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Když jsem byl před rokem organizátory semináře o životě a díle Bohuslava Raýmana
u příležitosti stého výročí jeho úmrtí požádán, abych proslovil několik úvodních vět,
přijal jsem tento čestný úkol celkem lehkomyslně. Raýman pro mne byl jednou z řady
zakladatelských osobností jazykově české vědy konce 19. století, spojených z větší části s mladou českou univerzitou v Praze. Úvodní slova jedné ze studií publikovaných
v tomto čísle Prací z dějin Akademie věd: „Badatel, vysokoškolský učitel, redaktor
vědeckých a popularizačních časopisů, funkcionář vědeckých organizací, propagátor
a popularizátor vědy, vášnivý polemik a osobní přítel mnoha českých i zahraničních
vědců a českých umělců, zanechal v české vědě výraznou stopu...“ (S. Štrbáňová) vystihují nepochybně škálu a intenzitu jeho činností. K základní charakteristice nejstručnějšího biograﬁckého hesla stačí doplnit jen jméno, data narození a úmrtí a vědní obor,
abychom organického chemika odlišili od jeho generačních vrstevníků fyziků, botaniků, lékařů, historiků, ﬁlozofů, jazykovědců, techniků...
Otázkou ovšem zůstává, proč si právě Raýmana – vedle třeba Č. Strouhala, F. Mareše,
J. Golla, T. G. Masaryka a mnoha dalších – připomínat ještě po stu letech od jeho úmrtí.
Důvodů je několik. Oslavovat – ovšem kriticky – zakladatelské osobnosti vědních oborů a institucí patří i na počátku 21. století k významným složkám kultury vzpomínání.
V situaci, kdy neúprosný tlak scientometrie někdy staví proti sobě instituce, badatelské
týmy i jednotlivce v konkurenčním zápase o ﬁnance pro vědecký výzkum či o publikační možnosti v impaktovaných nebo alespoň recenzovaných časopisech, je osvěžující
a inspirativní vědět, jak se s dobovými omezeními a překážkami ve své badatelské práci
vyrovnávali naši předchůdci. O zhmotněných úspěších budování českých vědeckých
institucí na přelomu 19. a 20. století, jakými byla třeba výstavba moderní budovy chemických ústavů české univerzity na Albertově v době Raýmanova děkanátu ﬁlozoﬁcké
fakulty, je možné dočíst se v řadě reprezentativních publikací. K tomu, abychom poznali
každodenní život vysokoškolského učitele a badatele, který si dokázal poradit i ve víceméně improvizovaných podmínkách využitím všech možností, jež mu dávaly obě jeho
mateřské instituce (univerzita a technika), je ovšem třeba důkladné práce s prameny
novými i nově interpretovanými (P. Cajthaml – M. Ďurčanský).
Stejně jako před sto lety stojí i dnešní čeští vědci před výzvou, jak se „zbavit nánosu
provinciálnosti“ a jak „včlenit českou vědu plně do proudu vědy světové“ (S. Štrbáňová). Oproti původním interpretacím dějin jazykově českých vědeckých institucí (vysokých škol i učených společností), které až donedávna zdůrazňovaly právě onu českost
(nesoucí s sebou ovšem nezřídka ódium nacionalismu, pseudovlastenectví a provinciál159
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nosti), akcentují dnešní pohledy na zakladatelské osobnosti Raýmanova kalibru naopak
jejich příslušnost k mezinárodním sítím a komunitám (S. Štrbáňová) a jejich cílevědomou, v Raýmanově případě až urputnou, snahu o prolomení deklarované „českosti“ jím
reprezentovaných institucí a naopak jeho silný důraz na všestranný rozvoj kontaktů se
zahraničím (V. Mádlová).
K aktuálním problémům vědeckého provozu, přesahujícím hranice jednotlivých disciplín nebo institucí, před sto lety jako dnes patří i další aspekty, v životě B. Raýmana
bohatě zastoupené a autory v předkládaném svazku akcentované: jeho prozíravá péče
o kvalitní výběr nových členů akademie (V. Mádlová) nebo účast v diskusích o koncepcích vědeckého bádání, mnohokrát interpretovaná i dezinterpretovaná (J. Janko). Předkládané příspěvky k Raýmanovu životopisu nejsou jen shrnutím dosavadních znalostí
jeho života a díla v různých oblastech, ale přinášejí jak nové prameny, tak možnosti
jejich využití. Dosavadní znalosti prohlubují, staví do nových souvislostí, případně korigují dřívější zjednodušené soudy (J. Jindra).
Pokud si dobře vzpomínám, seminář pořádaný ve spolupráci institucí, ve kterých
Raýman kdysi působil (univerzita, akademie věd, chemická společnost) proběhl za velikého zájmu účastníků. Přeji všem autorům, aby se i písemné verze jejich příspěvků
setkaly s tak příznivým ohlasem, a jejich čtenářům poučnou a inspirativní četbu.
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Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví1
SOŇA ŠTRBÁŇOVÁ
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Personality of the Czech Chemist Bohuslav Raýman as Reﬂected in his Papers Kept at the Literary
Archive of the Museum of Czech Literature
Abstract: The letters kept among the papers of the Czech chemist B. Raýman in the Literary Archive of the
Museum of Czech Literature indicate Raýman’s rich international contacts with top-notch European and nonEuropean scholars as well as his close relation to the Czech cultural environment. Among the noteworthy documents of non-Czech origin, the paper calls attention especially to the letters of the German chemists F. A. Kekulé
and E. Fischer and the French chemists C. Friedel and C. Wurtz and elaborates in detail the correspondence
with the Indian chemist Aghornath Chattopadhyaya. Attention is also paid to the letters of the Czech writers
J. Vrchlický and K. Světlá.
Keywords: Bohuslav Raýman, history of chemistry, international contacts of Czech science, Czech-Indian
relations, Aghornath Chattopadhyaya.
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Chemik Bohuslav Raýman (1852–1910) patří ke klíčovým osobnostem české vědy
rozhraní 19. a 20. století (viz obr. 1). Badatel, vysokoškolský učitel, redaktor vědeckých a popularizačních časopisů, funkcionář vědeckých organizací, propagátor a popularizátor vědy, vášnivý polemik a osobní přítel mnoha českých i zahraničních vědců
a českých umělců, zanechal v české vědě výraznou stopu. Přesto, paradoxně, upadl v povědomí české veřejnosti do zapomenutí. Archivní prameny vztahující se k Raýmanovi,
z nichž by historici mohli čerpat, jsou roztroušeny v mnoha osobních i institucionálních
fondech, a lze z nich jen s obtížemi skládat detailnější obraz Raýmanovy osobnosti.
O jeho korespondenci odeslané do zahraničí není zatím nic známo. Pozornost historiků
vědy se obrací k Raýmanovi zejména od 70. let 20. století, kdy byly publikovány jedny
z prvních prací o jeho životě a díle,2 a pak po roce 1981, kdy snacha B. Raýmana, paní
1
2

Příprava této studie byla podpořena grantem GA AV ČR č. IAAX00630801 Čeští vědci v exilu
1948–1989.
Viz např. ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Pedagogická práce Bohuslava Raýmana. K výuce organické
a fyzikální chemie na českých vysokých školách koncem 19. a začátkem 20. století. Dějiny věd
a techniky, 1978, roč. 11, s. 82–86; TÁŽ. Bohuslav Raýman a rozvoj vědecké práce v Čechách na
rozhraní 19. a 20. století. Dějiny věd a techniky, 1979, roč. 12, s. 129–144; TÁŽ. On the Beginnings
of Biochemistry in Bohemia. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 1977, roč. 9,
s. 149–221. Další práce autorky věnované Raýmanovi budou citovány na příslušných místech.
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Podrobnější zmínky o Raýmanovi obsahují již některé práce Mikuláše TEICHA z 60. let, viz např.
jeho kapitoly k dějinám chemie v NOVÝ, Luboš a kol. Dějiny exaktních věd v českých zemích.
Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961, Kapitola 5 Chemie, s. 314–351; dále TEICH, Mikuláš. Chemie
minulých století u nás a její vztah ke světovému vývoji. In 100 let Československé společnosti
chemické, její dějiny a vývoj 1866–1966. Ed. Oldřich Hanč. Praha: Academia, 1966 (dále: HANČ,
O. 100 let), s. 9–27, viz zejm. s. 14–19.
Tuto stránku Raýmanovy osobnosti zpracovala v poslední době autorka této studie v ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Patriotism, Nationalism and Internationalism in the Czech Science. Chemists in the
Czech National Enlightenment. In Nationalistic Science. Ed. Mitchell Ash, Jan Surman. Wien,
v tisku (dále ŠTRBÁŇOVÁ, Patriotism, Nationalism). Údaje o Raýmanově působení ve Spolku
chemiků českých lze nalézt v HANČ, O. 100 let.
Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hlavního města Prahy I, referát IV popisný, tzv. stará
konskripce 1830–1920, Raýman Bohuslav.
Národní knihovna uchovává několik jeho knih tohoto žánru.
V Národní knihovně je uložena kniha RAÝMAN, Radislav. Pomoc při úraze a rádce při onemocnění. Praha: A. Reinwart, 1930.
Za to, že mi bylo umožněno fotograﬁe publikovat, děkuji vedoucímu Archivu NTM PhDr. Zdeňkovi Váchovi a RNDr. Ivaně Lorencové, vedoucí odboru vědy a výzkumu NTM. Fotograﬁe byly
uveřejněny též v publikaci KOTĚŠOVEC, Miroslav. Karel Kruis, Fotograﬁe z let 1882–1917. Praha: Libri, 2009. Fotograﬁe Raýmana a jeho rodiny jsou na s. 88–89 pod č. 110 a 111, ovšem Berta
Schöblová v popiscích identiﬁkována není a obrázky synů jsou zřejmě přehozeny: starší Bohouš
je vydáván za mladšího Miloše. Chybné je patrně i datování fotograﬁe Raýmana se Schöblovou
(1880), které by muselo být na snímku jen 14 let, a je také pravděpodobné, že se v té době s Raýmanem ještě vůbec neznali.
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Milada Raýmanová, vdova po nejmladším Raýmanově synovi Radimovi, tehdy bytem
v Šťáhlavech u Plzně, předala Památníku národního písemnictví Raýmanovu torzovitou
písemnou pozůstalost zachovanou v rodině. V ní se našly unikátní doklady, které mohly
posloužit badatelům k podstatnému doplnění Raýmanovy biograﬁe a k hlubšímu pochopení jeho životního díla, a z nichž čerpá i tato práce.
Raýmanův vědecký odkaz je dnes již studován poměrně podrobně a jeho pedagogická činnost na vysokých školách (ČVUT a české Univerzitě Karlově) je uspokojivě
zmapována, rovněž tak i jeho vědecko-organizační práce, ať na půdě České akademie
věd a umění nebo Spolku chemiků českých.3 Osobnost vědce je však mnohovrstevnatá. Tištěné prameny – knihy, vědecké a popularizační publikace, nekrology apod. nám
zpravidla odhalí jen málo o jeho soukromém životě, názorech, postojích či osobních
stycích, vědeckých i přátelských. Z Raýmanova soukromého života známe proto zatím
jen nahodilá fakta. Tak z jeho policejní přihlášky z roku 18854 lze vyčíst, že se 12. května 1885 v chrámu sv. Štěpána v Praze oženil s Bertou, roz. Schöblovou (* 17. července
1866, † 17. června 1945), a poté že se jim narodili tři synové: Bohuslav (* 4. dubna
1886), pozdější spisovatel (autor fantasy literatury5) a přírodovědec (viz obr. 2); Miloš
Mikuláš (* 8. května 1889) (viz obr. 3) a Radim (* 6. června 1902); oba mladší synové se stali lékaři.6 Málo známé fotograﬁe rodiny, které pořídil Raýmanův blízký přítel
a spolupracovník, známý kvasný chemik a fotograf, profesor České techniky Karel Kruis,
jsem získala z Archivu Národního technického muzea (ANTM).7 Díky rozsahem sice

4
5
6

7
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malé, ale svým významem závažné písemní pozůstalosti, která je uložena v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví (LA PNP),8 lze nyní postupně odkrývat další,
někdy překvapivé, stránky Raýmanova života a díla. Cílem této práce je poukázat na ty
písemnosti z Raýmanovy pozůstalosti, které nově dokládají již dříve známé skutečnosti
nebo nás obohacují o nové poznatky nejen o Raýmanovi, ale i o rozmachu české vědy
a kultury konce 19. a počátku 20. století.
Doklady k Raýmanovým mezinárodním kontaktům
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Některé dokumenty v Raýmanově pozůstalosti v LA PNP pomohly upřesnit jeho
životopisné údaje. Díky nim teď např. víme, že Raýman studoval v letech 1874–1876
u Kekulého na Univerzitě v Bonnu (viz obr. 4), jak dokazuje jeho certiﬁkát o studiu.9
Pro historiky vědy je patrně nejobjevnější Raýmanova korespondence se zahraničními vědci, která dokládá jeho bohaté mezinárodní styky. Ty se začaly formovat během
Raýmanova studia v Bonnu a za následných pařížských studijních pobytů v letech 1876–
1877 u Ch. A. Wurtze na Faculté de médecine (viz obr. 5) a Ch. Friedela na École nationale des mines (viz obr. 6). Následně Raýman pobyl krátce v Čechách, pak odjel ještě na
studijní cestu do Belgie, Nizozemí, Anglie a Skotska, kde se setkal s dalšími vědci, jak
vyplývá i z jeho korespondence. Rozsah jeho kontaktů je na tehdejší dobu výjimečný,
a to přesto, že máme před sebou jen torzo korespondence. Mnoho dopisů zachovaných
ve fondu v LA PNP psali špičkoví evropští chemici, z nichž je nutno zmínit Raýmanovy
učitele Němce Friedricha Augusta Kekulého (1829–1896) a Francouze Charlese Adolpha
Wurtze (1817–1884) a Charlese Friedela (1832–1899).10 Ve fondu dále nalézáme psaní
nebo alespoň vizitky od Poláků Bronisława Radziszewskiho (1838–1914) a Karola Olszewskiho (1846–1915), Angličana Williama Ramsaye (1852–1916), Dána Emila Christiana Hansena (1842–1909), Francouze Louise Pasteura (1822–1895), nejvýznamnějšího německého chemika přelomu 19. a 20. století Emila Fischera (1852–1919) a dalších.
Z korespondence vyplývá, že s mnoha zahraničními chemiky měl nejen odborné, ale
i přátelské vztahy, např. se svým učitelem Charlesem Friedelem nebo s kolegy, s nimiž se
patrně stýkal v době studií u Kekulého v Bonnu: jsou to především Ind Aghornath Chat8

LA PNP, osobní fond Bohuslav Raýman (dále: LA PNP, fond Raýman). Viz též inventář tohoto
fondu: BÍLEK, Karol. Písemná pozůstalost Bohuslav Raýman (1852–1910). Praha: LA PNP, 1989.
Fond je uložen v jednom kartonu.
9 Raýman se imatrikuloval v Bonnu 17. října 1874 a studoval zde do roku 1876. Viz LA PNP, fond
Raýman, potvrzení o studiu B. Raýmana na univerzitě v Bonnu.
10 Korespondence Friedela a Wurtze s Raýmanem byla zpracována, viz ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Correspondence Strengthening the Network of a Scientiﬁc School: Unknown Letters of the French
Chemists C. Friedel and C. A. Wurtz to the Czech Chemist B. Raýman. In Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie. Ed. Horst Kant, Annette Vogt. Berlin: Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Dr. Michael Engel, 2005, s. 257–276 (dále: ŠTRBÁŇOVÁ, Correspondence
Strengthening the Network).
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topadhyaya (1850–1915), Rus Pavel Melnikoff,11 muži nejasné národnosti Rogowenko a Klobukowski (Klobanaski?), na které jako na společné přátele ve svých dopisech
vzpomíná také Raýmanův indický přítel Chattopadhyaya.12 V dopisech Ch. Friedela se
vyskytují jména dalších známých chemiků, s nimiž Raýman přišel do styku při svém pařížském studijním pobytu v laboratoři Friedela roku 1877. Jsou to mj. Američan James
Mason Crafts (1839–1917) a Rus Vladimir Fedorovič Luginin (1834–1911).13
Můžeme se právem domnívat, že to byly právě tyto zahraniční cesty, seznámení se
zahraniční vědeckou elitou a navazování osobních přátelství (z nichž některé udržoval po celý svůj další život), jež pomohly Raýmanovi zbavit se nánosu provinciálnosti
a podpořily jeho evropské cítění, oproštěné od nacionalismu a pseudovlastenectví. Raýmanova celoživotní snaha včlenit českou vědu plně do proudu vědy světové souvisela
i s jeho vědomím příslušnosti k rozvětvené mezinárodní síti Liebigovy školy, do níž se
zapojil jako žák Liebigových žáků Kekulého, Wurtze a Friedela. Stal se tak pokračovatelem liebigovské tradice, kterou v českých zemích zahájil již příchod J. Redtenbachera
na univerzitní katedru chemie roku 1840. Raýmanova pozůstalost uchovává některé
mimořádně cenné dokumenty, které poukazují na to, že se Raýman cítil být příslušníkem Liebigovy školy, i když není jasné, jakou cestou se k Raýmanovi dostaly. K tomu,
abychom pochopili jejich smysl v celém souboru, je nutno dodat, že Liebigovi žáci
a další generace liebigovců ovládli ve druhé polovině 19. století celou řadu evropských
kateder chemie. V této tendenci pokračovala i osamostatněná pražská německá polytechnika, kam roku 1869 nastoupil jako profesor Liebigův žák Heinrich Ludwig Buff
(1805–1878). Mezi zmíněnými cennými dokumenty v LA PNP se nacházejí tři dopisy,
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11 LA PNP, fond Raýman, Pavel Melnikoff Raýmanovi, Petersburg 31 [?]. 8. 1877. Na chemická
studia Melnikoffa v Bonnu můžeme usuzovat podle toho, že v dopise psaném německy se zmiňuje
též o disertaci, kterou v Bonnu vypracoval.
12 O všech třech mužích se zmiňuje dopis Aghornatha Chattopadhyaya Raýmanovi, Hydarabad, 5. 5.
1893, viz LA PNP, fond Raýman; o Melnikovovi píše Aghornath Chattopadhyaya Raýmanovi též
v dopise z 21. 5. 1893, viz LA PNP, fond Raýman. Žádnou ze zmíněných osob se mi zatím nepodařilo přesně identiﬁkovat; nepodařilo se to zatím ani ruským a polským kolegyním – historičkám
chemie, na které jsem se obrátila. Klobukowski by mohl případně být Nikolaj Petrovič Klobukov
(1859–1900), ruský chemik, na kterého mne upozornil ruský chemik Yu. A. Zolotov. Jemu též
děkuji za zaslání biograﬁe Klobukova, viz heslo Klobukov, Nikolaj Petrovič. In VOLKOV, V. A.,
KULIKOVA, M. V. Rossijskaja professura XVII – načalo XX v., chimičeskije nauki. Sankt-Petěrburg: Izdateľstvo russkogo christianskogo gumanitarnogo instituta, 2004. Podle tohoto stručného
životopisu Klobukov studoval v roce 1884 na technice v Mnichově, a proto je málo pravděpodobné,
že by se jednalo o osobu, o níž píše Chattopadhyaya.
13 Viz ŠTRBÁŇOVÁ, Correspondence Strengthening the Network; v této publikaci je mylně uveden
Luginin jako Longuimin, protože ve Friedelově dopise (LA PNP, fond Raýman, Charles Friedel
Raýmanovi, 30. 1. 1887) bylo špatně čitelné. Až díky upozornění dr. Eleny Zaitsevové, za které děkuji, byl tento chemik identiﬁkován jako Luginin. Více o něm viz ZAITSEVA, Elena A.,
LIUBINA, Galina I. Thermochemistry: The Meeting Point of Physics, Chemistry and Mechanics.
The Thermochemical Laboratory of Moscow University and W. F. Louguinine. In Neighbours and
Territories: The Evolving Identity of Chemistry. Ed. José R. Bertomeu-Sánchez, Duncan T. Burns,
Brigitte Van Tiggelen. Louvain-la-neuve: Mémosciences asbl., 2008, s. 449–464.
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doporučující Buffa na tento post: jeden je podepsaný Liebigem a Wöhlerem, další dva
pak Liebigovými žáky W. Hennebergem a A. W. Hofmannem. Nacházíme tam též dvě
Buffovy rukopisné nepublikované práce.14
Vedle orientace na Liebigovu školu jako na určující proud evropské chemie, která
nalezla své vyjádření i ve stylu Raýmanovy pedagogické a vědecké činnosti, se Raýman snažil v duchu doby utvrzovat i všeslovanskou vědeckou součinnost. Podporoval
především spolupráci s polskými chemiky, a to jak na sjezdech českých přírodozpytců
a lékařů,15 tak ve Spolku chemiků českých a v ČAVU.16 Polští chemici se tak ocitli na
seznamech čestných členů obou institucí hned vedle chemiků ruských. V Raýmanově
fondu jsou dopisy od dvou z nich – Bronisława Radziszewskiho17 a Karola Olszewskiho.18 V souladu s tímto úsilím je i Raýmanova korespondence se švédským slavistou
Alfredem Jensenem (1859–1921),19 který měl významnou pozici v Nobel institutu ve
Stockholmu, a s anglickým slavistou, oxfordským profesorem Williamem Richardem
Morﬁllem (1834–1909),20 od roku 1905 přespolním členem ČAVU, jemuž roku 1908
udělila UK čestný doktorát.
Mezi Raýmanovými písemnostmi jsou dopisy nebo soubory dopisů, které mají mimořádnou výpovědní hodnotu a jejichž zpracování poskytlo historikům vědy nový pohled nejen na Raýmanovu osobnost, ale i na některé události z dějin vědy. Vděčím jim
za materiál k řadě prací, které jsem publikovala od 80. let, také společně s J. Jankem.
O některých se zmíním v následujícím stručném přehledu.
A) Patnáct dopisů Raýmanových učitelů Wurtze a Friedela z let 1877–1896 tvoří
kompaktní soubor, reﬂektující mnohaleté osobní a pracovní svazky a profesionální
spolupráci zejména mezi Friedelem a Raýmanem.21 V dopisech čteme o rodinných
a institucionálních záležitostech i laboratorních pokusech a metodách. Plyne z nich
mj., že Friedel pozorně sledoval kariéru svého žáka a byl připraven pomoci, kdykoli
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14 Podrobně o těchto písemnostech i k povolání Buffa na německou polytechniku v Praze a k roli,
kterou tato korespondence přitom sehrála, viz ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. The Liebig and Hofmann
Schools at the Prague Universities and the Development of Chemistry in Bohemia. In Die Allianz
von Wissenschaft und Industrie – August Wilhelm Hofmann (1818–1892). Ed. Christoph Meinel,
Hartmut Scholz. Weinheim – New York – Cambridge – Basel: Verlag Chemie, 1992, s. 211–220.
15 Viz ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Sjezdy českých přírodozpytců a lékařů v letech 1880–1914 a českopolská vědecká spolupráce. In K dějinám československo-polských vědeckých styků. Ed. Jan Janko,
Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Práce z dějin přírodních věd, sv. 25. Praha: Ústav československých
a světových dějin ČSAV, 1989, s. 87–122.
16 Radziszewski byl od roku 1880 čestným členem Spolku chemiků českých; Olszewski byl od roku
1891 přespolním členem ČAVU.
17 LA PNP, fond Raýman, Bronisław Radziszewski Raýmanovi, 20. 5. 1882. Radziszewski potvrzuje,
že se zúčastní sjezdu českých přírodozpytců a lékařů v Praze téhož roku.
18 Tamtéž, Karol Olszewski Raýmanovi, 10. 11. 1895. Dopis se týká laboratorních procedur.
19 Tamtéž, Alfred Jensen Raýmanovi, 20. 12. 1903 a 31. 3. 1904.
20 Tamtéž, William Richard Morﬁll Raýmanovi, dva dopisy z roku 1906.
21 Kompletní zpracování souboru viz ŠTRBÁŇOVÁ, Correspondence Strengthening the Network.
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to Raýman potřeboval, zejména v akademické kariéře, což byl také jeden z mechanismů, který se osvědčil v rámci Liebigovy školy. Důkazem je i dopis Ch. Friedela
Vojtěchu Šafaříkovi z roku 1887,22 v němž Friedel žádá Šafaříka, aby doporučil Raýmana na pozici mimořádného profesora. Friedel zde zdůrazňuje Raýmanovy kvality
a potřebu toho, aby získal lepší podmínky pro svou vědeckou práci.
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B) Mimořádně zajímavé jsou v Raýmanově korespondenci dva dopisy, které nám s J.
Jankem umožnily po stu letech rekonstruovat zcela neznámé souvislosti udělení českého šlechtického titulu „ze Stradonic“ přednímu německému organickému
chemikovi a Raýmanovu bonnskému učiteli F. A. Kekulému. Výpověď samotného
Kekulého v dopise Raýmanovi z 28. března 1893 a dopis Kekulova advokáta JUDr.
Čeňka Pinskera z Votic z 8. května 1893 nabídly nejen klíčové informace k okolnostem nobilitace, ale odhalily též dosud utajené delikátní poslání, kterým Pinskera
pověřil Kekulův syn Stephan. Na Stephanův podnět totiž požádal Pinsker Raýmana,
aby v ČAVU intervenoval ve věci zvolení slavného chemika Kekulého přespolním
neboli čestným členem ČAVU. O vyhroceném politickém pozadí tohoto úkolu, nesplnitelného v české společnosti 90. let 19. století, svědčí rozporuplná situace, kdy se
říšskoněmecký vědec známý svým nacionalismem stane českým šlechticem, usiluje
o získání členství v ČAVU, avšak jejím členem se stát nemůže pro svou národnost
a politické postoje.23
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C) Dopis Emila Fischera, vůdčího německého chemika rozhraní 19. a 20. století, z roku
188724 je patrně fragmentem obsáhlejší korespondence. Týká se nejen ojedinělého
vědeckého sporu mezi ním a Raýmanem, ale poskytuje též zajímavý vhled do stylu
vědecké práce v Raýmanově době. Vědělo se, ještě než byl tento Fischerův dopis
objeven, že Raýman kolem roku 1889 neočekávaně opustil svůj úspěšný a originální
výzkum cukrů methylpentos, což vysvětloval v článku v Listech chemických roku
188925 tím, že v berlínské laboratoři (tj. laboratoři Fischera) pokračují v obdobných
výzkumech, ačkoli si toto pole vyhradil pro sebe v článku publikovaném v Bulletin
de la Societé de chimie. Fischerův dopis prokazuje, že se kontroverze mezi ním
a Raýmanem rozhořela již o dva roky dříve, než vyšel zmíněný Raýmanův článek.
Fischer se ve svém dopise pokouší vysvětlit Raýmanovi, že by mu nemělo vadit,

22 LA PNP, fond Raýman, Charles Friedel Vojtěchu Šafaříkovi 2. 7. 1887.
23 Okolnosti nobilitace F. A. Kekulého s využitím korespondence uchovávané v LA PNP, fond Raýman, jsou podrobně vysvětleny v několika publikacích, např. ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa, JANKO, Jan.
Bohuslav Raýman, Friedrich August Kekulé a Česká akademie věd a umění. Dějiny věd a techniky,
1990, roč. 23, 1990, s. 93–105; TÍŽ. Kekulé‘s Character in the Light of his Ennoblement. In The
Kekulé Riddle. A Challenge for Chemists and Psychologists. Ed. John Wotiz. Clearwater FL - Vienna IL: Cache River Press, 1993, s. 195–210; TÍŽ. Kekulův sen: intuice anebo (sebe)klam. In
Intuice ve vědě a ﬁlozoﬁi. Ed. Jiřina Stachová, Jiří Nosek. Praha: Filozoﬁcký ústav AV ČR, 1993,
s. 281–288.
24 LA PNP, fond Raýman, Emil Fischer Raýmanovi, 12. 5. 1887.
25 RAÝMAN, Bohuslav. O novém saccharinu. Listy chemické, 1889, roč. 13, s. 1–6.
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když se oba zabývají stejným problémem, a že podobným kolizím se ve vědě vyhnout nelze. Je překvapivé, že Raýman ještě o dva roky později obhajuje v Listech
chemických tehdy již bezpochyby mezi evropskými vědci překonané stanovisko,
že si badatel může pro sebe vyhradit nějaké téma, a nevystavovat se tak otevřené
vědecké soutěži.26
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K dosud málo známým a nezpracovaným epizodám z Raýmanova vědeckého života
patří jeho přátelské i vědecké styky s indickým chemikem jménem Aghornath Chattopadhyaya (185027–1915), jehož osm dopisů z let 1876–1893 je rovněž uloženo mezi
Raýmanovými písemnostmi. Protože jde o jméno v českém prostředí prakticky neznámé, pokoušela jsem se již před lety zjistit, kdo byl Aghornath Chattopadhyaya (podle
některých pramenů Aghorenath Chattopadhyay). Roku 1990 jsem na svůj dopis Indické
akademii věd dostala jen neúplnou informaci,28 v dostupných encyklopediích jsem na
něj nenarazila, proto jsem pro tuto studii, vzhledem k nedostatku jiných možností, získala životopisné údaje Aghornatha Chattopadhyaya a jeho rodiny z internetových odkazů.29 V nich se lze dočíst, že Chattopadhyaya se narodil ve městě Dhaka,30 které je
dnes hlavním městem Bangladeše. Jeho otec Ram Charan byl vědec, znalec sanskrtu.
Aghornath studoval v Pogose School ve svém rodišti a poté v Kalkatě na Presidency
College. Stipendium Gilchrist Scholarship mu umožnilo studium v Británii. Bakalářský titul, Hopeovu cenu za fyziku a Baxterovu cenu za chemii získal na Edinburgh
University, kde mu byl též udělen titul doktora věd (D.Sc.), který žádný Ind před ním
nezískal. Roku 1878 se vrátil do Indie na osobní pozvání premiéra Hajdarábádu,31 jenž
se snažil stát modernizovat a zavádět zde školství západního typu. Chattopadhyaya nejdříve založil v Hajdarábádu anglickou školu a roku 1881 Hyderabad College, která od
roku 1887 proslula jako Nizam College a dodnes patří k nejprestižnějším vysokým ško-
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26 Tyto události jsou popsány v ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Tschechische Beiträge zur Entwicklung der
Biochemie: B. Raýman und K. Kruis. In Philosophische, historische u.wissenschafts-theoretische
Probleme in Chemie u. Technik. Berlin: AdW der DDR, Institut für Theorie, Geschichte u. Organisation der wissenschaft. Kolloquien Heft 57, 1986, s. 147–158.
27 Podle některých pramenů se narodil roku 1851.
28 Osobní archiv S. Štrbáňové, A. K. Bag, Indian National Science Academy, S. Štrbáňové, 10. 9.
1990.
29 Dr. Aghornath Chattopadhyaya (1850–1915), přístupné na http://www.munshigonj.com/Famous/
DrAghornathChattopadhyaya.htm, Narenda Luther Archives, dále viz http://narendraluther.hyderabadi.in/?p=228 a http://rsrec.blogspot.com/2010/07/sarojini-naidu.html (cit. 2011).
Také děkuji své indické kolegyni, historičce Dr. Indiře Chowdhury ze Srishti School of Art, Design
and Technology za její rady a (zatím marnou) snahu najít archivní materiály k této problematice.
30 Podle jiného pramene se narodil ve vesnici Brahmangaon.
31 Hajdárábád byl až do roku 1948 největším knížecím státem na indickém subkontinentu. Dnes je
hlavním městem svazového státu Ándhrapradéš, šestým největším městem v Indii a centrem IT
průmyslu.
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lám v Indii. Chattopadhyaya se stal jejím prvním rektorem. Byl to člověk všestranně
vzdělaný, ovládal vedle angličtiny též francouzštinu, němčinu, ruštinu, sanskrt, řečtinu
a hebrejštinu. Ačkoli byl státním úředníkem, byl později zbaven profesury, protože se
stal sociálním aktivistou a prvním členem Indického národního kongresu v Hajdarábádu.
Společně s manželkou Varadou Devi byli průkopníky ženského vzdělávání a emancipace žen v Indii, zasazovali se proti sňatkům dětí, za práva vdov na nový sňatek a byli zastánci mezikastovních a mezináboženských sňatků. Jejich osm dětí šlo ve stopách svých
výjimečných rodičů: všechny se zapsaly do kulturních a politických dějin Indie jako
významní politici nebo umělci, především jejich dcera Sarojini, o níž se ještě zmíním.
Aghornathovy dopisy Raýmanovi z let 1878–1893 jsou pozoruhodné z mnoha hledisek, proto je prozkoumejme blíže. První dopis datovaný v Bonnu 18. srpna 1876 se
zabývá chemickými pokusy prováděnými v bonnské laboratoři, což nasvědčuje tomu,
že než Chattopadhyaya odjel do Edinburghu, pracoval nebo studoval v Bonnu32 (tuto
okolnost nezaznamenává žádný z jeho dostupných životopisů). Můžeme se domnívat,
že se indický chemik a Raýman seznámili během Raýmanových studií v Bonnu. Vzhledem k tomu, že Chattopadhyaya byl chemik, lze očekávat, že přišel do styku i s Kekulém, možná byl také jeho žákem, což se mi zatím nepodařilo prokázat. Ještě na konci
téhož roku 1876 píše Raýmanovi již z Edinburghu o svých plánech na doktorát a stěžuje
si na nedostatek peněz a samotu: „Pouze z času na čas mne navštíví některý z Tvých
krajanů“. 33 Tato věta nasvědčuje tomu, že Raýman nebyl jediný Čech, s nímž se indický
chemik stýkal. Za Raýmanovy „krajany“ mohl ovšem Chattopadhyaya pokládat kolegy
z Rakouska nebo z jiných slovanských zemí, což naznačují jména společných známých
uvedená v některých z pozdějších Aghornathových dopisů. V posledním dopise z Edinburghu z 2. března 1877 se Aghornath zmiňuje o nabídce zaměstnání, kterou dostal od
Salara Junga, předsedy vlády Hajdarabádu, a o svém nastávajícím odjezdu do Indie:
„Pokud dostanu stálé místo, pokusím se nalézt zaměstnání i pro Tebe, jestli se rozhodneš v Indii usadit a naturalizovat.“34 To, že Raýman uvažoval o kariéře v Indii, dosud
nebylo známo a poprvé se o tom dovídáme až z těchto dopisů.
V korespondenci je pak značná časová mezera, neboť další dopis indického chemika
je psaný z Hajdarabádu až 27. října 1892 a z jeho slov plyne, že si přátelé nepsali celých 15 let: „Od dob, co jsem opustil Evropu, jsem bohužel korespondenci se žádným
přítelem neudržoval. Je mi to teď moc líto. Jak ses měl? Dej mi též vědět, jak se mají
ti, které jsem znával. Já se moc dobře nemám, ale ještě si nezoufám.“35 Zajímavý je
32 LA PNP, fond Raýman, Chattopadhyaya Raýmanovi, 18. 8. 1876. Z kontextu vyplývá, že se nejedná
o první Aghornathův dopis Raýmanovi, a že tudíž jejich přátelství bylo ještě staršího data. Skutečnost, že Chattopadhyaya studoval v Bonnu, mi nedávno potvrdila paní Uljana König (Universität
Bonn, Archiv). Děkuji jí za zprávu, že Chattopadhyaya se 25. 10. 1875 imatrikuloval na Universität
Bonn pro obor přírodní vědy. Žádnou jinou zmínku o indickém chemikovi v archivu nenalezla.
33 Tamtéž, Chattopadhyaya Raýmanovi, 19. 12. 1876.
34 Tamtéž, Chattopadhyaya Raýmanovi, 2. 3. 1877.
35 Tamtéž, Chattopadhyaya Raýmanovi, 27. 10. 1892.
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přitom důvod, proč Aghornath Raýmanovi píše: „Slíbil jsem sultánovi Nawazovi [?]
Jungovi, vládci arabské Makally,36 že pro něj získám v Evropě dobrého praktického
geologa. Mohl bys laskavě zjistit, zda by byl někdo ochoten tam jet, a když tak za jakých
podmínek?“ V následujícím dopise z 5. května 1893 se dovídáme, že Raýman sice zprostředkoval zmíněnému sultánovi služby českého geologa V. J. Procházky, ale že sultán
se „nebude schopen po nějakou dobu rozhodnout [...] a dát mu deﬁnitivní odpověď,
protože se bude muset o věci poradit s britským konzulem v Adenu. Myslím si, že by se
Tvůj přítel neměl na toto zaměstnání vázat.“37 V dopise se jedná zřejmě o Vladimíra
Josefa Procházku (1862–1913), geologa a paleontologa, autora řady geologických map
českých zemí a Rakouska-Uherska, který byl v letech 1888–1893 zaměstnán v muzeu Říšského geologického ústavu ve Vídni, pak v Muzeu Království českého v Praze
a v letech 1895–1901 jako asistent na České technice v Praze.38
V Raýmanově pozůstalosti se zachovalo též svědectví „z druhé strany“, tj. dopisy
geologa V. J. Procházky Raýmanovi, reagující na nabídku zaměstnání na dvoře arabského sultána Junga. Procházkův dopis ze 4. ledna 1893 naznačuje předběžný zájem
českého geologa. Ocitujme z něj některé části: „Ve Vídni toliko dvá z nás Čechů pěstujeme geologii, dr. J. Jahn39 a já. P. Jahn se připravuje k habilitaci. Pokud mne se týče,
bylo by třeba, abych věděl, zdali sultán Jung si přeje systematický [...] přezkum Arabie,
anebo toliko prostudování rudných žil. [...] Dle toho pak bude mi možno formulovati své
podmínky. A pak rad bych věděl [...], zdali myšlénka o geol[ogickém] pruzkumu Arabie
nemá své kořeny v geol[ogickém] ustavu v Calcutě, kde působili Stolička a Feistmantel.40 Má-li, pak je to velikou výhodou.“41 Již záhy poté, 15. února 1893, sděluje Procházka Raýmanovi z Vídně své nadšené rozhodnutí sultánovu nabídku přijmout a předkládá
své požadavky, mimo jiné i platové – patnáct tisíc franků ročně.42 Jak již bylo zmíněno,
Procházka nakonec do Jemenu neodjel.
Další významné téma v korespondenci obou chemiků se odkrývá v Aghornathově dopise z 27. října 1892. Chattopadhyaya se v něm zmiňuje o své geniální čtrnáctileté dceři
Sarojini, která je básnířkou a spisovatelkou od svých osmi let, a slibuje Raýmanovi,
že mu pošle její poému.43 K poslednímu Aghornathovu dopisu ze 21. května 1893 (viz
36 Makalla, přístav v dnešním Jemenu.
37 LA PNP, fond Raýman, Chattopadhyaya Raýmanovi, 5. 5. 1893.
38 Viz Geologické mapy Evropy, přístupné na http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_cze/autori_id_978.html (cit. 2011).
39 Jedná se o geologa Jaroslava Jiljího Jahna (1865–1934).
40 Míněni jsou geologové Otakar Feistmantel (1848–1891) a Ferdinand Stolička (1838–1874); oba
působili v Geological Survey of India v Kalkatě. Podrobnosti viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Stoli%C4%8Dka a http://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Feistmantel. Nemůžeme vyloučit,
že podnětem k tomu, aby Chattopadhyaya hledal pro arabského sultána českého geologa, bylo
úspěšné působení českých geologů v Indii.
41 LA PNP, fond Raýman, V. J. Procházka Raýmanovi, 4. 1. 1893.
42 Tamtéž, V. J. Procházka Raýmanovi, 15. 2. 1893.
43 Tamtéž, Chattopadhyaya Raýmanovi, 27. 10. 1892.
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obr. 7) je pak přiloženo 25 výtisků dceřiny poémy Mehir Muneer i s věnováním mladičké autorky (viz obr. 8).44 Ind žádá svého českého přítele, aby ji rozdal svým přátelům
a požádal je o recenze: „Prosím, dej ji příznivě posoudit ve francouzských, německých,
českých a ruských časopisech.“45 Prozatím se mi nepodařilo zjistit ohlas tohoto dílka
v Čechách, ani zda Raýman skutečně dal báseň Sarojini Naidu recenzovat. To by mohlo
být předmětem dalšího výzkumu. Ovšem skutečnost, že se roku 1893 do Čech dostala
tato pravděpodobně první vytištěná báseň Sarojini Naidu, nabývá na zajímavosti, když
zapátráme po tom, kdo vlastně byla tato žena.
O proslulosti rodiny Aghornatha Chattopadhyaya v indickém kulturním prostoru
a o jejích reformátorských snahách v hnutí za modernizaci země jsem se již krátce zmínila. Sarojini Naidu (1879–1949) byla zřejmě jejím nejvýznačnějším členem, a to jak
pro své literární dílo, tak sociální a politickou aktivitu.46 Básně ji později vynesly přezdívku „slavík Indie“, také skládala písně, uplatnila se však především v politickém
životě. Již ve dvanácti letech vstoupila na University of Madras a svá studia dokončila
v letech 1895–1898 na londýnské King’s College a na Girton College v Cambridgi.
Roku 1905 se připojila k indickému národnímu hnutí v Bengálsku, byla blízkou spolupracovnicí Gándhího (viz obr. 9), s nímž roku 1942 strávila 21 měsíců ve vězení.
Stýkala se s Rabíndranáthem Thákurem a s Jawaharlalem Nehruem. Roku 1925 byla
zvolena jako první indická žena prezidentkou Indického národního kongresu. Poté, co
Indie získala nezávislost, se stala roku 1947 guvernérkou provincie dnes zvané Uttar
Pradesh. Českého čtenáře může zaujmout informace, že na slavnosti, jíž byla zahájena
činnost Indického sdružení při Orientálním ústavu v Praze 4. května 1934 (předchůdce
Československo-indické společnosti založené 1969),47 byl přítomen i její syn Jayasurya
Naidu. Sama Sarojini také údajně navštívila Prahu a v Indickém sdružení přednášela,
avšak datum zatím není známo.48
Umělci v okruhu Bohuslava Raýmana
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Pro českou společnost 2. poloviny 19. století a počátku století dvacátého byly typické vazby mezi českými vědci a umělci. Opíraly se nejen o činnost celé řady kulturních
a vědeckých spolků, ale také byly založeny na rodinných poutech. V naší knize Věda
44 Mehir Muneer in Three Cantos by a Brahmin Girl, Madras: Srinivasa, Varadachari&Co, [1893].
Uloženo v LA PNP, fond Raýman. Básně byly vydány bez uvedení jména autorky.
45 LA PNP, fond Raýman, Chattopadhyaya Raýmanovi, 21. 5. 1893.
46 Sarojini Naidu. In: SAGE, Lorna. The Cambridge Guide to Women‘s Writing in English. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, s. 460. Další údaje o Sarojini Naidu jsem získala z internetových odkazů, např. ve Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarojini_Naidu) nebo na stránkách Cultural India (http://www.culturalindia.net/leaders/sarojini-naidu.html), a Encyclopaedia
Britannica přístupných na http://www.britannica.com/EBchecked/topic/401841/Sarojini-Naidu.
Děkuji též za osobní informace indické historičky dr. Indiry Chowdhury.
47 K historii Československo-indické společnosti viz http://www.kopcova.cz/sdruzeni-pratel-indie.htm.
48 Informace od dr. Indiry Chowdhury.
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Purkyňovy doby jsme s J. Jankem na tento jev již upozornili,49 nyní se můžeme začíst
i do Raýmanových písemností jako svědectví tohoto fenoménu daného období.
Devět dopisů Vrchlického Raýmanovi z let 1886–1903 svědčí o blízkém přátelství
obou mužů, které se u Raýmana projevilo mj. vytrvalým úsilím získat pro Vrchlického
Nobelovu cenu, jak ostatně dosvědčují i Jensenovy dopisy z let 1903–1904.
Dokumenty, jimiž se chci zabývat více, jsou psaní Karoliny Světlé (1830–1899).
V rodině Raýmanových se jich zachovalo osm z let 1882–1885. Nejsou adresovány
Bohuslavu Raýmanovi, nýbrž členům rodiny Schöblovy, s níž byla Světlá spřátelena.
Abychom si více přiblížili jejich obsah, připomeňme si, že se mladý docent ČVUT Raýman oženil roku 1885 s osmnáctiletou Bertou, roz. Schöblovou, dcerou Josefa Schöbla (1837–1902),50 profesora očního lékařství, který již dlouhá léta předtím léčil těžkou
oční chorobu Karoliny Světlé. Dopisy Světlé, adresované Josefu Schöblovi a jeho dětem Bertě a Vilémovi, dosvědčují hlubokou důvěru a příchylnost nejen k lékaři Schöblovi, nýbrž i k jeho potomkům, kteří, jak plyne z dopisů, Světlou pravidelně navštěvovali. Většina psaní sice představuje blahopřání k svátku nebo k jiným příležitostem, ale
i z nich lze vyčíst upřímné osobní přátelství, včetně drobných zajímavostí, které
dokreslují portréty zúčastněných a atmosféru doby. Připomeňme alespoň některé
z nich.
Nejstarší z dopisů K. Světlé je adresován roku 1882 šestnáctileté Bertě Schöblové.51
Světlá jí nejen blahopřeje k svátku, ale zmiňuje se též o na svou dobu nekonvenčním
dárku, který slečně Schöblové k svátku připravila a kterým demonstruje přes svůj pokročilý věk (52 let) svou modernost a nezávislost: „Pravila jste mi, že ráda chodíte na
plavárnu, i troufám si zaslati Vám pro chůze ty, na které si ráda i já vzpomínám, ačkoli
jsem se z přílišné bázlivosti nikdy plavati nenaučila, oděv přiměřeně prostý a lehký,
pročež Vás žádám, abyste se na mne nehněvala“.52
Provázanost mezi rodinami českých intelektuálů prozrazuje i dopis Světlé osmnáctileté Bertě Schöblové z roku 1884, v němž Světlá zve Bertu na návštěvu, aby se s ní
mohla seznámit „její neť“ Vrchlická: „Moje neť Vrchlická velice litovala, že Vás onehdy
u mne nepoznala a Vám nemohla představiti svou malou dcerušku Miladu. Přijde ke
mně ve čtvrtek odpoledne o třetí hodině. Velice by těšilo ji i mne, kdybyste nám mohla
odpůldne to věnovati.“ 53 Tady poznamenejme, že Vrchlický byl v příbuzenském vztahu
se Světlou, neboť roku 1879 se oženil s Ludmilou Podlipskou (1861–1915), která byla
dcerou Soﬁe Podlipské (sestry K. Světlé) a tudíž neteří Karoliny Světlé. Staly se Berta
49 JANKO, Jan, ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Věda Purkyňovy doby. Praha: Academia, 1988, s. 257–259.
50 Životopis Josefa Schöbla viz Biograﬁcký slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939, II. Ed. Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný. Praha: Univerzita Karlova, 1993, s. 112–113.
51 LA PNP, fond Raýman, Karolína Světlá Bertě Schöblové, 27. 6. 1882. Světlá si stěžuje, že nemohla
v kalendáři najít sv. Bertu: „Vím sice, že téhle doby jest svaté Berty, ale nebyla jsem sto v žádném
kalendáři toho na určito se dopátrati.“ Podle katolického kalendáře je sv. Berty 4. 7.
52 Tamtéž, Světlá Schöblové, 27. 6. 1882.
53 Tamtéž, Světlá Schöblové, 8. 3. 1884.
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a Ludmila (o pět let starší než Berta) přítelkyněmi, tak jako byli přáteli i jejich manželé
Raýman a Vrchlický?
O několik měsíců později se v korespondenci objeví i zmínka o Raýmanovi. Můžeme z ní usoudit, že roku 1884 byl již s Bertou zasnouben a také, že se znal se Světlou
nezávisle na Bertě: „Pan dr. Raiman mne potěšil slibem, že mne s Vámi tyto dny navštíví. Jelikož je dnes tak špatný čas, že se asi sotva hodláte na procházku neb na jakousi
návštěvu vydati, tož prosím, nemohlo by se to státi dnes mezi druhou a pátou hodinou.
Doufám, že i já žádnou návštěvou vyrušena nebudu a že si tedy zcela důvěrně a od srdce
sklepneme.“54 Také narážka na přípravy svatby Raýmana a Berty v květnu 1885 se v korespondenci objeví; v psaní z března téhož roku se Světlá zajímá o krejčovský závod,
v němž chystají Bertinu svatební garderobu a v němž by ušili pro její známou „výpravu
vkusnou, moderní a zároveň lacinou“.55
***
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Písemnosti uchovávané ve fondu B. Raýmana v Literárním archivu Památníku národního písemnictví nám představují Bohuslava Raýmana jako osobnost na svou dobu
bezpochyby výjimečnou. Na první pohled zaujme především šíří svých pracovních
a osobních styků, rozsáhlým okruhem kolegů a přátel z mnoha zemí světa. Jejich dopisy
vydávají svědectví o Raýmanově vědecké erudici, jazykových a komunikačních dovednostech, ochotě pomáhat a otevřenosti přijímat nové podněty. Nevyhýbá se ani možnosti
odjet pracovat do Indie, tehdy ještě zaostalé koloniální země, a napomáhat k zahraničnímu uplatnění i dalším českým kolegům. Raýman, i podle této zachované korespondence, patřil k těm českým vědcům, kteří byli dobře připraveni pro mezinárodní spolupráci
a aktivně pěstovali mezinárodní svazky bez ohledu na některé politické tlaky. Přirozeným důsledkem Raýmanova úsilí o co nejrozsáhlejší mezinárodní styky českých vědců
byla i jeho snaha zmírňovat důsledky nacionalistické orientace ČAVU. Činil tak jako
sekretář II. třídy ČAVU a od roku 1899 její generální sekretář; hmatatelným výsledkem
bylo od roku 1893 vydávání cizojazyčného Bulletinu international (Bulletin international. Classe des Sciences mathématiques, naturelles et de la médecine – Académie des
Sciences de l‘Empereur François Joseph I), prvního cizojazyčného vědeckého žurnálu,
vydávaného českou vědeckou institucí.56 Pokud tedy hovoříme v české vědě o generační
výměně v 80. letech 19. století, právě Raýman patřil k nové generaci, která se již oprostila od provinciálnosti, a svým jednáním připravila půdu i pro nastolení sebevědomé
československé demokracie po 1. světové válce.
Byl-li Raýman osobností, snažící se vědomě překonávat úzkoprsý český nacionalismus v době, kdy byly jeho projevy nejvypjatější, neznamená to, že by nebyl současně
upřímným českým vlastencem, který své vlastenectví projevoval snahou zařadit českou
54 Tamtéž, Světlá Schöblové, 16. 10. 1884.
55 Tamtéž, Světlá Schöblové, 4. 3. 1885.
56 Viz ŠTRBÁŇOVÁ, Patriotism, Nationalism.
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vědu a kulturu do mezinárodního kontextu. Tak jako rozvíjel své kontakty a vědeckou
spolupráci na mezinárodním poli, neopomíjel ani české kulturní prostředí, které však
považoval za součást evropského prostoru. Tento postoj dosvědčuje třeba případ Kekulovy nobilitace, snaha pomoci Jaroslavu Vrchlickému při jeho úsilí získat Nobelovu
cenu, vazba na rodinu Schöblovu či přes ní na Karolinu Světlou. Byla to jistě i kultivovanost a vzdělanost, která k němu přitahovala osobnosti typu Vrchlického a Světlé
a povzbudila také indického přítele, aby mu zaslal básně své geniální dcery.
Raýmanův osobní fond v LA PNP skrývá četná překvapení pro historika. Mnohé
z dopisů vynesly na světlo nové poznatky z dějin vědy. Tak dopisy F. A. Kekulého
a jeho českého advokáta Pinskera umožnily odhalení neznámých okolností Kekulovy
nobilitace a prozradily, že se Kekulé ucházel o členství v ČAVU. Dopis Emila Fischera
zase blíže osvětlil, proč se Raýman vzdal úspěšného studia cukrů. Další soubor korespondence s indickým chemikem Aghornathem Chattopadhyaya upozornil na hluboké
kořeny česko-indických vědeckých vazeb na poli chemie a geologie, které vytvořily
plodné podhoubí pro pozdější rozvoj české indologie.
Pozůstalost Raýmana v LA PNP a otevřené otázky spojené s některými dopisy (ať
již zmíněnými nebo dalšími) by si zasloužily další výzkum. Nejen české, ale i světové
archivy mohou ještě nabídnout materiály postupně odhrnující nánosy, jimiž je dosud
zakryta postava tohoto nedoceněného českého vědce. Raýmana bychom si měli připomínat nejen při jeho výročích jako jednu z moderních a progresivních postav českých
dějin vědy, která razila české vědě cestu do světa. Máme ještě stále vůči němu dluh,
jehož součástí je i katastrofální stav jeho hrobu na Malvazinkách (viz obr. 10).
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Resumé

Personality of the Czech Chemist Bohuslav Raýman as Reﬂected in his Papers Kept
at the Literary Archive of the Museum of Czech Literature

The papers of the Czech chemist Bohuslav Raýman in the Literary Archive of the Museum
of Czech Literature contain correspondence whose investigation has enriched our knowledge by
new facts related to the life and work of Raýman as well as history of science in the Czech Lands
and the Czech cultural history. The letters in Raýman’s heritage indicate his rich international
contacts with top-notch European and non-European scholars as well as his close relation to the
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Czech cultural environment. Among the noteworthy documents of non-Czech origin, the paper
calls attention especially to the letters of the German chemists F. A. Kekulé and E. Fischer and
the French chemists C. Friedel and C. Wurtz and elaborates in detail the correspondence with the
Indian chemist Aghornath Chattopadhyaya, which offering entirely new knowledge, related to the
history of Czech-Indian scientiﬁc and cultural contacts. Attention is also paid to the letters of the
Czech writers J. Vrchlický and K. Světlá, which indicate strong links between the Czech scientists
and artists. The documents kept in Raýman’s papers present him as an extraordinary personality
of his time, scholar who actively nurtured international ties notwithstanding of some political and
nationalistic pressures, and at the same time a patriot who expressed his patriotism in terms of
efforts to incorporate Czech science and culture in the international context.
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Translated by Soňa Štrbáňová.

1. Bohuslav Raýman (A AV ČR, sbírka Bohumila Vavrouška)
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2. Raýmanův nejstarší syn Bohuslav kolem roku 1890 (ANTM, fond 168 Karel Kruis)

3. Raýmanův syn Miloš kolem roku 1890 (ANTM, fond 168 Karel Kruis)
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4. Potvrzení o Raýmanově studiu u F. A. Kekulého, 1875 (LA PNP, fond Bohuslav Raýman)

176

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

Soňa Štrbáňová: Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

5. Potvrzení o Raýmanově studiu u Ch. A. Wurtze, 1877 (LA PNP, fond Bohuslav Raýman)
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6. Potvrzení o Raýmanově studiu u Ch. Friedela, 1877 (LA PNP, fond Bohuslav Raýman)

178

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

Soňa Štrbáňová: Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

7. Část dopisu Aghornatha Chattopadhyaya Raýmanovi z 21. 5. 1893
(LA PNP, fond Bohuslav Raýman)
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8. Poéma Mehir Muneer od Sarojini Naidu s věnováním autorky
(LA PNP, fond Bohuslav Raýman)
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9. Sarojini Naidu s Mahátmou Gándhím, 1930
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10. Raýmanův hrob na Malvazinkách, 2010 (foto Hana Kábová)
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Bohuslav Raýman a pražská univerzita1
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Bohuslav Raýman and Prague University
Abstract: This study focuses on the Czech organic chemist Bohuslav Raýman (1852–1910) and his relations
with Prague University. From 1887 Raýman was an associate professor and from 1890 a full professor at its
Faculty of Arts. The study also describes the scope and structure of his lectures and tutorials, while spotlighting the circle of his immediate pupils.
Keywords: Bohuslav Raýman, History of Charles University, chemistry teaching at Czech institutes of higher
education.
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Osobnost českého chemika Bohuslava Raýmana odborné veřejnosti přiblížili ve
svých studiích Soňa Štrbáňová a Jan Janko.2 Věnovali se v nich pochopitelně i Raýmanově kariéře vysokoškolského pedagoga na Filozoﬁcké fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity a České vysoké škole technické. Ve svém příspěvku proto budeme
vycházet z jejich zjištění, která však doplníme o další roviny týkající se vztahu B. Raýmana k pražské univerzitě.
Bohuslav Raýman je známý především jako profesor organické chemie na Filozoﬁcké fakultě tehdejší české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Do kontaktu s univerzitou
však přišel již před začátkem svého pedagogického působení na Filozoﬁcké fakultě.
Raýmanova studia a počátky jeho vědeckého působení jsou vztahovány především
k Českému polytechnickému ústavu v Praze (od roku 1879 přejmenovanému na Českou
vysokou školu technickou3). B. Raýman absolvoval v letech 1872–1875 jeho chemický
odbor a studia si prohluboval na zahraničních vysokých školách. V letech 1874–1876
byl zapsán na Filozoﬁcké fakultě univerzity v Bonnu, v roce 1876 dva semestry na
École de Médicine v Paříži.
1
2

3

Tato studie je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, blok V/d: Česká vysokoškolská vzdělanost.
ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Pedagogická práce Bohuslava Raýmana. K výuce organické a fyzikální
chemie na českých vysokých školách koncem 19. a začátkem 20. století, Dějiny věd a techniky,
1978, roč. 11, s. 82–96 (dále: ŠTRBÁŇOVÁ, S. Pedagogická práce); TÁŽ. Bohuslav Raýman a
rozvoj vědecké práce v Čechách na rozhraní 19. a 20. století. Dějiny věd a techniky, 1979, roč. 12,
s. 129–144; JANKO, Jan. Spor Mareš – Raýman a Česká akademie věd a umění. In Práce z dějin
Akademie věd, řada A, sv. 5. Praha: Archiv AV ČR, 1997, s. 31–76.
Dále užíváme název Česká vysoká škola technická či jeho zkrácenou variantu Česká technika.
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V roce 1878 se habilitoval na České vysoké škole technické, kde od školního roku
1878/1879 vedl mimořádné přednášky k tématům z organické chemie (jako vůbec první
vypsal přednášku O sloučeninách aromatických), vedle neplaceného místa soukromého
docenta získal i post asistenta ústavu obecné chemie.
Ještě v prvních letech svého učitelského působení na České technice pokračoval ve
studiu, v akademickém roce 1879/1880 se zapsal na Filozoﬁcké fakultě tehdy jednotné Karlo-Ferdinandovy univerzity. Byť byl zapsán jako řádný student, navštěvoval jen
přednášky podle vlastního výběru, v zimním semestru 1879/1880 si zvolil přednášky
profesora Carla Strumpfa z dějin ﬁlozoﬁe (v rozsahu 3 hodin týdně) a praktické ﬁlozoﬁe
(4 hodiny) a profesora Ernsta Macha z experimentální fyziky (5 hodin). V letním semestru 1880 si zapsal přednášky Ernsta Macha (Praktická cvičení z optiky), Ferdinanda
Lippicha (Elektrodynamika), Ferdinanda Loewa (Logika) a Otty Willmanna (Psychologie).4 V dalším roce se již jako posluchač pražské univerzity nezapsal a na několik let
s ní ztrácí formální kontakt.
Od školního roku 1882/1883 se rozšířil jeho učitelský úvazek na České technice. Po
přechodu profesora Vojtěcha Šafaříka na Filozoﬁckou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity bylo nutné nově zajistit výuku chemie na České technice. Součástí opatření bylo i Raýmanovo jmenování honorovaným docentem a pověření výukou organické
chemie i vedením praktických cvičení z organické chemie. V roce 1884 profesorský
sbor projednával návrh na jmenování B. Raýmana mimořádným profesorem organické
chemie (v diskusi padaly dokonce návrhy na řádnou profesuru), návrh však nebyl realizován.5
Perspektiva získání profesury na České technice v následujících letech nebyla velká,
v polovině 80. let se však otevřela šance na učitelské působení na Filozoﬁcké fakultě
české univerzity. Nutným předstupněm bylo získání akademické doktorské hodnosti,
které B. Raýman dosáhl v roce 1886. Jako rigorózní práci předložil pojednání O působení jodu v aromatické sloučeniny při vyšší temperatuře, které oponovali profesoři Vojtěch Šafařík a Jan Krejčí. Práce se bohužel v Archivu Univerzity Karlovy nezachovala.
B. Raýman publikoval několik studií vztahujících se k tomuto tématu, není však zřejmé,
zda mezi nimi byla jeho doktorská disertace. Hlavní (dvouhodinovou) rigorózní zkoušku z chemie (lučby) složil 14. července 1886, vedlejší z ﬁlozoﬁe 29. října, a následující
den, 30. října 1886, byl promován doktorem ﬁlozoﬁe.6
Rigorózní řízení bylo v případě B. Raýmana přímým předstupněm ke kariéře pedagoga Filozoﬁcké fakulty. Jen několik dnů po promoci (3. listopadu 1886) požádal
profesorský sbor o venia legendi pro obory organické a aplikované chemie. Žádost byla
4

5
6
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Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy (dále: AUK), fond Katalogy posluchačů Karlo-Ferdinandovy univerzity, i. č. 478, hlavní katalog Filozoﬁcké fakulty – zimní semestr
1879/80, i. č. 479, hlavní katalog Filozoﬁcké fakulty – letní semestr 1880.
LOMIČ, Václav, HORSKÁ, Pavla. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 2. Praha:
Státní nakladatelství technické literatury, 1978, s. 128.
AUK, fond Filozoﬁcká fakulta Univerzity Karlovy (dále: FF UK), rigorózní protokol I.
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přidělena komisi složené z profesorů Vojtěcha Šafaříka, Karla Vrby a Ladislava Čelakovského, a alespoň ze strany univerzity jí bylo rychle vyhověno. Habilitační komise
navrhla upustit od klasického habilitačního řízení a udělit B. Raýmanovi venia legendi
formou uznání jeho docentury z České techniky. Udělení docentury pro oblast organické
a aplikované chemie bylo potvrzeno 12. března 1887.7 V následujícím akademickém
roce vypsal své první přednášky na Filozoﬁcké fakultě. V zimním semestru 1887/1888
to byla Elementární chemie organická I. Sloučeniny o vazbě jednoduché (2 hodiny týdně) a hodinová přednáška přístupná veřejnosti (publikum) Řada pyridin-chinolinová.8
Ještě ve stejném roce (4. října 1887) požádal o profesoru organické chemie. Žádost
odůvodnil řadou vydaných odborných prací, dosavadní zkušeností z výuky na České technice a Filozoﬁcké fakultě, prací u zahraničních autorit – profesora Friedricha
Augusta Kekulého v Bonnu, profesora Charlesa Adolfa Wurtze na pařížské Sorbonně,
a především praxí asistenta u profesora Charlese Friedela. Posouzení se ujala komise
opět ve složení profesoři Šafařík, Vrba a Čelakovský. Ve své zprávě (jejímž hlavním
autorem byl V. Šafařík) zdůraznila především nutnost samostatné profesury pro obor
organické chemie a Raýmanovy zkušenosti v tomto oboru. Ke své zprávě komise přiložila opis dopisu Ch. Friedela V. Šafaříkovi, ve kterém jeden z největších tehdy žijících
chemiků vyzdvihuje práci B. Raýmana. Komise také navrhla řešení ﬁnančního zajištění
nového profesorského místa, jehož hledání by profesuru jistě velmi oddálilo. Hlavní
část ﬁnancí měla být zajištěna přenesením prostředků na plat honorovaného docenta
z České techniky na univerzitu; nově měly být univerzitě poskytnuty jen prostředky na
dorovnání rozdílu mezi platem docentským a profesorským.9
Přesto se Raýmanovo jmenování mimořádným profesorem ještě protáhlo a schváleno
bylo až v únoru 1890. Ani po získání profesury na české univerzitě Bohuslav Raýman
neopustil své předchozí působiště na technice a vyučoval na obou pražských českých
vysokých školách až do roku 1905/1906, kdy zanechal přednášení na technice. Ze seznamů přednášek je zřejmé, že pro studenty univerzity přednášel a vedl cvičení často
i v místnostech techniky a naopak.
Jedním z důvodů, proč přednášel pro posluchače univerzity v místnostech techniky,
byly neuspokojivé podmínky pro výuku chemie na Filozoﬁcké fakultě. Chemická laboratoř (v 90. letech 19. století přejmenovaná na Chemický ústav) se tísnila v několika
málo místnostech ve Spálené ulici, počtu posluchačů nedostačoval ani její přednáškový
sál ani počet pracovních míst v laboratoři pro praktická cvičení.
Raýmanovo jmenování mimořádným profesorem organické chemie bylo jedním
z kroků postupného rozvoje chemických oborů na Filozoﬁcké fakultě, které byly v 80.
letech 19. století zastoupeny pouze jediným profesorem Vojtěchem Šafaříkem. V 90.
letech získali mimo Raýmana profesuru postupně i Bohuslav Brauner (pro oblast anorganické chemie) a August Bělohoubek (pro oblast chemie farmaceutické). Raýmanova
7
8
9

Tamtéž, i. č. 616, osobní spis Raýman Bohuslav.
AUK, fond Úřední tisky Univerzity Karlovy, seznam přednášek FF UK 1887/1888.
AUK, fond FF UK, i. č. 616, osobní spis Raýman Bohuslav, zpráva komise z 1. 10. 1888.
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profesura byla v roce 1897 přeměněna na řádnou, ovšem s omezením „ad personam“,
čímž si rakouská školská správa vymínila právo blokovat automatický nárok české univerzity na řádnou profesuru pro obor organické chemie.
Obzvláště důležitým obdobím v Raýmanově působení na Filozoﬁcké fakultě české
univerzity byly akademické roky 1902/1903 a 1903/1904, kdy zastával nejprve funkci
děkana a v dalším roce tradičně pozici proděkana fakulty. Děkanem byl zvolen na zasedání profesorského sboru fakulty 19. června 1902, kdy získal 21 hlasů z 23 odevzdaných; formální protikandidát, ředitel Chemického ústavu B. Brauner, získal dva hlasy.
Ve funkci děkana se věnoval především každodenním správním problémům fakulty
a s výjimkou jediné schůze (7. května 1903) se zúčastnil všech zasedání profesorského sboru. Děkanský úřad nebyl jedinou Raýmanovou oﬁciální funkcí na Filozoﬁcké
fakultě; býval členem komisí pro státní zkoušky uchazečů o středoškolskou profesuru
a farmaceutů nebo členem komisí posuzujících žádosti o habilitace a profesury.
Doba, kdy Bohuslav Raýman zastával funkci děkana, se kryla s dobou přípravy výstavby nových budov pro přírodovědecké obory Filozoﬁcké fakulty v oblasti Albertova
(tehdejší ulice Na Slupi). V roce 1905 zde byl otevřen nový Chemický ústav, který
zásadně zlepšil podmínky pro výuku chemie. Jeho ředitelem zůstal B. Brauner, jenž byl
zároveň přednostou oddělení anorganické chemie, a B. Raýman se stal přednostou oddělení organické chemie a vedl je až do své smrti. Laboratoř pro chemii farmaceutickou
(sídlící rovněž Na Slupi) si zachovala samostatné postavení. Chemické obory tak měly
na konci prvního desetiletí 20. století vybavení nesrovnatelné s dobou Raýmanova příchodu na univerzitu. Oddělení organické chemie bylo umístěno v přízemí nové budovy,
disponovalo rozsáhlým přístrojovým vybavením, laboratoře pro studenty měly kapacitu
40 míst pro začátečníky a 20 pro pokročilé.10 Disponovalo také laboratořemi pro bakteriologii a fyzikální chemii, což souviselo s Raýmanovými odbornými zájmy a jeho
podporou zejména oboru fyzikální chemie, pro nějž usiloval dosáhnout profesury. Mělo
přiděleno dva asistenty, Raýmanovy bývalé žáky, nyní již soukromé docenty, doktory
ﬁlozoﬁe Františka Plzáka a Jiřího Baborovského.
Základní náplní Raýmanova působení na Filozoﬁcké fakultě byla pedagogická práce
spočívající ve vedení přednášek a cvičení pro posluchače chemie a farmacie. V letech
1887–1890 (kdy byl soukromým docentem) byla jeho výuka na fakultě spíše jen doplňkem k hlavnímu pedagogickému působení na České technice. Měl především přednášky
z organické chemie, zpravidla v rozsahu 2–3 hodin týdně. Teoretické přednášky doplňoval praktickými laboratorními cvičeními, narozdíl od pozdějších let jen v rozsahu
několika málo hodin týdně.
Od roku 1890, kdy se stal mimořádným profesorem, se hodinová dotace jeho výuky
znásobila. V první polovině 90. let se jeho přednášky soustředily především na oblast
organické chemie, která tvořila po celou dobu jeho působení na univerzitě jádro jeho
přednášek. Novinkou byl důraz na praktická laboratorní cvičení, která zabírala většinu
10 ŠTRBÁŇOVÁ, S. Pedagogická práce, s. 90.
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vyučovacího času věnovaného tomuto oboru (15–20 týdně). Tato inovace byla umožněna Raýmanovým souběžným působením na České technice, jejíž laboratoř byla narozdíl
od univerzity lépe vybavena, cvičení „ﬁlozofů“ Raýman proto vedl v laboratoři České
vysoké školy technické. V dalších letech, vedle přednášek a cvičení z organické chemie,
měl přednášky z úvodu do anorganické chemie a speciální přednášky z chemie pro farmaceuty a mediky. Kromě toho vypisoval pro studenty úžeji pojaté kurzy ke konkrétním
tématům svého vědeckého výzkumu a k problematice využití nejnovějších chemických
objevů v průmyslu a praxi. Speciální pozornost věnoval představení nejnovější chemické literatury a dějinám oboru. Speciﬁckým druhem přednášek byla tzv. publika, výklady
v rozsahu jedné hodiny týdně, přístupné i neakademické veřejnosti. Jejich nejčastějším
tématem byla nejnovější chemická literatura a vybrané problémy organické chemie.
Celkový hodinový rozsah Raýmanovy výuky, jak jej můžeme rekonstruovat na základě tehdejších seznamů přednášek, je imponující. Často přesahuje 25 hodin týdně.
Přitom je třeba mít na zřeteli jeho souběžné (podobně rozsáhlé) pedagogické působení
na České technice. I z tohoto důvodu je zřejmé, že některé přednášky a cvičení vedl ve
spolupráci se svými asistenty (či jim část výuky přímo svěřoval).
Pro ilustraci uvádíme přehled Raýmanovy výuky v akademickém roce 1899/1900,
který odpovídá rozsahu ve většině let jeho profesorského působení na Filozoﬁcké fakultě:
Zimní semestr 1899/1900
Název přednášky

Hodin Místo

Termín

5

Chemický ústav

Po–Pá: 10–11

Chemie organická speciální I. Řada steatická

4

Č. technika, sál č. 16

Po–Čt: 9–10

Cvičení v chemii organické

15

Chemický ústav

Neuvedeno

Nejnovější literatura chemická pro kandidáty
učitelství (publicum)

2

Chemický ústav

Dle domluvy

Chemie organická elementární

5

Chemický ústav

Po–Pá: 10–11

Cvičení v chemii organické

15

Chemický ústav

Neuvedeno

Chemie organická speciální I. Řada cyklická

4

Č. technika, sál č. 16

Neuvedeno

ww
w.

Chemie anorganická pro začátečníky

Letní semestr 1900

Názvy a hodinové dotace přednášek pochopitelně nemohou přiblížit skutečnou podobu Raýmanovy výuky. Alespoň trochu konkrétnější představu může nastínit vzpomínka
jednoho z jeho žáků, pozdějšího profesora Přírodovědecké fakulty UK Bohumila Němce: „Poprvé jsem v tomto semestru [LS 1892] poslouchal elementární organickou chemii
prof. B. Raýmana. Byl to duchaplný člověk, také jeho zevnějšek byl elegantní, přednášky
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byly brilantní, plny zajímavostí z různých oborů aplikace a národního hospodářství. Ale
nebyly dosti didakticky propracovány. Raýman při nich demonstroval nejvýše nějakou
sloučeninu v lahvičce a nějaký přístroj, aniž s ním byl udělán nějaký pokus. Kdo se chtěl
trochu organické chemii naučit, musel ji studovat z knihy sám. Raýman později takovou
českou učebnici11 napsal.“12
V posledních letech Raýmanova života rozsah vypisovaných přednášek poněkud
klesá, část přednášek za něj navíc přebírá jeho asistent a pozdější nástupce František
Plzák.13
***
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Bohuslav Raýman na české univerzitě vychoval stovky odborníků, kteří působili
jako učitelé středních škol, lékárníci, praktičtí chemici v průmyslu, někteří z nich se
uplatnili jako vysokoškolští pedagogové a vědci. Vzhledem k zachovaným pramenům
je poměrně komplikované odpovědět na otázku počtu Raýmanových žáků a dohledat
konkrétní osudy většiny z nich. B. Brauner každopádně psal přímo o jeho „škole“.14 Ve
své analýze se omezíme na užší skupinu absolventů, kteří formou svého studia směřovali k vědecké přípravě, tedy menšinu studentů, kteří sepsali a obhájili disertační práci
a podrobili se rigoróznímu řízení.15 Tehdejší rigorózní řád neznal instituci „školitelů“
či „vedoucích práce“. Podmínkou přihlášení se k rigoróznímu řízení bylo předložení
osvědčení o absolvování předepsaného počtu semestrů na fakultě (v zásadě jakékoliv
odpovídající univerzity) a obhajoba vědecké práce – disertace, která mohla být připravena nezávisle na studiu na univerzitě (to byl patrně i případ disertace samotného Raýmana). Profesoři Filozoﬁcké fakulty úředně vystupovali jen v pozici oponentů (pro každou
práci byli dva).16 Jeden z nich byl zpravidla uchazečovým hlavním konzultantem a plnil
tak roli neformálního školitele. Jména oponentů uvedená v rigorózních protokolech jsou
dnes jediným dostupným archivním pramenem, který dovoluje rekonstruovat možné
užší vztahy profesor – student. Toto hledisko jsme proto použili k pokusu o rekonstrukci
okruhu přímých Raýmanových žáků. Soupis disertací, které B. Raýman oponoval, připojujeme v příloze, číselnou sumarizaci zachycuje následující tabulka:
11 RAÝMAN, Bohuslav. Chemie organická, I–II. Praha: J. Otto, 1895, 1896. Více o Raýmanových
učebnicích ŠTRBÁŇOVÁ, S. Pedagogická práce, s. 91–93.
12 NĚMEC, Bohumil. Vzpomínky. Práce z Archivu AV ČR, řada B, sv. 16. Praha: Archiv AV ČR,
2002, s. 140.
13 ŠTRBÁŇOVÁ, S. Pedagogická práce, s. 90.
14 BRAUNER, Bohuslav. Prof. Dr. Bohuslav Raýman. Almanach ČAVU, 1911, roč. 21, s. 148–162.
15 Studenti tehdejší Filozoﬁcké fakulty mohli vysokoškolskou kvaliﬁkaci získat dvojím způsobem:
buď složením státních zkoušek, které je opravňovalo k učitelství na středních školách (těch byla
výrazná většina), nebo obhájením disertační práce a složením rigorózních zkoušek (pak získávali
titul doktora ﬁlozoﬁe – PhDr.). Absolventi dvouletého lékárnického studia, které Raýman také vyučoval, končili farmaceutickou rigorózní zkouškou a získávali titul magistra farmacie (PharM.)
16 Dějiny Univerzity Karlovy, III. 1802–1918. Ed. Jan Havránek. Praha: Univerzita Karlova 1997,
s. 176.
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1

1898/99

1

1899/00

4

1901/02

3

1902/03

8

1904/05

2

1905/06

2

1906/07

2

1908/09
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Vidíme z ní, že největší intenzita na tomto poli spadá zhruba do posledního desetiletí
Raýmanova života, tedy do doby, kdy byl jeho obor na univerzitě dostatečně personálně
i materiálně zajištěn. Tradičního Raýmanova souputníka v roli oponenta disertačních
prací (posudky byly potřebné dva) představoval jeho kolega B. Brauner. Samotné posudky se většinou nevyznačovaly zvláštním rozsahem a byly psány na tom samém papíře. Obšírněji se k posuzované práci častěji vyjádřil Raýman, Brauner se poté k jeho
názoru zpravidla jen ve stručnosti připojil.
Pohlédneme-li na autory disertací prizmatem jejich dalších osudů, můžeme je rozčlenit v zásadě na tři skupiny: a) nástupci a pokračovatelé v akademickém prostředí,
b) lidé praxe, c) ostatní.17
V rámci první skupiny je třeba na čelném místě uvést předčasně zesnulého „prvního
českého fyzikálního chemika“ Otakara Šulce (1869–1901), který byl od roku 1891 asistentem Chemického ústavu Filozoﬁcké fakulty české univerzity a byl přidělen přímo
k Bohuslavu Raýmanovi. V roce 1897 přešel na Českou techniku, kde se habilitoval.18
17 Nejde-li o sporné údaje či přímou citaci, neodkazujeme dále na běžné příručky: Ottův slovník naučný (včetně dodatků), Masarykův slovník naučný; dále TOMEŠ, Josef a kol. Český biograﬁcký
slovník XX. století, I–III. Praha – Litomyšl: Paseka 1999.
18 JINDRA, Jiří. Otakar Šulc – první český fyzikální chemik. Dějiny věd a techniky, 2010, roč. 43,
s. 218.
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Jak lze vidět ze soupisu v příloze, oponování Šulcovy práce Raýmanem v roce 1891
bylo ojedinělou záležitostí, další posudky disertačních prací sepsal protagonista této
studie svým typickým ﬁalovým inkoustem teprve s odstupem takřka desetiletí.
Na přelomu století obhájilo své disertační práce v rychlém sledu několik Raýmanových pokračovatelů. Ve školním roce 1899/1900 to byl jednak pozdější profesor ČVUT,
specialista v oblasti moderních zdrojů energie Ferdinand Schulz (1877–1939), dále
Jan Šebor (1875–1944), od roku 1905 první docent České techniky v oboru teoretické
a praktické elektrochemie,19 a František Pavlíček (1874–1947), po delší praxi v průmyslu od roku 1921 profesor chemie uhlí a petroleje a chemických technologií na Vysoké škole báňské v Příbrami. Ve stejném roce obhájil svoji disertační práci také Karel
Chodounský (*1876),20 který byl v letech 1899–1901 Raýmanovým asistentem.
Hned v následujícím roce promovali Jiří Baborovský (1875–1946), František Plzák (1877–1942) a Bohumil Kužma (1873–1943). Baborovský působil podle seznamů přednášek české univerzity jako Raýmanův asistent od letního semestru 1900/1901
(s výjimkou let 1902–1905, kdy pobýval na univerzitě v Lipsku). Po návratu se habilitoval jako první docent fyzikální chemie na české univerzitě (1905), v roce 1911 získal ve
stejném oboru mimořádnou profesuru; od roku 1912 byl řádným profesorem brněnské
techniky. Plzák působil coby Raýmanův asistent od letního semestru 1902/1903. I on se
habilitoval v roce 1905 a svou profesní kariéru spojil i nadále s pražskou Filozoﬁckou,
později Přírodovědeckou fakultou UK jako profesor organické chemie. Také Kužma se
na své alma mater již v roce 1905 habilitoval, působil v oddělení anorganické chemie
Chemického ústavu, později vedl Ústav chemie farmaceutické, v roce 1910 získal mimořádnou profesuru v oboru farmaceutické chemie; v roce 1911 ale přešel do Brna na
techniku a o devět let později na tamní nově založenou přírodovědeckou fakultu.
Z budoucích profesorů Přírodovědecké fakulty UK byl dále v roce 1903/1904 promován Jan Stanislav Štěrba-Böhm (1878–1938), v roce 1907 habilitovaný z dějin chemických teorií, později profesor anorganické chemie. Bezesporu jej lze považovat více
za Braunerova než za Raýmanova žáka.21 Také entomolog Viktor Janda (1880–1964),22
budoucí profesor Přírodovědecké fakulty UK v oboru experimentální zoologie, byl spíše žákem zoologa Františka Vejdovského, který se v roce 1903/04 výjimečně objevil
v roli oponenta po Raýmanově boku. O rok později obhájil disertační práci anorganický
chemik a Braunerův žák Emil Švagr (1875–1967). Zabýval se toxikologií, od roku
1930 byl profesorem ČVUT, v 50. letech působil jako vědecký pracovník na Fakultě

19 JINDRA, Jiří. Počátky české elektrochemie (do roku 1920). Dějiny věd a techniky, 2007, roč. 40,
s. 95.
20 Karel Chodounský byl synem známého českého lékaře a farmakologa, profesora lékařské fakulty
české Karlo-Ferdinandovy univerzity Karla Chodounského (1843–1931).
21 KŘEPELKA, Jindřich H. Jan Stanislav Štěrba-Böhm. Praha: Česká akademie věd a umění, 1939,
s. 6.
22 KLEISNER, Karel. Chitin a čas: poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900–
1950). In Semináře a studie k dějinám vědy. Práce z dějin vědy, sv. 21. Praha: Kabinet dějin vědy
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, s. 487.
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všeobecného lékařství UK. Zároveň s ním ukončil studia průkopník vědecké fotograﬁe
Viktorin (Vítězslav) Vojtěch (1879–1948), habilitovavší se v roce 1914 na univerzitě
pro obor fotograﬁe a fotochemie, od roku 1930 profesor Přírodovědecké fakulty.
Vědecké kariéry „druhé vlny“ Raýmanových žáků, resp. absolventů, jejichž práce
oponoval v posledních letech života, byly již přece jen o něco skromnější, přinejmenším pokud vezmeme v potaz hledisko kvantiﬁkace.23 Profesorem ČVUT byl inženýr,
doktor technických věd Jaroslav Just (1883–1928), který obhájil svou disertaci v roce
1906/1907.24 Opět spíše k B. Braunerovi lze přiřadit analytického chemika Josefa Švédu (1881–1929), docenta (1922) a na sklonku života mimořádného profesora Přírodovědecké fakulty UK. Organické chemii se věnoval Josef Frejka (1886–1957), od
roku 1920 profesor a přednosta Ústavu pro organickou chemii Přírodovědecké fakulty
brněnské univerzity.
Dostáváme se ke druhé skupině – absolventům, kteří se uplatnili převážně v praxi.
Na prvním místě je třeba uvést Františka Křehlíka (1884–1954), jenž se zabýval teorií
výuky chemie, ve 20. letech působil jako lektor na UK a v následujícím desetiletí na
ministerstvu školství a národní osvěty. Byl spoluautorem populární, několikrát vydané učebnice Praktická cvičení chemická pro střední školy. S určitými výhradami lze
za muže praxe označit Alexandra Sommera-Baťka (1874–1944), přinejmenším pro
období do roku 1919, kdy působil jako středoškolský profesor. Následovala kariéra jednoho z čelných zastánců zdravé životosprávy a protagonistů abstinenčního hnutí, jež
mu zajistila nesmrtelnost – díky ní pronikl až na stránky Haškova Švejka do blízkosti
polního kuráta Katze.25 Neméně barvitou postavou byl zcela jistě Stanislav Kamaryt
(1883–1956), středoškolský profesor chemie působící po vzniku ČSR v Bratislavě. Do
obecnějšího povědomí se dostal jako autor ﬁlozofujících esejí z oblasti poznání a etiky,
ale zejména jako zarytý příznivec esperanta, vydavatel předválečného měsíčníku Český esperantista (1908–1912) a předseda Svazu českých esperantistů. Jako středoškolští
profesoři se uplatnili Vilém Schiebel (*1878), autor několika středoškolských učebnic,
a Felix Zeman (1884–1949).
Někteří absolventi nalezli uplatnění v zemědělství a agrárním školství. To byl případ
agrochemika Bohumíra Huška (1879–1923), autora řady prakticky orientovaných pojednání z tohoto oboru, profesora hospodářských škol v Roudnici a v Chrudimi. Další
Raýmanův žák Štěpán Sajfert (*1880) byl nejspíš starší bratr šlechtitele rostlin, země23 Jak uvádí S. Štrbáňová, témata disertačních prací po roce 1906 jsou již viditelně slabší a méně
náročná. Viz ŠTRBÁŇOVÁ, S. Pedagogická práce, s. 91.
24 LOMIČ, Václav, HORSKÁ, Pavla. Dějiny Českého vysokého učení technického, díl 1, sv. 2. Praha:
Státní nakladatelství technické literatury, 1978, s. 333.
25 FRANC, Martin. Reformbewegung po česku aneb Alexandr Sommer-Batěk. In BLÜMLOVÁ,
Dagmar, KUBÁT, Petr a kol. Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin
přelomu 19. a 20. století. Jihočeský sborník historický, supplementum 2. České Budějovice: Jihočeské muzeum, Společnost pro kulturní dějiny, 2009, s. 49n. Jak autor naznačuje, Baťkova kariéra
popularizátora a mimoběžníka byla spíše z nouze ctnost způsobená víceméně neúspěšnými pokusy
prosadit se na poli vědy.
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dělského organizátora a lékárníka Jana Sajferta (1883–1953) z České Bělé u Havlíčkova
Brodu.
V roce 1902/03 obhájili disertační práce dva studenti ze známých lékárnických rodin.
Bruno Stancl (1878–1930) byl prvorozeným synem a pokračovatelem Josefa Stancla
z Uherského Hradiště, majitele lékárny U Zlaté koruny a tamního starosty.26 Rovněž
Karel Hellich (*1878), byť jeho disertaci vydala Česká akademie věd a umění,27 se
vrátil do rodných Poděbrad, kde časem převzal lékárnu po Janu Hellichovi, význačném
amatérském archeologovi, který na sklonku století také stanul v čele místní samosprávy.
Lékárnické praxi se věnoval také Zdeněk Králka (1882–1940) v Třebechovicích pod
Orebem.28 Karel Novotný (1879–1919) byl majitelem chemické analytické laboratoře.
Výše nastíněný přehled autorů disertačních prací, které posuzoval B. Raýman, pochopitelně není úplný, u řady z nich se jejich pozdější osudy a profesní uplatnění nepodařilo
dohledat.
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V posledních letech Raýmanova života jeho vědecká i pedagogická práce poněkud
polevuje, stále více povinností týkajících se univerzity přenáší na své asistenty. Výuka
chemie a rozvoj vědecké práce byly zabezpečeny vybudováním nového moderního Chemického ústavu a byly zajištěny i po personální stránce. Vedle dvou řádných profesorů
B. Braunera a B. Raýmana se na ní stále více podílela i mladší generace Raýmanových
žáků, kteří se v polovině prvního desetiletí 20. století habilitovali, byli existenčně zajištěni jako asistenti Chemického ústavu Filozoﬁcké fakulty a směřovali k profesorskému
místu. Dva z nich, František Plzák a Bohumil Kužma, se stali mimořádnými profesory
ještě za Raýmanova života v březnu 1910, profesura třetího z nich – Jiřího Baborovského, již byla navržena (J. Baborovský se stal mimořádným profesorem Filozoﬁcké
fakulty v roce 1911).
Raýmanovu kariéru ukončilo předčasné úmrtí dne 22. září 1910. Děkanství Filozoﬁcké fakulty a rektorátu univerzity byly doručeny četné kondolence z rektorátů vysokých
škol v monarchii, a od představitelů veřejného života v čele s ministrem kultu a vyučování Karlem Stürgkhem.29
Úmrtím Bohuslava Raýmana ztratila česká univerzita zakladatele a předního představitele oboru organické chemie. Zástupci Filozoﬁcké fakulty museli vyřešit zásadní
otázku zajištění kontinuity výuky chemie a vedení oddělení organické chemie v Che26 JILÍK, Jiří, SPATHOVÁ, Jana, STANCL, Igor. U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa
Stancla. Uherské Hradiště: Nakladatelství PETRA 2007, s. 102.
27 HELLICH, Karel. Rozklad sulfochloridů některých aromatických uhlovodíků vodou. Rozpravy
České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída II. (matematicko-přírodovědná), 1903, roč. 12, č. 1.
28 RÜCKEROVÁ, Jana. Co by mohly vyprávět třebechovické domy. Třebechovické haló, 2008, č. 7,
s. 12–14.
29 AUK, fond FF UK, i. č. 616, osobní spis B. Raýman.
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mickém ústavu. Situaci komplikovala skutečnost, že Raýmanova stolice řádného profesora byla zřízena „ad personam“, a univerzitě tak nenáležel automaticky nárok na její
další obsazení.
Profesorský sbor Filozoﬁcké fakulty ustavil na svém zasedání 27. října 1910 komisi,
jejímž úkolem bylo vyřešit problém „Jakých opatření jest učiniti vzhledem k situaci
nastalé úmrtím profesora Raýmana?“30 Komise ve svém nálezu vycházela z názoru
o nezbytnosti druhé řádné profesury chemie na Filozoﬁcké fakultě, a to bez ohledu na
omezení „ad personam“ týkající se B. Raýmana. Vycházela především z praxe dalších
univerzit v monarchii, které měly pro obor chemie systematizována dvě i více profesorských míst, a z rozvoje oboru organické chemie, garantovaného v posledních letech
na univerzitě B. Raýmanem. V diskusi o Raýmanově nástupnictví komise musela brát
v úvahu především největšího tehdejšího žijícího odborníka v oblasti organické chemie,
profesora České techniky Emila Votočka. Nakonec ale upřednostnila univerzitní chemiky: „Komise však uznala za vhodné upustiti od navržení profesora Votočka, z toho
důvodu, že by tím byla velmi znesnadněna vědecká kariera představitelům chemického
dorostu na naší univerzitě ...“ V úvahu tak připadali především mimořádní profesoři
chemie František Plzák a Bohumil Kužma. S ohledem na krátkou lhůtu od jejich jmenování mimořádnými profesory byla jejich řádná profesura pro nejbližší období neprůchodná. Zvolen byl proto kompromisní postup, kdy dosavadní Raýmanův učitelský
úvazek byl rozdělen mezi oba dva mimořádné profesory, a to včetně příslušných ﬁnančních dotací. S ohledem na fakt, že B. Kužma byl správcem laboratoře pro farmaceutickou chemii, bylo prozatímní vedení oddělení organické chemie Chemického ústavu
svěřeno F. Plzákovi.31
Navržené (a realizované) řešení však vydrželo jen velmi krátkou dobu. V letech
1911–1912 dva z nových mimořádných profesorů chemie Filozoﬁcké fakulty (Kužma
a Baborovský) přecházejí na novou českou techniku v Brně (kde ihned získávají místa
řádných profesorů). V posledních letech před první světovou válkou tak na Filozoﬁcké
fakultě zůstávají jen dvě profesury (z toho jen jedna řádná) pro bouřlivě se rozvíjející
oblast chemických věd. Raýmanovy snahy o posílení chemických oborů na Karlově
univerzitě tak byly na několik let opuštěny.32

30 AUK, fond Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, i. č. 1603, Chemický ústav. Zpráva komise,
9. 3. 1911. Předsedou komise byl prof. Bohuslav Brauner, dalšími členy profesoři Josef Velenovský, Čeněk Strouhal a Bohumil Kužma.
31 Tamtéž.
32 Platí to zejména o oblasti fyzikální chemie, o jejíž rozvoj se Raýman v posledních letech svého
života zasazoval a usiloval o zřízení profesury v této specializaci. Po odchodu J. Baborovského
do Brna nebyl obor na české univerzitě rozvíjen, druhým profesorem fyzïkální chemie se teprve
v roce 1922 stal Jaroslav Heyrovský (1890–1967). Obsazena také nebyla již tradiční profesura farmaceutické chemie. Viz AUK, fond Úřední tisky Univerzity Karlovy, Osobní stav české univerzity
1908–1922.

193

Práce z dějin Akademie věd, č. 2/ročník 3/2011

as
.c

z

Recenzovali
PhDr. Martin Franc, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., Historický ústav Filozoﬁcké fakulty Univerzity Hradec Králové
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Resumé

Bohuslav Raýman and Prague University

ww
w.

mu
a.c

Bohuslav Raýman (1852–1910) is considered to be the founding father of Czech organic chemistry. In addition to his own important work within his ﬁeld and in the organization of Czech science he also found particular celebrity as a university teacher. This study focuses on his activities
as a professor at the Czech Charles-Ferdinand University Faculty of Arts in Prague. From 1872
to 1875 Raýman read chemistry at the Czech Technical Institute in Prague and from 1874 to 1878
he went on study trips to Bonn and Paris. From 1878 he was an associate professor at the Czech
Technical College in Prague. In 1886 he sat his viva voce examination at the Czech University
Faculty of Arts (the previously undivided Prague University had divided into Czech and German
Universities in 1882) and acquired the title of Doctor of Philosophy. As soon as he obtained his
doctorate he applied to the faculty for a senior lectureship, which was awarded to him in 1887.
In 1890 he became an associate professor and in 1897 a full professor of organic chemistry. At
the Faculty of Arts he gave lectures and tutorials particularly in organic chemistry, though he was
also involved in the tuition of inorganic chemistry and he offered tuition for future pharmacists.
Until 1905 he concurrently taught at the Czech Technical College. In the 1902/1903 academic
year Raýman was Dean at the Faculty of Arts and in the following year he held ofﬁce as ViceDean. During the time that he headed the faculty he earned particular credit for the construction
of Natural Science Department premises at Albertov in Prague. These included a separate building
for the Chemistry Institute and the Organic Chemistry Department, which Raýman headed until
his death.
While working at Prague University, Raýman trained hundreds of future secondary school
teachers, practical chemists and pharmacists. The study statistically and typologically analyses
examples of those who underwent his scientiﬁc training and obtained an academic degree. Many
of them became involved in teaching activity in Czech secondary schools and institutes of higher
education, while others made use of the experience they had gained in the chemicals industry or
in medical practice.
Raýman’s most talented pupils became assistants at the Faculty of Arts Chemistry Institute
in Prague and later took a higher doctorate and obtained a professorship (e.g. Jiří Baborovský,
František Plzák and Bohumil Kužma).

194

Translated by Melvyn Clarke.

Petr Cajthaml – Marek Ďurčanský: Bohuslav Raýman a pražská univerzita

Příloha

z

Seznam disertací,33 u nichž působil Bohuslav Raýman jako oponent
(v závorce uvedeni oponenti)
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1890/91
Otakar Šulc, Vztahy mezi optickými vlastnostmi látek organických a jejich konstitucí
(Strouhal – Raýman)
1898/99
Alexander Batěk, O atomové váze ceria (Brauner – Raýman)
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1899/1900
Karel Chodounský, Studie o určování aldehydů (Brauner – Raýman)
František Pavlíček, Stanovení atomové váhy lanthanu (Brauner – Raýman)
Ferdinand Schulz, O cukrových složkách glucosidů (Brauner – Raýman)
Jan Šebor, O uhlohydrátech mechu Caraghénového (Brauner – Raýman)

1901/1902
Jiří Baborovský, Rychlost sulfonování některých sloučenin aromatických
(Brauner – Raýman)
František Plzák, Tubo-kurare (Kurin a tubo-kurarin) (Brauner – Raýman)
Bohumil Kužma, Příspěvek k analytickému studiu o telluru (Brauner – Raýman)
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1902/03
Viktor Janda, Příspěvky ku poznání rodu Aelosoma (Vejdovský – Raýman)
Karel Hellich, Rozklad sulfochloridů některých aromatických uhlovodíků vodou
(Brauner – Raýman)
Bruno Stancl, Působení kyseliny dusičné ve směs cukrů vzhledem ke kyselině cukrové
a slizské (Brauner – Raýman)
Karel Novotný, Rozklad některých solí nasycených kyselin řady mastné kysličníkem
uhličitým (Brauner – Raýman)
Eduard Halla, Příprava a vlastnosti pikraminů zásad ústrojných
(Brauner – Raýman)
Bohumír Hušek, Katalytické působení kovů platinových na inversi sacharosy
(Brauner – Raýman)
Jan Stanislav Štěrba, Příspěvek ke studiu sloučenin ceria (Brauner – Raýman)
Vilém Schiebel, Rychlost zcukerňování různých škrobů diastasou
(Brauner – Raýman)
33 Srv. TULACHOVÁ, Marie. Disertace pražské university 1882–1953, sv. I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965.
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1904/05
Vítězslav Vojtěch, Pochody při sesilování rtuťnatém ve fotograﬁi (Brauner – Raýman)
Emil Švagr, Fysikálně-chemická práce ve skupině prvků vzácných zemin
(Brauner – Raýman)

as
.c

1905/06
Karel Glück, Über die Einwirkung der Diazoniumsalze auf Phenole und Monamine
(Brauner – Raýman)
Štěpán Sajfert, O glykosidu cyklaminu (Brauner – Raýman)

mu
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1906/07
Dr. techn. Jaroslav Just, Studie o řadě barviv oxazimových (Brauner – Raýman)
Felix Zeman, Oxydace cukrů kyselinou dusičnou se zřetelem ku kyselinám cukrové
a slizské (Brauner – Raýman)

1907/08
Otakar Štěpánek, O panikolu (Raýman – Brauner)
Zdeněk Králka, O oxydaci směsí alkoholu primárního a sekundárního
(Raýman – Brauner)
Stanislav Kamaryt, Studie o oxydaci aromatických uhlovodíkův (Raýman – Brauner)
1908/09
Ota Vrbík, Působení kovového magnesia, niklu, cínu, zinku a aluminia v acetylen,
ethylen, kyanovodík a páry ethylalkoholu (Raýman – Brauner)
Vladimír Pokorný, Cyklamosin (Raýman – Brauner)
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1909/10
František Pokorný, Studie o anodické oxydaci stříbra (Brauner – Raýman)
Josef Švéda, Rozklad oxalátů a tvoření se vyšších kysličníků praseodymu a neodymu
(Brauner – Raýman)
František Křehlík, Nové stanovení atomové váhy selenu (Brauner – Raýman)
Josef Frejka, Redukce kyseliny abietové (Raýman – Brauner)
Josef Legr, Oxydační produkty kyseliny abietové (Raýman – Brauner)
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Bohuslav Raýman a Česká akademie věd a umění
VLASTA MÁDLOVÁ
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Bohuslav Raýman and the Czech Academy of Sciences and Arts
Abstract: This study looks into the activities of the organic chemist B. Raýman in the leading Czech research
institute, the Czech Academy of Sciences and Arts (CASA). Raýman became a member of the CASA Second
Class in October 1890. That same year he was elected Secretary of this class, remaining in that position until
1899, when he became CASA General Secretary. He performed this function up until his death in 1910. Raýman was one of the most important representative of the CASA.
Keywords: Bohuslav Raýman, the Czech Academy of Sciences and Arts, history of Czech science, organization of Czech science.
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Česká akademie věd a umění, resp. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění (ČAVU), vznikla v letech 1888–1891 zásluhou stavebního rady
a architekta Josefa Hlávky (1831–1908), mecenáše vědy. Její zřízení bylo důležitým
postulátem nejen české vědy, ale do jisté míry i české politiky. ČAVU se stala, zejména
v prvním období své existence, přední reprezentantkou české vědy a výrazně ovlivňovala vědecké bádání. Skládala se ze čtyř tříd, z nichž tři byly určeny pro vědu – I. třída
zahrnovala „vědy ﬁlozoﬁcké, státní, právní a společenské, historii a starožitnosti vůbec
a se zvláštním ohledem na prozkoumání vlasteneckých památek“,1 II. třída měla podle
stanov pěstovat „vědy matematické, přírodní – čítajíc v to i lékařskou – zeměpisné vůbec
a zejména se zřetelem na fyzikální, přírodovědecké a zeměpisné prozkoumání vlasti“2
a III. třída byla určena pro „jazykozpyt řečí starých a novějších vůbec, s hlavním zřetelem na vývoj řeči české, na prozkoumání její literatury, jejích památek a dějin“3 a jediná třída (IV.) byla vyhrazena pro umění – „českou krásnou literaturu, umění výtvarné
a skladby hudební, zejména se zřetelem na pěstování umění domácího, jakož i na prozkoumání a znalost jeho starých památek a dějin“.4
Mezi hlavní úkoly ČAVU patřily především tradiční formy činnosti. V prvé řadě
podpora vydávání vědeckých prací a děl z oboru krásné literatury, výtvarného umění
1

2
3
4

Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (dále: AČA), 1891,
roč. 1, s. 75, stanovy ČAVU.
Tamtéž. Srv. BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914. Dějiny věd a techniky, 1971, roč. 4
(dále: BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914), s. 194.
AČA, 1891, roč. 1, s. 75, stanovy ČAVU.
Tamtéž, s. 76.
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a hudby podávaných českými vědci, literáty a hudebníky, a to nejen členy Akademie.
Vědecké a umělecké práce podané k uveřejnění měly být po přijetí příslušnými třídami
publikovány a honorovány, umělecké výkony měly být podporovány udělováním cen.
Dále k podpoře a povzbuzení vědecké a umělecké činnosti sloužila stipendia (studijní,
badatelská, cestovní) udílená na základě rozhodnutí tříd a veřejné anonymní soutěže
vypisované pro jednotlivé vědecké a umělecké projekty. V neposlední řadě byla důležitým posláním Akademie ochrana historických památek, včetně památek literárních
a uměleckých. Jako veřejná instituce složená ze zástupců české vědecké obce rovněž
vypracovávala na základě vyžádání státní či zemské správy odborné posudky a prováděla další úkoly související s vědou a uměním těmito institucemi zadané.5 Jistý nástroj
k realizování konkrétních vědeckých úkolů představovaly tzv. prováděcí komise, jež
v některých případech téměř plnily funkci vědeckých pracovišť.6 Zde mám na mysli
především Kancelář Slovníku jazyka českého a Archeologickou komisi, resp. Komisi
ku prozkoumání a zachování dávnověkých památek země, jejích dějin, literatury a umění, jejímž tzv. skutečným členem byl od roku 1899 i Bohuslav Raýman.7
Organického chemika B. Raýmana zvolilo valné shromáždění ČAVU řádným členem
II. třídy 21 hlasy 18. října 1890.8 Bylo mu necelých třicet osm let. Za své přijetí do Akademie věnoval ČAVU přednášku Chemie v biologii proslovenou na slavnostním (výročním) valném shromáždění 2. prosince 1891.9 Krátce nato, na prvním zasedání II. třídy,
byl 25. října 1890 zvolen ve druhém kole hlasování jejím sekretářem.10 Jeho navržení
II. třídou potvrdilo hlasování na valném správním shromáždění Akademie o několik
Více viz stanovy ČAVU publikované v AČA, 1891, roč. 1, s. 73–75.
MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky. Diplomová práce. Praha: Filozoﬁcká fakulta Univerzity Karlovy, 2003 (dále: MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd
a umění v období první republiky), s. 38. Dále BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914,
s. 198.
7 Tzv. skutečnými členy byli zástupci jednotlivých tříd. B. Raýman byl zvolen členem Archeologické
komise místo Josefa Šolína ve schůzi II. třídy 20. 10. 1899. Viz Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Archiv AV ČR (dále: A AV ČR), fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy
1890–1899, schůze 20. 10. 1899.
8 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 1, i. č. 2, Protokoly o valných správních shromážděních ČAVU 1890–
1900, schůze 18. 10. 1890.
9 Tamtéž, schůze 25. 6. 1892. Raýmanova přednáška byla otištěna v AČA, 1892, roč. 2, s. 41–61.
Řádní a mimořádní členové na základě ustanovení § 12 stanov věnovali za své zvolení členem Akademii svou práci v oboru, který spadal do působnosti třídy, jež jejich volbu navrhla. Taková práce
byla poté vydána s věnováním „za přijetí do České akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze“. Práce mohla být nahrazena přednáškou, kterou zvolený člen přednesl
na nejbližším veřejném slavnostním valném shromáždění Akademie. Viz stanovy ČAVU in AČA,
1891, roč. 1, s. 80.
10 Dalšími kandidáty byli profesor geologie na České vysoké škole technické Otokar Feistmantel
(4 hlasy) a lékař profesor Bohumil Jan Eiselt (2 hlasy). Raýman obdržel v prvním kole hlasování
2 hlasy a ve druhém proti O. Feistmantlovi 5 hlasů. Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19,
Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 25. 10. 1890.
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dní později, 29. října 1890.11 Jako třídní sekretář byl Raýman současně zvolen na tomto
valném správním shromáždění i do komise, která měla vypracovat jednací řád ČAVU.12
Společně s ním v komisi zasedali ostatní třídní sekretáři (ﬁlozof profesor Josef Durdík
/1837–1902/ za I. třídu, literární historik Karel Tieftrunk /1829–1897/ za III. třídu, básník, dramatik, prozaik a překladatel Jaroslav Vrchlický /1853–1912/ za IV. třídu), 13 dále
prezident ČAVU Josef Hlávka, generální sekretář ČAVU matematik profesor František
Josef Studnička (1836–1903) a řádný člen I. třídy profesor Jiří Pražák (1846–1905).14
Z titulu funkce třídního sekretáře zasedal Raýman také ve správní komisi ČAVU, jejímiž členy byli opět předseda Akademie, generální sekretář, sekretáři jednotlivých tříd
a dále z každé třídy dva volení zástupci z řad řádných a čestných členů.15
Správní komise byla důležitým orgánem ČAVU, který spravoval všechny části jmění
instituce, zhotovoval jeho roční výkazy, na základě třídních návrhů sestavoval roční
rozpočet, dohlížel na jeho plnění a usnášel se o dalších ﬁnančních a hospodářských
záležitostech Akademie. Do kompetence správní komise patřilo i projednávání návrhů
jednotlivých tříd na udílení odměn a cen a záležitosti týkající se publikační činnosti.16
Raýman patřil mezi mladší generaci členů nové instituce a opravdu aktivně se zapojil
do jejího dění hned od počátku, a to nejen z titulu své funkce, jak dokládá dopis adresovaný Augustu Seydlerovi 11. prosince 1890: „Akademie vázne – dovolil jsem sobě na
neděli na 10 hod. sezvati (dopoledne) pány členy sám ku důvěrné schůzi, poradíme se,
jakých bylo by učiniti kroků k aktivování Akademie. // Schůze jest v 10 hod. dopůldne
(v neděli) – tu neděli – v Müller-ově vinárně (oproti Uršulinkám) – zadní pokoj, ticho
tam osamělo! Přijďte prosím, běží o nás.“17 Jak nás i další výklad přesvědčí, Raýman
přistupoval ke svému působení v ČAVU velice zodpovědně a jak členství, tak i funkce,
které v této instituci zastával, pro něj nebyly pouhou formalitou.
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11 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 1, i. č. 2, Protokoly o valných správních shromážděních ČAVU 1890–
1900, schůze 29. 10. 1890. Raýman byl zvolen 26 hlasy. O volbě je rovněž zmínka v AČA, 1891,
roč. 1, s. 18.
12 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 1, i. č. 2, Protokoly o valných správních shromážděních ČAVU 1890–
1900, schůze 29. 10. 1890.
13 Tamtéž.
14 Jiří Pražák byl jako právník jednohlasně navržen do komise pro vypracování jednacího řádu na
schůzi I. třídy 24. 10. 1890. Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 7, i. č. 12, Protokoly I. třídy 1890–1914,
schůze 24. 10. 1890.
15 Viz stanovy ČAVU in AČA, 1891, s. 84. II. třídu ČAVU zastupovali ve správní komisi společně
s Raýmanem nejprve řádní členové II. třídy: profesor všeobecné a experimentální patologie Arnold
Spina (1850–1915) a fyzik profesor Karel Václav Zenger (1830–1908), od roku 1896 lékař profesor
Bohumil Jan Eiselt (1831–1908) a mineralog profesor Karel Vrba (1845–1922), který se roku 1900
stal Raýmanovým nástupcem ve funkci sekretáře II. třídy. Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 1, i. č. 2,
Protokoly o valných správních shromážděních ČAVU 1890–1900, schůze 29. 10. 1890; AČA, roč.
1–10 (1891–1900).
16 MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky, s. 19.
17 A AV ČR, osobní fond August Seydler, k. 1, i. č. 47, korespondence – Bohuslav Raýman.
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A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 27. 5. 1891.
Tamtéž.
BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 196.
„S politováním přijímá třída zprávu, že v položce tisků a úprav rozprav dostavil se za r. 1893 deﬁcit
100 zl. 32 kr. Naše náklady na ostatní potřeby, zvláště na podpory a stipendia, jsou v porovnání
s druhými třídami menší, ač skoro 7300 zl. na tisk a úpravu rozprav pro rok 1893 věnováno bylo,
nemohli jsme ﬁnanční rovnováhu udržeti. Úspory zavedeme co do vnější úpravy rozprav, tištěno
bude 400 exemplářů a 300 výtisků bulletinu, zvláštní otisky prací lékařského oboru musí též odpadnouti, tisk prováděn bude plynule za osobité paginace každého pojednání. Jelikož na úpravě tabulí
nebude lze ničeho asi uspořiti, a počet těchto nutných doplňků rozprav vzrůstá, byla nucena třída
přikročiti ku žádosti o zvýšení dotace roční. Žádost pořídí předsednictvo třídní i podá je jménem
třídy prezidiu Akademie; suma, o niž žádáme, jest tři tisíce zl. ročně.“ Viz A AV ČR, fond ČAVU,
kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 19. 1. 1894.
22 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 26. 4. 1895.
23 Tamtéž, schůze 5. 2. 1897. Dále viz BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 196.
24 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 196.
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Na schůzi II. třídy 27. května 1891 byl zvolen do její rozpočtové komise.18 Zde zasedal současně s Raýmanem také předseda třídy c. k. dvorní rada a profesor elementární
matematiky a praktické geodézie na německé technice Karel rytíř Kořistka (1825–1906),
řádný člen II. třídy, zoolog profesor Antonín Frič (1832–1913), řádný člen II. třídy, c. k.
dvorní rada profesor Arnold Spina a řádný člen II. třídy, c. k. dvorní rada profesor Karel
Václav Zenger.19
II. třída se poměrně brzy dostala do ﬁnančních potíží, neboť rozpočet ČAVU nepostačoval na krytí nákladnějších vědeckých podniků.20 Ve srovnání s ostatními třídami byla
v publikační činnosti velmi aktivní a naprostá většina jejího třídního rozpočtu připadala
z tohoto důvodu na hrazení publikací. Ty však také byly, s ohledem na svůj charakter
(např. nutnost příloh ve formě tabulek), ﬁnančně daleko náročnější. Třída proto již na
počátku roku 1894 žádala o navýšení rozpočtu.21
Raýman se proto rozhodl o rok později na schůzi dne 26. dubna 1895 navrhnout, aby
třída požádala prezidium a jeho prostřednictvím ostatní třídy o solidaritu a souhlas s přidělením vyšší dotace: „Návrh prof. Raýmana: Prezidium Akademie budiž požádáno,
aby ve smyslu § 69 j[ednacího] ř[ádu] laskavě spolupůsobilo i sjednalo souhlas ostatních tříd Akademie, aby podle výkazů posledních tří let pasivně druhé třídě povolován
byl při očekávaném zvýšení dotace roční podíl rozpočtový na ni připadající vyšší než
třídám druhým – s doplňkem pana předsedy: aby zvýšení obnášelo 3000 zl., o kolik jsme
svého času žádali, přijat jednomyslně.“22 K uskutečnění Raýmanova návrhu nedošlo.
II. třída nakonec žádala v roce 1897 prezidium o krytí schodku za publikace v třídním
rozpočtu z rezervního fondu ČAVU. Zároveň chtěla prostřednictvím prezidia požádat
vládu o roční příspěvek ve výši 4000 zl. určený výslovně na tisk a úpravu nezbytných
obrazových příloh ke svým publikacím.23 Ostatní třídy na konci roku 1897 projevily na
základě výzev prezidia svou solidaritu s II. třídou a přispěly na krytí jejího již poměrně
velkého schodku mimořádnými ﬁnančními výpomocemi – I. a IV. třída 600 zl., III. třída
přislíbila 400 zl., nakonec vyplatila pouze 200 zl. a v následujícím roce se sama dožadovala od ostatních tříd stejné výpomoci, jaké se dostalo II. třídě.24
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Deﬁcit II. třídy nadále stoupal a Raýman se snažil jako člen komise pro úspory ﬁnanční hledat řešení této nelehké situace. Ozdravit ﬁnance II. třídy se však i přes zásah
samotného Hlávky, který pomohl sanovat její rozpočet, nepodařilo. „Komise pro úspory ﬁnanční prof. Hlava, Šolín a Raýman, uložila třídě rozvoj vydání za poslední léta.
Poukázala k tomu, že vzdor značnému daru 2700 zl., kterýž obnos dal pan prezident
Akademie J. Hlávka ku krytí vyšších výloh tiskem způsobených, nelze při nynějším způsobu výpravy rozprav nadíti se rovnováhy ﬁnanční. Komise radí ku uskrovnění v příčině
rozsahu rozprav i výpravy nákladných tabulek a obrazů.“25
Jako třídní sekretář však Raýman dohlížel nejen na rozpočet II. třídy, ale k jeho povinnostem patřilo i pravidelné sepisování protokolů ze schůzí, a to jak třídních, tak
i jednotlivých komisí třídy, vedení podacího deníku a veškeré korespondence. Společně
s předsedou třídy stanovoval program schůzí a jako třídní sekretář rovněž redigoval
publikace třídy. Raýman dokonce svými organizátorskými snahami převyšoval K. Kořistku, v letech 1890–1903 předsedu II. třídy.26 Byl volen do četných poradních komisí
II. třídy určených k řešení jednotlivých organizačních záležitostí a dalších povinností
třídy – např. v roce 1892 se stal členem komise, která měla třídě předložit návrhy na
nákup publikací pro knihovnu ČAVU.27 Dne 3. února 1893 byl s botanikem profesorem
Ladislavem Čelakovským (1834–1902), profesorem Arnoldem Spinou a matematikem
profesorem E. Weyrem zvolen do komise, která měla sestavit návrh na výměnu třídních
publikací s jinými korporacemi.28
Raýman ČAVU rovněž několikrát reprezentoval na mezinárodních sjezdech a akcích.
Velikou pozornost, a to nejen organizační, věnoval Raýman jedné z hlavních činností ČAVU – publikační. Byl jednak pečlivým posuzovatelem a recenzentem prací
předkládaných II. třídě k publikování, jednak sám uveřejnil několik studií v Rozpravách
II. třídy. Společně s chemikem Karlem Kruisem (1851–1917) zde vydal třídílnou práci
Chemicko-biologické studie (1891, 1894 a 1903), v níž se věnoval studiu chemismu
kvasinek, které po léta pěstovali Pasteurovým způsobem.29 V roce 1895 Raýman publikoval v Rozpravách studii Tak zvané skupiny negativné a společně s fyzikálním chemikem Otakarem Šulcem (1869–1901) práci Levulosa a její huminové látky, o rok později
vydal sám Uhlohydraty z hlíz cyclamen europeum a s O. Šulcem Inverse sacharosy
vodou, následujícího roku 1897 opět společně s O. Šulcem Hydratace vyvolaná kovy.30
25 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 9. 12. 1898.
26 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 197.
27 Členy komise byli s B. Raýmanem zvoleni také A. Spina a E. Weyr. Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn.
13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 15. 1. 1892.
28 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly o schůzích II. třídy 1890–1899, schůze 3. 2.
1893.
29 NĚMEC, Bohumil. Vzpomínky. Práce z Archivu AV ČR, řada B, sv. 16. Praha: Archiv AV ČR,
2002, s. 474.
30 MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky, příloha: přehled publikací ČAVU.
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Kromě toho se Raýman v ČAVU v roce 1894 zasloužil o založení Komise v příčině Encyklopedie nauk přírodních.31 Vznikla za účelem vydávání kompendií z oborů
II. třídy.32 Pro plnění stanoveného programu Encyklopedie byli každé tři roky voleni její
členové.33 Raýman byl zvolen jejím členem již roku 1894 a zůstal jím až do roku 1909,
tedy téměř do své smrti. Komise jednala o tom, v jakém oboru by bylo potřebné a možné
zajistit vydání kompendia, získávala autory a domlouvala s nimi podmínky vydání. Na
vydávání Encyklopedie ČAVU uzavřela smlouvu s nakladatelstvím J. Otty, pro které však
tento podnik nebyl příliš zajímavý, takže po čase převzala II. třída Encyklopedii do svého
nákladu.34 Vzhledem k tomu, že se jednalo o skutečně ﬁnančně náročný podnik, ponechávala třída zajišťování nákladu také na iniciativě autorů, kterým vyplácela podpory.35
První dva svazky Encyklopedie nauk přírodních, které vyšly v letech 1895 a 1896,
byly právě Raýmanovy Chemie organické 1. díl Řada steatická, sloučeniny vazeb jednoduchých a 2. díl Řada aromatická, sloučeniny vazeb cyklických. Za období působení
Raýmana v komisi vyšlo celkem deset svazků, jejichž autory kromě něj byli např. zoolog František Vejdovský (1849–1939), paleontolog a geolog Filip Počta (1859–1924),
fyzikální chemik Jiří Baborovský (1875–1946), botanik Josef Velenovský (1858–1949)
či botanik Bohumil Němec (1873–1966).36
Raýman kladl silný důraz rovněž na rozvoj kontaktů se zahraničím. Již od počátku
se přičiňoval o to, aby co nejvíce rozprav mělo cizojazyčná resumé.37 Sám předložil
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31 „Tajemník navrhuje, aby pomýšlelo se v Akademii na vydávání vědecké bibliotéky spisů příručních
vůbec; fondu, z něhož by pořizovaly se spisy takové, připadly naše roční přebytky. Třída přikazuje
návrh ten, jakož i žádost páně Marešovu komisi, které jest raditi se o vydávání bulletinu (pánům
Šolínovi, Fričovi a Raýmanovi).“ Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly o schůzích
II. třídy 1890–1899, schůze 6. 10. 1893.
32 „Komise bulletinu a bibliotéky navrhuje: budiž vydávána nákladem druhé třídy bibliotéka přírodovědecká obsahující kompendiosně [!] vědecky sestavené oddíly jednotlivých nauk ve třídě zastoupených, mimo to budiž k usnadnění styku našich vědeckých pracovníků s širšími kruhy zahraničními
pořízen bulletin, jenž by občas výsledky prací našich v jazycích světových sdílel. Třída přijímá návrhy oba jednomyslně. Náklad na bibliotéku bude krýti třída dílem ze zbytků rozpočtových položek
během roku nevyčerpaných, dílem podle návrhů pánů Studničky a Šolína z položek o úpravě tisku,
vymezujíc z ní pro každý rok správní jakési maximum, pro letošek jeden tisíc zlatých. Detaily v příčině vypravení bibliotéky i péči o ní svěřuje třída komisi prof. Čelakovského, Schöbla, Studničky,
Šolína a Raýmana. Ku přání prof. Janošíka bude bulletin přinášeti též tabulky a vyobrazení, jichž
k porozumění textu jest třeba.“ Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly o schůzích
II. třídy 1890–1899, schůze 17. 11. 1893.
33 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 204.
34 Tamtéž.
35 Tamtéž.
36 MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky, příloha: přehled publikací ČAVU.
37 Na schůzi II. třídy 1. 4. 1892 navrhoval, aby členové připojovali povinně ke svým článkům cizojazyčná resumé „v některé z předních řečí europských“. Návrh však v této podobě nebyl přijat
a připojování cizojazyčných resumé mělo být na dobré vůli autorů studií. Viz A AV ČR, fond
ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 1. 4. 1892.
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9. prosince 1892 třídě návrh, aby tato resumé byla z třídních publikací „vyřaděna, zvláště upravena a k rychlejší výměně s odbornými časopisy a společnostmi v periodicky vycházející bulletin sestavena“.38 Komise ustanovená k posouzení tohoto návrhu, složená
ze stavebního technika a geometra Josefa Šolína (1841–1912), Antonína Friče a navrhovatele, jej 17. listopadu 1893 třídě doporučila, a ta jej přijala i s doplňkem profesora
Jana Janošíka (1856–1927), aby se k textům dávaly jako přílohy tabulky a vyobrazení
z českých Rozprav.39 Komise ve Věstníku České akademie císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění (dále: Věstník ČAVU) své rozhodnutí zdůvodnila: „Dále uvažovala komise výminečné, obtížné postavení malého národa a vědeckých pracovníků
jeho v mocných proudech vědeckého rozvoje velkých národů evropských. Jsou mnohé
nauky přírodní dnešního dne v tak rychlém postupu, že nevyhnutelně nutno, aby výsledky prací získané uváděly se rychle ve známost ostatním pracovníkům řečí světovou.
Akademie česká přijímajíc práce svých členů, musí za dnešních poměrů sama hledati
tyto styky s cizími orgány a korporacemi, jimžto náleží výsledky vědecké registrovati
a co nejširšímu kruhu badatelů přístupnými činiti. […] Komise doporučuje tedy vydávání
cizojazyčného bulletinu. Prof. Frič ukázal v poradě komise k mnohým obtížím, jež nutno bude ukliditi.“40 Tak vznikl Bulletin international s podtitulem Résumés des travaux
présentés, kde II. třída publikovala přeložené výtahy svých prací, některé příspěvky však
byly fakticky překlady původních českých studií uveřejněných v Rozpravách.41
Skutečnost, že stanovy ČAVU připouštěly jen česky psané práce, k nimž se mohly
připojovat cizojazyčné výtahy, přirozeně ztěžovala uplatnění české vědy na mezinárodním fóru.42 Uveřejňovat v akademických publikacích práce v cizích jazycích dovolovaly
stanovy pouze přespolním (zahraničním) členům ČAVU.43 Vydáváním Bulletinu international se podařilo II. třídě najít dobrý způsob k překonání jednostrannosti stanov.44

ww
w.

38 Tamtéž, schůze 9. 12. 1892.
39 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 202. Srv. A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č.
19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 17. 11. 1893.
40 Věstník ČAVU, 1893, roč. 2, s. 509, Zpráva komise zvolené ku prozkoumání návrhů na vydávání
bibliotéky kompendií vědeckých a cizojazyčného bulletinu. Srv. POKORNÁ, Magdaléna. Zahraniční kontakty České akademie věd a umění. In Česká akademie věd a umění 1891–1991. Ed. Jiří
Pokorný. Praha: Historický ústav AV ČR, 1993, s. 67.
41 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 202. Srv. MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky, s. 131.
42 „Jednací řeč Akademie jest česká; tou řečí odbývají se zpravidla na Akademii přednášky a uveřejňují se její zprávy. Avšak zůstavuje se každé třídě usnésti se o tom, má-li se, hledíc k jiným vědeckým
a uměleckým korporacím, jež s Akademií mají spojení, přidati ku pracím po česku uveřejněným
výtah v řeči jiné.“ Viz AČA, 1891, roč. 1, s. 76, stanovy ČAVU.
43 „Akademie jest nadto oprávněna užívati výjimečně jak při vzájemném styku a dopisování, tak také,
usnese-li se o tom příslušná třída, při jednotlivých přednáškách každé jiné řeči a uveřejňovati
pojednání a zprávy, jež jí budou předkládány od členů přespolních, v té řeči, v které předloženy
budou. Avšak v tom případě budiž ke zprávám a pojednáním, uveřejněným jazykem jiným, připojen
český překlad aneb výtah.“ Viz AČA, 1891, roč. 1, s. 77, stanovy ČAVU.
44 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 201.
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První svazek Bulletinu international vyšel v roce 1895, zpočátku jeho vydávání provázel nedostatečný zájem autorů Rozprav II. třídy, po roce 1904 se však Bulletin zkonsolidoval a stal se publikací uvádějící českou vědeckou produkci důstojně do zahraničí.45 Bulletin vycházel každoročně (s výjimkou roků 1899, 1900 a 1902, kdy nevyšel)
v nákladu 300 kusů, pouze svazky 3–8 v letech 1896–1904 vyšly v nákladu 400 kusů.
Zpočátku se v Bulletinu uplatňovala vedle němčiny francouzština, brzy však získala
převahu němčina, výjimečně se objevila angličtina a pouze jednou italština.46 Po celou
dobu existence Bulletinu se však Raýmanovi nepodařilo prosadit, aby se na něm rovněž
podílely další dvě vědecké třídy (I. a III.).
II. třída se při své snaze prezentovat české vědecké studie v zahraničí neomezovala jen na Bulletin, ale snažila se současně dbát o to, aby přední mezinárodní časopisy
o jejích pracích referovaly. Dokonce byla na návrh B. Raýmana a J. Janošíka ochotna
poskytnout zahraničním časopisům, jež by projevily zájem o překlad některé z rozprav,
na svůj náklad přílohy ke studii (tabulky a vyobrazení).47 Raýman s Janošíkem byli
rovněž delegováni II. třídou do komise, kterou prezidium ČAVU ustavilo k vytvoření
strategie rozšíření prací třídy na mezinárodním fóru.48
Paralelně se snahou o proniknutí českých prací do zahraničí existovalo i úsilí o možnost seznámit se s pokroky zahraniční vědy na domácí půdě. K tomu měl přispět Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, jehož první
číslo vyšlo v říjnu 1891. Vycházel devětkrát ročně a referoval o vnitřním dění v ČAVU,
o obsahu akademických publikací a také o cizojazyčných vědeckých a uměleckých dílech.49
Raýman přistupoval k Věstníku jako ke kritické vědecko-literárně-umělecké revui,
určené pro užší okruh inteligence. Kritizoval Šolínovu redakci Věstníku, kterou považoval za poněkud nevyhraněnou.50 Zasadil se proto, aby prezidium ČAVU přijato
usnesení o zařazení referátů „o směrech a rozvoji jednotlivých nauk, literatur a umění
neb určitých užších oborů jejich za určitá období“, dále referáty o vynikajících dílech
a pravidelné zprávy o činnosti jiných akademií, společností a sjezdů.51
Raýman publikoval ve Věstníku ČAVU obsažné přehledy o pokrocích v organické
chemii za předchozí rok, v nichž informoval o hlavních směrech bádání a o dosažených výsledcích. Vedle jeho přehledů se začaly ve Věstníku objevovat i další podobné

45 Tamtéž, s. 202.
46 Tamtéž.
47 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly o schůzích II. třídy 1890–1899, schůze 21. 6.
1895. Srv. BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 202.
48 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 15. 11. 1895.
49 MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky, s. 30. Srv. BERAN,
Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 203.
50 Živa, 1893, roč. 3, s. 59–60.
51 A AV ČR, fond ČAVU, kn. 7, i. č. 12, Protokoly o schůzích I. třídy 1890–1894, schůze 28. 4. 1893,
příloha ke schůzi – přípis prezidia I. třídě z 16. 3. 1893. Srv. BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech
1891–1914, s. 203.
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bibliograﬁcky založené referáty pro jiné obory. Poté, co se Raýman stal generálním
sekretářem a převzal řízení Věstníku, usiloval o to, aby podobným způsobem referovali
členové o všech vědních disciplínách.52 Od roku 1900 skutečně vycházely přehledy ze
všech odvětví chemie a fyziky, z mineralogie, anatomie, fyziologie rostlin, astronomie,
geofyziky, klimatologie, meteorologie a dalších oborů.53 To sebou přirozeně neslo nejen
rozrůstání rozsahu Věstníku, ale rovněž i narůstání ﬁnančních nákladů na tisk, na kterých se I. a III. třída chtěly přestat podílet.54 Roční deﬁcity Věstníku několikrát sanoval
přímo Josef Hlávka. Od roku 1905 obsáhlé referáty pozvolna ustupovaly. Nakonec zůstaly pouze referáty z fyziky;55 jejich autory byli zvláště Bohumil Kučera (1874–1921),
František Záviška (1879–1945), František Nachtikal (1874–1939) a Vladimír Novák
(1869–1944).
Raýman prozíravě pečoval i o kvalitní výběr nových členů ČAVU. V tomto ohledu
byl jedním z tvůrčích činitelů a roku 1907 právem doznával, že bylo jeho přední snahou
„sebrati ve II. třídě skutečný vědecky pozitivní výbor naší obce přírodnické“ a že „zabránil vstup celé řadě pánů jinak velmi úctyhodných, ale nevědeckých“.56
Raýman, stejně jako i další členové ČAVU, pociťoval vysokou odpovědnost za výběr
členů a dbal, aby každá volba byla zdůvodněna jak všestrannou způsobilostí navrhovaného člena, tak i zájmy a potřebami klíčových oborů ve třídě.57
Mezi vědeckými osobnostmi, které Raýman navrhl nebo spolunavrhl za členy ČAVU
byli:
- William Ramsay,58
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52 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 203.
53 Tamtéž. Srv. Věstník ČAVU, 1891/1892–1914, roč. 1–23. Vycházely např. přehledy o mineralogii
z pera Františka Slavíka, o meteorologii, klimatologii a geofyzice od Stanislava Hanzlíka; Emanuel
Rádl se věnoval přehledům z anatomie a fyziologie smyslových orgánů, Jiří Baborovský fyzikální
chemii, Emil Votoček chemii uhlohydrátů, Josef Velenovský rostlinné systematice atd. Referáty
uveřejňovaly i I. a III. třída zastoupené ve Věstníku Václavem Flajšhansem, Josefem Zubatým,
Josefem Jankem, Robertem Novákem, Josefem Truhlářem, Václavem Emanuelem Mourkem, Aloisem Musilem, Václavem Schulzem aj.
54 I. a III. třída ustavily komisi, která měla posoudit návrh I. třídy z 20. 4. 1906 na zřízení speciálního
Věstníku I. a III. třídy. Nakonec se III. třída po diskusi rozhodla návrh nepodpořit, ale požadovala,
aby se texty „neúředního“ charakteru publikované ve Věstníku nehradily v rámci společných vydání, ale aby si je každá třída hradila sama. Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 13, i. č. 28, Protokoly
o schůzích III. třídy 1906, schůze 22. 6. 1906 a 3. 11. 1906.
55 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 204.
56 Literární archiv Památníku národního písemnictví (dále: LA PNP), osobní fond Josef Hlávka, korespondence – B. Raýman, Raýman Hlávkovi 31. 3. 1907 (viz s. 220).
57 BERAN, Jiří. II. třída ČAVU v letech 1891–1914, s. 198.
58 Sira W. Ramsaye (1852–1916) navrhli k volbě členem B. Raýman společně s chemikem Bohuslavem Braunerem (1855–1935) 15. 11. 1895. Zvolen byl 30. 11. 1895 a 28. 2. 1896 potvrdil jeho
volbu císař. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 171, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1895). W. Ramsay byl anglický chemik zabývající se nejprve organickou, později fyzikální chemií. Byl členem
pařížské akademie věd a Královské společnosti v Londýně. Nejprve působil jako asistent na univerzitě v Glasgow, v letech 1880–1887 byl profesorem chemie na univerzitě v Bristolu a v letech
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1887–1913 profesorem anorganické a fyzikální chemie na University College v Londýně. V letech
1885–1890 publikoval několik zajímavých prací o oxidech dusíku. Za objev vzácných plynů, které
izoloval ze zemské atmosféry, dostal roku 1904 Nobelovu cenu za chemii.
Fyzikálního chemika O. Šulce (1869–1901) navrhli za dopisujícího člena Raýman s B. Braunerem
a K. Kruisem 30. 10. 1900, zvolen byl 30. 12. 1900. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221,
Návrhy na volby členů, 1900.) O. Šulc byl krátce profesorem na reálce v Praze 2, v letech 1894–
1897 asistentem na pražské univerzitě. V roce 1897 se habilitoval na České vysoké škole technické
v Praze, kde působil až do své smrti v roce 1901. V roce 1898 začal působit též jako externí profesor
chemické technologie na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Chemik E. Votoček (1872–1950) byl navržen nejprve společně s O. Šulcem dopisujícím členem.
Zvolen byl však až 6. 12. 1902 po návrhu na mimořádného člena ze 17. 6. téhož roku. (Viz A AV
ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1902.) E. Votoček se zabýval organickou i anorganickou chemií, v letech 1895–1900 byl asistentem na České vysoké škole technické
v Praze, kde poté působil dalších pět let jako soukromý docent chemie uhlohydrátů. V roce 1905
byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1907 řádným profesorem obecné chemie experimentální na ČVUT v Praze, kde zůstal až do roku 1939.
Botanika B. Němce (1873–1966), v té době soukromého docenta fyziologie rostlin na české univerzitě, navrhli ke zvolení mimořádným členem B. Raýman, Josef Velenovský a K. Vrba v roce
1901, zvolen byl 30. 11. 1901. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 272, i. č. 221, Návrhy na volby členů,
1901.)
Mimořádného člena II. třídy B. Braunera navrhli k volbě řádným členem 9. 2. 1903 B. Raýman,
K. Kruis a E. Votoček. Zvolen byl 4. 12. 1903. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 272, i. č. 221, Návrhy
na volby členů, 1903.)
Mimořádného člena II. třídy geologa a paleontologa J. N. Woldřicha (1834–1906) navrhli k volbě
řádným členem 23. 10. 1903 B. Raýman, K. Vrba, K. Kořistka, K. Kruis a B. Brauner. Ke zvolení
došlo 4. 12. 1903. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1903.) J. N.
Woldřich působil v letech 1859–1893 jako středoškolský profesor na různých místech, poté se stal
profesorem české univerzity v Praze a byl prvním předsedou České společnosti zeměvědné. Zabýval se paleontologií kvartéru, archeologií a paleoantropologií, objevil četné pozůstatky pleistocenní
zvířeny v Čechách a na Moravě.
Matematiky K. Petra (1868–1950) a J. Sobotku (1862–1931) navrhl Raýman společně s Františkem
Koláčkem, B. Braunerem, Čeňkem Strouhalem a K. Kořistkou 23. 10. 1903 k volbě mimořádnými
členy II. třídy, zvoleni byli 4. 12. 1903. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na
volby členů, 1903.) Dne 30. 5. 1907 navrhli Raýman s F. Koláčkem, K. Petrem a B. Braunerem
J. Sobotku k volbě řádným členem II. třídy. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy
na volbu členů, 1907.)
B. Kučeru navrhli dopisujícím členem II. třídy B. Raýman, F. Koláček, Č. Strouhal, K. Kořistka,
B. J. Eiselt, Karel Domalíp, K. Vrba a B. Brauner 23. 10. 1903. K jeho zvolení došlo 4. 12. 1903.
(Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1903.)
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- Otakar Šulc,59
- Emil Votoček,60
- Bohumil Němec,61
- Bohuslav Brauner,62
- Jan Nepomuk Woldřich,63
- Karel Petr,
- Jan Sobotka, 64
- Bohumil Kučera,65
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- Jaroslav Perner,66
- František Slavík,67
- Emil Christian Hansen,68
- Alois Mrázek.69
S péčí o členskou základnu souvisí také Raýmanovo stanovisko k problematice techniků v ČAVU. Již jako sekretář II. třídy, které se tato záležitost nejvíce týkala, se nestavěl k otázce většího zastoupení techniků příliš příznivě. Důvodem byly nejen ﬁnanční
potíže třídy, ale také jistá nechuť ke hlubším změnám v organizaci stanov, zejména
za života Josefa Hlávky.70 Podle Josefa Levory Raýmanův vztah k technickým vědám
vycházel pravděpodobně z dobových pozitivistických klasiﬁkací vědy, podle nichž
byly technické disciplíny pokládány za aplikace základních teoretických exaktních
a přírodních věd.71 To však neznamenalo, že by si Raýman, velmi obratný organizátor
vědy, zakladatel a redaktor vědeckých časopisů, badatel, který se zajímal o všeobecné
kulturní a vědecké otázky, neuvědomoval rychlý rozvoj průmyslu v českých zemích.72
Raýman výsledky technických oborů uznával a sledoval, jako členy ČAVU však preferoval techniky pracující vědecky na špičkové úrovni. Praktičtí technici nemohli být, dle
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66 Geolog a paleontolog J. Perner (1869–1947) byl navržen dopisujícím členem II. třídy 23. 10. 1903
B. Raýmanem, K. Vrbou, J. N. Woldřichem, K. Kruisem, B. Braunerem, B. Němcem a J. Velenovským. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1903.) J. Perner
byl dlouholetým pracovníkem Národního muzea v Praze, v roce 1927 byl jmenován prvním profesorem paleontologie na UK v Praze. Vědecky se zaměřil na stratigraﬁi českého siluru, studoval
graptolity, trilobity a paleozoické plže.
67 F. Slavíka (1876–1957) navrhli dopisujícím členem II. třídy 23. 10. 1903 B. Raýman, K. Vrba,
J. N. Woldřich, B. Brauner, B. Němec, K. Kruis a J. Velenovský. Zvolen byl 4. 12. 1903. (Viz A AV
ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1903.) Mineralog, geochemik a petrolog
F. Slavík, od roku 1913 mimořádný a od 1916 řádný profesor Filozoﬁcké fakulty české univerzity
a posléze Přírodovědecké fakulty UK v Praze, se odborně věnoval otázkám speciální a regionální
mineralogie a petrologie. V době okupace, v letech 1943–1945, byl jako účastník domácího odboje
vězněn v koncentračních táborech.
68 Dánského botanika a tehdejšího ředitele fyziologického oddělení laboratoře v Carlsbergu u Kodaně E. Ch. Hansena (1842–1909), který se specializoval na biologii kvasných mikrobů, navrhli
dopisujícím členem II. třídy 12. 2. 1903 B. Raýman, K. Kruis a B. Němec. Zvolen byl 16. 3. 1903,
císař jeho volbu potvrdil 12. 7. 1903. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby
členů, 1903.)
69 Zoologa A. Mrázka (1868–1923) navrhli dopisujícím členem II. třídy v roce 1905 B. Raýman,
B. Němec, K. Kruis, K. Vrba, B. Brauner, František Bayer a E. Votoček. Zvolen byl 1. 12. 1905.
(Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 172, i. č. 221, Návrhy na volby členů, 1905.) A. Mrázek byl žákem Františka Vejdovského, od roku 1905 působil na pražské univerzitě, nejprve jako mimořádný
a posléze jako řádný profesor zoologie. Zabýval se všeobecnou a experimentální zoologií, konkrétně cytologií, anatomií a embryologií a dále ekologií, systematikou a faunistikou klanonožců,
tasemnic, ploštěnek a mravenců.
70 LEVORA, Josef. Snahy o založení technické akademie. Archivní zprávy ČSAV, 1975, č. 7, s. 27.
71 Tamtéž.
72 Tamtéž.
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jeho názoru, za členy voleni, neboť do vědecké Akademie nepatří.73 Raýman souhlasil
s podporou techniků v ČAVU v rámci stávajících stanov, což znamenalo podporu tisku
vědeckých prací týkajících se techniky, udělování podpor na vydávání odborných technických spisů a na technické výzkumy, vypracovávání posudků o vynálezech a volbu
vědecky pracujících techniků.74
Na valném správním shromáždění 3. července 1899 byl Raýman zvolen generálním
sekretářem ČAVU a zůstal jím až do své smrti v roce 1910. V této funkci dal před
zasedáním zemského sněmu na jaře 1900 vytisknout prohlášení odmítající opakované
výtky sněmovní rozpočtové komise, že se ČAVU staví nepříznivě k technickým vědám.75 Další stanovisko k záležitosti techniků vypracovali v roce 1902 na Raýmanův
návrh zástupci technických věd pověření II. třídou, a to profesoři Josef Šolín a Albert
Vojtěch Velﬂík (1856–1920);76 schváleno bylo v roce 1903. V roce 1907 se usnesl sněm
na další výzvě Akademii. Raýman sepsal stanovisko, v němž výtky odmítal a upozornil
na nově zřízený Národohospodářský ústav při ČAVU, který pokládal za vhodnou náhradu za technickou třídu Akademie. Tuto koncepci se mu však nepodařilo prosadit. Nově
založený ústav byl zaměřen primárně na praktické národohospodářské úkoly, neměl mít
vědecký charakter a z jeho úkolů byla vyloučena i publikační činnost.77
Bohuslav Raýman zemřel 22. září 1910. V jeho osobnosti ztratila Česká akademie
jednoho ze svých nejschopnějších a nejaktivnějších organizátorů vědecké činnosti.
Přehled jeho rozsáhlých aktivit jako člena a funkcionáře ČAVU dokládá, že byl nejen
významným badatelem v oblasti organické chemie, biochemie a kvasné chemie a vysokoškolským učitelem, ale především mimořádným organizátorem vědecké práce. I přes
ﬁnanční těžkosti neustále podporoval a podněcoval jednotlivé třídy Akademie k rozvíjení publikační činnosti. Sám tak byl aktivní nejen jako autor, ale i jako organizátor
nových publikačních počinů (Encyklopedie nauk přírodních a Bulletin international)
a recenzent četných navrhovaných prací. Jako redaktor Věstníku ČAVU se snažil o jeho
významné rozšíření o oborové referáty, které měly přinášet celkové přehledy o vývoji
a literatuře v rámci jednotlivých oborů. Aktivně se podílel na výběru nových členů II.
třídy a reprezentoval ČAVU i navenek při účasti na rozličných sjezdech a kongresech,
včetně mezinárodních.
Je nesporné, že patřil mezi nejvýznamnější představitele ČAVU, svým působením
se snažil, aby Akademie byla skutečně čelní představitelkou české vědy a významně se
zasloužil i o její prosazení v mezinárodním kontextu.
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Tamtéž, s. 28. Srv. POKORNÝ, Jiří. Odkaz Josefa Hlávky. Praha: Academia, 2005, s. 63.
Tamtéž.
LEVORA, Josef. Snahy o založení technické akademie. Archivní zprávy ČSAV, 1975, č. 7, s. 28.
Tamtéž, s. 29.
Tamtéž, s. 30.
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Příloha
Výběrová edice korespondence Bohuslava Raýmana Josefu Hlávkovi
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K dokreslení studie o působení Bohuslava Raýmana v ČAVU bylo vybráno z bohatého celku korespondence B. Raýmana J. Hlávkovi (uloženého v osobním fondu Josefa
Hlávky v LA PNP) třináct dopisů z let 1891–1907. Dopisy byly zvoleny tak, aby doplňovaly předkládanou studii. Týkají se tedy ﬁnančních problémů ČAVU, otázek kolem
vydávání Věstníku ČAVU a založení Národohospodářského ústavu při ČAVU, ale i osobních a profesních sporů některých členů instituce. Blízký osobní vztah a respekt mezi
Josefem Hlávkou a Bohuslavem Raýmanem dokládají dva dopisy věnované koncipování
Hlávkovy poslední vůle a ustavení Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových.
Soubor zachované korespondence obsahuje celkem 103 dopisů, 1 dopisnici a 4 telegramy z let 1890–1907 (šest kusů je nedatováno). Jedná se pouze o korespondenci
přijatou J. Hlávkou, žádný odeslaný dopis či jeho koncept v Hlávkově fondu dochován není. V osobním fondu Bohuslava Raýmana je uložen pouze jeden Hlávkův dopis
z roku 1906.
Vybrané dopisy byly přepsány a opatřeny vědeckokritickým a informačním aparátem
dle zásad pro vydávání novočeských pramenů.78 Při přepisu byly zjevné písařské chyby
opraveny bez označení, stejně i chyby gramatické, pokud se nejednalo o lexikální či stylistické speciﬁkum pisatele. Bylo tedy zachováno např. používání dlouhých samohlásek
a dále netypických forem některých slov, na něž je upozorněno v edici vykřičníkem.
V textu byly upraveny nedůsledně užívané tvary th-, progresivní tvary s/z, rozepsána
zkrácená slova a doplněna chybějící interpunkce. Kulaté závorky pocházejí od pisatele, editorské zásahy a doplňky do textu jsou vyznačeny []. Pasáže a slova podtržená
pisatelem byly v edici podtrženy, ale ponechány bez poznámky. Podtržení provedená
J. Hlávkou jsou rovněž respektována a doprovázena poznámkou.
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Edice korespondence

1
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1891, 27. září, Praha

Vysoce ctěný pane prezidente!
Račtež, prosím, míti pro ten týden mne za omluvena, že nemohu se ničeho zúčastniti.
Jsem nastuzen tak silně, že nemohu pokoj svůj opustiti.

78 ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku
16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiograﬁe. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002; ŠŤOVÍČEK, Ivan: Ediční teorie
a metodika. Sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu. Praha: Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008.
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Použiji nucený svůj pobyt doma k napsání prvního sešitku „Věstníka“.1
V úctě dokonalé Dr. B. Raýman.

1

První číslo Věstníku ČAVU vyšlo v říjnu 1891.

2
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1899, 6. května, Praha

as
.c

LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
1 list.

mu
a.c

Slovútný pane prezidente!
Třída II. uložila mi, abych vzdal Vám nejuctivější díky za Vaši laskavosť, kterou naše
snahy sledovati a podporovati ráčíte. Opět u příležitosti deﬁcitu třídního i částky, kterou
jsme preliminovaný obnos na Památník určený1 přestoupili i velikodušný dar Váš 1000
zlatých na encyklopedii nauk,2 udržují nás v naději, že s našimi snahami a postupem
souhlasiti ráčíte.
Přeje Vám zotavení brzkého prosím, abyste ráčil přijati ujištění mé zvláštní úcty,
Dr. Bohuslav Raýman.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
1 list.
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848–1898. Tato obsáhlá reprezentativní
publikace přinášela přehled rozvoje jednotlivých vědních oborů v průběhu předchozích padesáti
let. Raýman byl společně s profesory Františkem Karlem Studničkou, Karlem Chodounským a Janem Nepomukem Woldřichem zvolen jako zástupce II. třídy do redakčního komitétu publikace. Viz
A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 30. 10. 1896. J. Hlávka
uhradil obnos ve výši 479,73 zlatých, který II. třída původně vyhradila pro tuto publikaci ve svém rozpočtu. Srv. A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13, i. č. 19, Protokoly II. třídy 1890–1899, schůze 28. 4. 1899.
Encyklopedie nauk přírodních, v jejímž rámci vycházela kompendia k jednotlivým oborům přírodních věd.
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2

3
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1900, 22. srpna, Běloves u Náchoda (Lázně)
Slovútný pane prezidente!
Po delší pauze úplné bezpráce obracím se dopisem, tázaje se po Vašem zdraví i milostivé paní. Z Prahy jsem odejel podivně churav hrtanem, takže jsem i přednášky zastaviti
musil. I nemluvil jsem v Mariánských Lázních týden, vyléčil jsem se, i aniž bych byl
vody pil, spadl jsem o pět kilogramů. Toť můj bulletin.
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Záležitosti v Akademii jsou, tuším, v pořádku, agenda je slabá, jak jsem ji po několika
prázdninových inspekcích shledal.
Prosím Vás, pane prezidente, za promyšlení dvou věcí: vzdor mé námaze a psaní všem
pánům členům Akademie i její [!] odpůrcům, nemohl jsem Věstník přivézti do té koleje, jak jsem zamýšlel. Zkusím to ještě letos. Nebude-li možno dáti mu rázu stanovami
a jednacím řádem správně mu vytýčený [!], ba pro dnešní den v Čechách důležitý [!],
dlužno Věstník snad přece podrobiti reformě.
Pane prezidente! Jak dnes poměry v Čechách vědecké znám, jsou nepříliš utěšené. Ze
světa i k nám zavítal bohaprázdný švindl a věda jím také načichla. I uveřejňují se věci
po česku špatné neb vylhané. Věci ty nemají kritiky, i jsou též využitkovány pány, kteří
klikou jistou vládnou. Tomu všemu by se udělala přítrž,a kdyby za hranicemi o naší práci
veškeré byli informovánib jazykem světovým.c
Jak Vám, pane prezidente, známo, nedovedl jsem pro I. a III. třídu bulletin mezinárodní
prosaditi,d páni delegáti přímo doznali, že na bulletinu nemají interesu.1 Avšak bulletin
se poříditi musí. Jak poměry osobní jsou, jest veliké množství výborných pracovníků
mimo Akademii.e I o pracích těch pánů by cizina,f nyní tou politikou celá až ku šílenství
zuřivá – neobjektivní – se měla dozvěděti.g A o takové pravidelné referáty z naší vědecké literatury v řeči světové staral by se zreformovaný po německu neb po francouzsku
psaný Věstník.h
Jakmile se do Prahy vrátím, vyprosím si Vaše dovolení, abych směl Lužany navštíviti
a tam celý ten plán promyslíme, pakli se Vám zamlouvá. Nastínil jsem, pokud bylo
nutno.
Poroučím se Vaší důvěře a přízni, milostivé paní ruce líbám
oddaný B. Raýman.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.
Podtrženo obyčejnou tužkou, částečně dvojitě. Pravděpodobně podtrhl J. Hlávka.
J. Hlávkou připsáno publikováním.
Podtrženo obyčejnou tužkou, dvojitě. Pravděpodobně podtrhl J. Hlávka.
Podtrženo obyčejnou tužkou, dvojitě. Pravděpodobně podtrhl J. Hlávka.
Podtrženo obyčejnou tužkou, dvojitě. Pravděpodobně podtrhl J. Hlávka.
Podtrženo obyčejnou tužkou, spojení „těch pánů“ podtrženo dvojitě. Pravděpodobně podtrhl
J. Hlávka.
Podtrženo obyčejnou tužkou, dvojitě, pouze slovo „se“ podtrženo jednou. Pravděpodobně podtrhl
J. Hlávka.
Slova „zreformovaný“ a „Věstník“ podtržena B. Raýmanem i J. Hlávkou.
Jednalo se o Bulletin international.
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Slovútný pane prezidente!
Dovoluji si, nenatreﬁv Vás v bytu, přicházeti s dotazem, zdaž by nebylo na čase, aby
přímo od Vás vyšel impuls ku přiměřeným krokům všech tříd na změnu jednacího řádu.
Mám za to, že Vy, slovutný pane prezidente, ráčíte více než kdo jiný býti přesvědčen,
že Akademie naše stůně rozlíčnými chorobami, z nichž jedny, bohužel nevylečitelné,
souvisejí s povahou naší národní i historií jeho [!] vývoje, druhé pak že jsou založeny
ve stanovách a jednacím řádu.
Jelikož stanovy, bohu budiž žalováno, tak snadno měniti se nedají, vím, že jednací řád
milerád obětovati ráčíte, i že rádno bude, aby v některých partiích, podle zkušeností
nabytých, byl zaměněn. Přál bych si pak, aby iniciativa od Vás vyšla z toho důvodu,
aby nebylo příčiny k pověstem, jimž zajisté se neubráníte, že změny byly na prezidiu
vynuceny.
Při provolání příslušném bych též dovolil si ctěné třídy poprositi, aby vzaly v úvahu
bulletin, jenž tak hluboko klesl, že již ani třída II. ho netiskne.1 Nevkročíte-li, pane
prezidente, včas, obávám se, že třídy klesnou na aparaty dělící podpory a opatřující tisk
domácích literárních zajímavostí, které ovšem podle zkušeností buď dole v Muzeu aneb
v bibliotékách měst a škol trouchnivěti budou.
Prosím, račte mi udat čas a den, kdy bych směl Vás navštíviti, abychom o všem pojednati a podrobnosti stipulovatia mohli.
Poroučeje se přízni Vaší
jsem Váš oddaný B. Raýman.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.
Stipulace – právnický termín: dohoda, ujednání, úmluva.
První svazek Bulletinu international vyšel s vročením 1895, následně vyšly svazky v letech 1896,
1897 a 1898, poté vyšel až ročník 1901 a od roku 1903 vycházel Bulletin již pravidelně.
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Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1901, 12. května, Praha

Velectěný pane prezidente!
Pan řiditel Unie F. A. Šubert1 mi včera ústně oznámil, že řiditelství jest ochotno vydati
Spisy Zeyerovy za výminek v návrhu vypsaných s dvěma koncesemi:2
1) Útraty vzejíti mohoucí že zaplatí (při soudem nějakém řízení vzešlém) do 300 korun;
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2) prvního sešitu vydá počet veliký za účely agitačními, další sešity bude pak do tisíců
označovati běžnými tisíci. (Po vytištění druhého sešitu podá již číslovanou obálku.)
Žádám Vás uctivě, míníte-li přistoupiti k návrhům těm, pakli nikoliv, provedeme věc
ihned s ﬁrmou druhou, jak si přála komise správní.
Očekávaje, že příjemně zažívati ráčíte venkova, prosím za vzkaz úcty mé milostivé paní
Vaší
Vám jsem oddaným
B. Raýman.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
1 list.

2

František Adolf Šubert (1849–1915), spisovatel, žurnalista a divadelní historik, dlouholetý ředitel
Národního divadla (1883–1900), byl aktivní v mnoha veřejných funkcích, v letech 1900–1902 byl
ředitelem České graﬁcké společnosti Unie.
Julius Zeyer odkázal Akademii nejprve v roce 1899 celkem 6000 zlatých, které byly určeny k založení fondu, a o dva roky později i veškeré své vydané a nevydané spisy včetně autorských práv na ně.
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Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1901, 20. srpna, Praha

ww
w.

Slovútný pane prezidente!
Od doby milého pobytu v sídle Vašem letním, kdy jste ráčil laskavě tolik přízně a laskavosti rodině mojí prokazovati, že věru nevím, čím jsem si toho zasloužil – dodneska
študoval jsem závěť, kterou zasílám zpět.1
Rozepsati se o ní nemohu, než jen tolik pravím, že tolik upřímného vlastenectví jako zde
jest realně povědíno, jsem posud v Čechách nečetl. Ubezpečuji Vás, pane prezidente,
že mám dnes o Vás mínění vyšší, než jsem posud si je utvořil. Jsem o naprosté čistotě
idealné Vašich snah zcela přesvědčen.
Ráčil jste laskavě mi dovoliti, abych i skromný úsudek svůj o administrativní části návrhu si utvořil a jej s Vámi sdělil. Děkuje za laskavou důvěru prosím zároveň, abych tak
učiniti směl, jakmile se setkáme osobně a klidně po čas si pohovoříme. Bude také nutno
jednotlivé body projíti, a to vše vyžaduje benevolenci Vaši i příznivou shovívavost, pakli nebudu ve všem v zájmu věci Vám, pane prezidente, drahé – souhlasiti.
Přijedu během prázdnin do Lužan, na které rodina moje vzpomíná jako na eldorádo,
a tam až zcela volným býti ráčíte, prodiskutujeme.
Děkuje za všechnu laskavost i milostivé paní choti ruce líbaje i všeho dobrého vzpomínaje
jsem oddaný
B. Raýman.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis, 1 list.
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Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1901, 26. září, Praha

z

Konečná a platná verze poslední vůle J. Hlávky je datována 25. 1. 1904. K ní je připojen i Statut
Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, které bylo jeho poslední vůlí ustanoveno a určeno jako
univerzální dědic. Blíže viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 293, i. č. 871, Nadání Hlávkových – Poslední
vůle J. Hlávky.
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Slovútný pane prezidente!
Četl jsem Vaši listinu nadační univerzální, do které jste mne zasvětil, četl jsem ji rád
a sdílím poctivě s Vámi, že takovým vlastencem jako jste Vy já bych nebyl snad ani,
kdybych měl takový majetek a žádných pretendentů. Jste příliš prozíravým, ale i spravedlivým, že snad moje skromné plány posuzujete a že mi též dobré české vůle neupřete. Moje hluboké přesvědčení jest, že národu našemu se pomůže vzděláváním odspodu,
to vysoké (vědu a nejvyšší umění) dlužno provozovati pouze, aby cizinci nás nevyhlásili
za absolutně inferiornéa vedle velikých a systematicky vzdělaných Němců a jen Němců.
Angličané, Francouzové i Rusové poukazují sami k nim, jim jsou ti Němci idealem,
a našími jsou odpůrci, ničiteli a vrahy – ale i učiteli a nejbližšími pokrevenci.
My Češi jsme talentovaný národ, myslím, jenž má všechny špatné vlastnosti Slovanů
i Němců, ale já mám to podezření, že jsme Němcům bližší. My Němce musíme potírati,
poněvadž jsou našimi úhlavními nepřáteli politickými, ale oni se nám líbí, více než
Rusové a ostatní Slované. Kdybyste dnes s někým mluvil, upře to, ale žije-li mezi nimi
a má poněkud vyšší tendence, cítí to ponenáhlu.
My se musíme však Němcům vzdělaností vyrovnati, my musíme míti ve vědě pracovníky zdatné. To bude širší v následující generaci. My musíme několik, ale ne příliš
mnoho mladých lidí posílati kvůli vědě, nikoliv za chlebem – ven. Technik mající venku
skvostné nabídky se nevrací zpět, teoretiky ještě dlouho venku potřebovati nebudou; ti
se nám vrátí. Jest zapotřebí teoretiky ven posílati, a když se vrátí a dobře habilitují, zde
jich udržeti – aby žíti mohli. Pracovati mohou, k tomu máme ústavy, ale žíti musí, a to
bez švindlu.
Vy jste Bohu chvála zdráv, hleďte, abyste se dočkal generace poctivých aťsi štrébrů,1 ale
vědeckých štrébrů. Pošlete do světa mladé lidi vědecké, teoretiky, a ti celé věci prospějí.
Vypište na výživu mladých docentů ceny, za práce posledního roku, za činnost akademickou, za skutečné robení. Posouditi to vše za koeﬁcientu slabosti lidské, s nímž počítati musíme, může vzdor všem chybám Akademií Vaší vládnoucím předce jen korporace
tato. Ba dodal bych: dejte zvláštní cenu i pracím českým jinde vysokými korporacemi
uznaným, to pomůže. Vím, že máte své námitky, zajisté správné, sám jich mám, avšak
zaškatulkováním paragrafy nedocílíte ničeho, spíše vzrůstem silné, mladé konkurence.
Pro starší generaci vypsal bych roční ceny za nejlepší práce, z jednoho oboru vždy jednu, k nimž by i mladší Akademií samou přibráni býti mohli, a doplnil bych literaturu
odbornou – učebné knihy pro učení vysoká. Tyto bych svěřil ovšem pouze starším.
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Já bych se staral, býti Vámi, aby Akademie byla českou, více českou, než jest dnes,
a takovou bych zesílil materielně.
Umění cítíte Vy, pane prezidente, líp než já. Moje nápady, jež chtěl jsem s Vámi sdíleti
ústně, jsou principielní, máte-li je za hodny diskuse, promluvíme o nich detailněji, uvažte je laskavě a milostivě.
Návrh Váš, vlastenecky překrásný, vytrysklý z duše zjizvené bojem padesátiletým, nemohu bohužel sdíleti, bojím se, že vychováte ním samé Trakaly,2 lidi snad užitečné pro
kasty, nikoliv pro národ.
O tom všem ústně mnohem více.
[...]
Přeje Vám mnoho zdraví i veselí i milostivé paní choti ruce líbaje trvám oddaný
Vám upřímně
Bohuslav Raýman.

a
1
2
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LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.
Inferiorní – méněcenné, podřadné.
Štrébr – zde ve smyslu krajní ctižádostivec, horlivec, snaživec.
Narážka nejspíše na Josefa Trakala (1860–1913), českého právníka působícího nejprve v soudní praxi ve Vídni, současně vychovatele v některých šlechtických rodinách. Od roku 1884 po návratu do
Prahy byl ve státní službě na c. k. ﬁnanční prokuratuře a roku 1888 se habilitoval na české právnické
fakultě pro obor ﬁlozoﬁe práva. V roce 1891 byl jmenován členem zkušební komise pro státovědecké zkoušky státní, v roce 1894 ředitelem akademie hraběte Straky. Účastnil se čile veřejného
a politického života. V roce 1891 kandidoval neúspěšně za staročechy do říšské rady, o rok později byl zvolen poslancem zemského sněmu v nesvěřeneckém konzervativním velkostatku. Zasedal
zejména v komisi pro obecní a okresní záležitosti a ve školské komisi. V roce 1894 byl zvolen ve
velkostatkářské kurii za náhradníka přísedícího zemského výboru. V letech 1890–1894 byl spoluredaktorem Právníka.
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8
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1901, 23. října, Praha

Slovútný pane prezidente!
Vedlejší přípis dostal jsem od III. třídy. Jelikož vzdor mnohým dopisům ku jednotlivým
pánům členům třídy referátů pro Věstník mimo pánů R. Nováka1 i nyní Mourka2 žádných jsem nedostal a nejpřednější ﬁlologové referentů svých mi nedají.a Když by jich
třída kastigovatib měla – nebudu buď vůbec míti ničeho ﬁlologického u Věstníku, aneb
se podle toho dopisu říditi nebudu.3
Slyšel bych rád Vaše mínění o té věci určité. Pro mne jest jisto: majorita třídy III. nejen
že nechce ničeho pracovati pro Věstník, ale chce zameziti každou práci pro něj. Prof.
Dvořák4 v jazycích orientalských a prof. Zubatý5 v sanskrtu a srovnávacím jazykozpytu
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jsou tuším dostatečné autority, abych referatům jejich věřiti mohl, aniž bych se ptal pánů
Kotta6 a Truhláře,7 profesorů gymnazijních.
Ve stanovách a jednacím řádu ničeho o revizi třídní nestojí.
Prose o odpověď Vaši laskavou
trvám v úctě oddaný
B. Raýman.
Milostivé paní choti ruce líbám uctivě.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis, 1 list.
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J. Hlávka připsal obyčejnou tužkou nahoře nad začátkem dopisu: „Stanovy § 2 d – Akademie bude
podrobovati atd. – // Jednací řád § 17 oba odstavce // § 24 ,Věstník’ i výtahy a referáty o jinonárodních dílech vědeckých, slovesných a uměleckých –“
Kastigovat – zbavovat (zpravidla text) mravně nebo politicky závadných míst jejich vynecháním či
upravením.
Klasický ﬁlolog Robert Novák (1853–1915) publikoval ve 3. čísle 10. ročníku Věstníku ČAVU referát O vzniku, rázu a vědeckém významu nového lexikálního díla: Thesaurus linguae latinae.
Jazykovědec Václav Emanuel Mourek (1846–1911) publikoval v 11. ročníku Věstníku ČAVU referát
Grundriss der germanischen Philologie.
III. třída se rozhodla na své schůzi 21. 6. 1901 požadovat, aby jí byly předkládány veškeré příspěvky,
které měly být za III. třídu publikovány ve Věstníku. Odvolávala se přitom na § 17 (§ 24) jednacího
řádu, který jí tento požadavek umožňoval. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 12, i. č. 28, Protokoly III.
třídy 1901, schůze 21. 6. 1901.) Podnětem měly být články Václava Flajšhanse a Josefa Truhláře
uveřejněné právě ve Věstníku ČAVU. Sekretář III. třídy Antonín Truhlář si v této souvislosti stěžoval
na nemožnost cenzurovat (resp. ovlivnit) polemické texty. (Viz A AV ČR, fond ČAVU, k. 12, i. č. 28,
Protokoly III. třídy 1901, schůze 26. 4. 1901.)
Orientalista Rudolf Dvořák (1860–1920) otiskl v 1. čísle 7. ročníku Věstníku ČAVU referát XI. Mezinárodní sjezd orientalistů v Paříži ve dnech 5.–12. září 1897.
Jazykovědec a komparatista Josef Zubatý (1855–1931) vydal v 8. čísle 10. ročníku Věstníku ČAVU
článek Srovnávací skladba jazyků indoevropských.
František Štěpán Kott (1825–1915), středoškolský profesor, který působil na gymnáziích v Jindřichově Hradci, Jičíně, Gorici, Olomouci a na Akademickém gymnáziu v Praze, se odborně věnoval
klasické ﬁlologii. Je známý jako autor česko-německých slovníků. V letech 1894–1911 byl předsedou III. třídy ČAVU.
Antonín Truhlář (1849–1908) byl v letech 1873–1901 profesorem na různých gymnáziích v Čechách,
v letech 1901–1907 byl ředitelem Akademického gymnázia v Praze. Zabýval se českou (zvláště humanistickou) literaturou a klasickou ﬁlologií. Od roku 1897 až do své smrti byl tajemníkem III. třídy
ČAVU.
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Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1901, 14. listopadu, Praha

Slovútný pane prezidente!
Nemohl jsem s Vámi před odjezdem již jednati, neboť jste ráčil býti velice zarušen [!]
oslavou mistra Dvořáka,1 které jste [se], jak jsem se dočetl, úplně účastniti ráčil. Prosím
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Vás snažně, abyste dovolil, by pro generalního sekretáře, jakožto redaktora Věstníku,
byl sestaven zvláštní řád, jenž by povinnosti i práva jeho vytčeny měl.a Do té doby
prosím, abyste můj přípis III. třídě České akademie znějící z prezidia podporoval aneb
případné změny v hrubém tom brouillonub poznamenal.
Dále žádá pan dvorní rada Ott,2 aby ve schůzi zvláštní prezidiu stížnosti své,
u znění protokolu I. třídy jeho jednání zde se týkající, mohl předložiti, aby protokoly
ty nejjasnějšímu panu Protektorovi3 mohly pak býti předloženy, aniž by obsahovaly
věci, jimiž on hluboce dotčena se býti domnívá.c Zde tudíž dlužno záhy ke schůzi
takové se odhodlati, neboť pan dvorní rada Ott ve schůzi, k níž jsem za příčinou informace došel, od toho další setrvání v Akademii a ovšem i členství ve smírčím soudu
činil závislým.4
U všech těch věcech bych měl k Vám, slovútný pane prezidente, žádost: račte věc řádně
rozmysliti, jak by znění protokolů I. třídy Vám v červnu od pana prof. Brafa5 již sdělené, mohlo býti tak upraveno, aby pan dvorní rada Ott byl upokojen. On více nežádá,
než aby v tom znění protokoly k Protektorovi nešly, jak mu byly v opisu z kanceláře
sděleny.d
Osobní intervencí můžete velmi mnoho učiniti, jelikož pan dvorní rada Ott jest odhodlán šetřiti i Akademii i širší předsednictvo, aby do veřejných polemik se nedostalo.
Dávám dále na uváženou, zdaž by snad nebylo nejlépe vyprositi si u Jeho Výsosti dovolení, aby na místě protokolů z každé třídy nakonec roku páni sekretáři sestavili pamětní
spis všech oněch zjevů důležitých, které během roku se přihodily. Jest totiž skutečně
na uváženou, smíme-li osobu tak vznešenou do všech detailů i sporů našich písemně
zabírati. Osobní intervencí ve Vídni byste zajisté záhy toho docílil.e Prosím Vás, zlomte
osten novým trapným vývojům věcí, jež jsem měl za odbyté, a uveďme Akademii opět
do kolejí klidného vývoje.
Ku slavnostnímu valnému shromáždění jest vše hotovo; s pozváními už jest započato
rozesílání.
Prose o Vaše mínění u věcech těch
znamenám se v úctě dokonalé
B. Raýman.
Milostivé paní ruce líbám.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.
a

b
c
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2

Podtrhl J. Hlávka obyčejnou tužkou.
Brouillon – francouzsky koncept.
Podtrhl J. Hlávka obyčejnou tužkou. Slovo „Ott“ podtrženo B. Raýmanem.
Podtrženo obyčejnou tužkou. Pravděpodobně podtrhl J. Hlávka.
Podtrhl J. Hlávka obyčejnou tužkou, některé části podtrženy dvojitě.
Oslava 60. narozenin skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904).
Právník a právní historik Emil Ott (1845–1924), profesor pražské univerzity, byl od roku 1881 členem státního soudu, v roce 1893 byl jmenován dvorním radou a od roku 1912 byl členem panské sně-

217

Práce z dějin Akademie věd, č. 2/ročník 3/2011

5

z

4

10
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1905, 5. srpna, Hrušov (u Senohrab)
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movny. Společně s Antonínem Randou byl tvůrcem a představitelem novodobé české právní vědy.
Členem I. třídy ČAVU byl již od 20. 4. 1890, kdy jej jmenoval císař František Josef I.
Protektorem ČAVU byl v této době arcikníže František Ferdinand ďEste.
Jednalo se o spor mezi právníkem a právním historikem E. Ottem a právníkem a politikem Ferdinandem Pantůčkem (1863–1925). Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 9, i. č. 14, Protokoly o schůzích I. třídy
1901–1910.
Právník, národohospodář a politik Albín Bráf (1851–1912) byl staročeským poslancem českého zemského sněmu, členem zemského výboru a doživotním členem panské sněmovny. Stál při založení
Zemské banky i ČAVU.
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Slovutný pane prezidente!
Pozvání ku kongresu v Lutychu, uspořádaném pro mezinárodní interesy umění veřejného, práce duševní i literatury vůbec,1 obdržela Akademie i já osobně. Všechny ty exempláře jsem zaslal panu sekretáři IV. třídy, aby jimi dle intencí Akademie naložil. Mě se
tendence celého podniku tak líbily jako Vám, podle dnešního psaní soudíc [!]. Píši právě
panu V[rchlick]ému,2 co v té věci učinil a zdaž s někým o tom kongresu mluvil, pokud
já jsem se informoval, není zájem o kongres valný, mimo to se páni interesenti z Prahy
rozjeli na všechny strany.
Bylo by věru rádno, aby IV. třída se dala tam některým vynikajícím členem zastoupiti
a dala mu subvenci k tomu cíli na cestu? II. třída to činí a má skutečně mezinárodní styky velmi pěkné a závažné. Věda, že ráčíte o osobních kvalitách pánů kolegů ze IV. třídy
nejlépe býti zpraven, prosím Vás za laskavou iniciativu. Subvenci by ex post mohla
třída odhlasovati.
Zcela podobná je záležitost u pozvání přiloženého, také zde bude pan předseda IV. třídy3
asi sám musiti rozhodnouti, jsa nejenergičtější a nejpozitivnější umělec český.
Nehodil by se pro první úkol pan F. Šubert, bývalý řiditel divadla, pro úkol druhý pan
Vrchlický sám? Těším se dozvěděti se o mínění Vašem, a co míníte jakožto předseda IV.
třídy podniknouti. V té třídě jest tuším takových úkolů důležitostí eminentně národních
nejvíce a dlužno i možno je inscenovati.
Myslím, že činnost třídní ve II. třídě leží pouze ve členech, činnost třídní IV. spíše
v prezidiu, neboť členové IV. třídy působí i dle stavu věci i podle stanov hlavně venku
mimo Akademii, naší tisknou všechno i projevují působnost pouze skrze Ni (Akademii).
Chceme-li něco kongresového prosaditi, ihned dostáváme ve II. třídě nabídky od jednotlivců (Brauner – internacionální komité pro atomovou váhu), Němec (kongres botanický), Hlava (kongres lékařský v Madridě) atd. Ve IV. třídě se asi nepřihlásí sám nikdo,
žel Bohu, že ubohý prezident její musí sám hledati.
Prosím o Vaše pokyny v těch záležitostech, rád bych o mnohém smluvil se ústně v Lužanech, nyní však čekám úřední řízení u zlíchovského lihovaru, musím čekati.
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Ruku líbaje paní majorce4 i pánům hostům úctu nejhlubší vzkazuje
znamenám se Vám, pane prezidente,
nejoddanější Raýman.

1
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3
4
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LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.

Kongresu se na Raýmanův popud zúčastnil za IV. třídu František Adolf Šubert. Viz ŠUBERT, František Adolf. Zpráva o cestě v zastoupení IV. třídy České Akademie na třetí Mezinárodní sjezd pro
umění ve veřejnosti v Lutychu od 15. do 21. září 1905. Věstník ČAVU, 1905, roč. 14, s. 561–571.
Jaroslav Vrchlický byl v letech 1890–1912 tajemníkem IV. třídy ČAVU.
Předsedou IV. třídy byl sám J. Hlávka.
Majorkou míněna Hlávkova manželka Zděnka.
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Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1906, 15. listopadu, Praha
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Slovutný pane předsedo!
Došel mne právě protokol I. třídy České akademie o sezení ze dne 27. října b. r., v němž
v odstavci sedmém nazývá se redakční činnosta nynější u Věstníku České akademie
nepřístojností.b Jelikož povinnosti redaktora Věstníku jsou přesně vytčeny § 2 atd.c stanovd a § 24. jednacího řádu a i dřívější redaktoři pánové Studnička1 a Šolín2 vždy takové
referáty uveřejňovali a i Vy, prezident Akademie, s takovým redigováním jste souhlasil,
ba i deﬁcit Věstníku nejednou sám kryl, cítím se výrazem tím jakožto generální sekretář
Akademie dotčeným.e
Mám-li dále funkci svoji zastávati prosím:
1) račte jmenovati nestrannou komisi, která činnost moji redaktorskou posoudí; odsoudí-li komise ta činnost tu jakožto jednání nepřístojné, složím okamžitě úřad svůj; neučiní-li tak, žádám 2) třídy I. a (dle odstavce 7. protokolu) soudíc [!] i III., nechť výraz
onen urážlivý odvolají.
3) Totéž prosím i od pánů sekretářů I. a III. třídy, kteří tímtéž slovem „těžká nepřístojnost“ jednání moje posouditi se nerozpakovali. Úřadní jednání s pány sekretáři těmi
odevzdávám kanceláři. –
Prose snažně o rychlé zakročení, znamenám se v úctě povinné
Bohuslav Raýman,
generální sekretář České Akademie.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.

a

b

Podtrhl J. Hlávka s poznámkou po straně „To ne!“
K této větě si J. Hlávka učinil tužkou v horní části dopisu poznámku: „Odstavec 7 uvádí. III. třída
odpověděla I. třídě, že ,nemůže přistoupiti na zvláštní Věstník I. a III. třídy’, ač uznává nepřístojnosti
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nynější při společném placení na Věstník – a podá si na správní komisi ze dne 6/12 06 – tento popis
nepřístojnosti zde přímo následujícím vysvětluje: ,stran útrat na vědecká publikování ve Věstníku vyvinula se však, bez číkoli viny těžká nepřístojnost’“. Část věty v protokolu, v níž bylo uvedeno i slovo „nepřístojnost“ byla dodatečně třídním sekretářem Z. Wintrem škrtnuta s postranní poznámkou:
„Delevi před čtením protokolu ve schůzi, poněvadž to dalo podnět k nedorozumění se sl[ovutným]
prezidiem. Sekr[etář] Winter s vědomím pana předsedy.“ (Viz A AV ČR, fond ČAVU, kn. 9, i. č. 14,
Protokoly o schůzích I. třídy 1901–1910.) Důvodem k protestům I. a III. třídy byla jejich nevole k publikování referátů a vědeckých článků ve Věstníku, vedoucí k rozšíření jeho obsahu, a tudíž kladoucí
vyšší ﬁnanční nároky, na kterých se třídy nechtěly podílet.
Obyčejnou tužkou připsal J. Hlávka: „a § 20“.
Obyčejnou tužkou připsal J. Hlávka: „a § 17–21–22“.
Slova Studnička, Šolín, cítím se výrazem tím … dotčeným podtržena J. Hlávkou. Po straně dopisu
J. Hlávka připsal: „hlavně § 17, 21 a 24 jednacího řádu, dále také § 27 – Věstník všem členům
a § 68 společná publikace, § 70 společná vydání, mocli asi mé příspěvky obnáší?// § 24 jedn[acího]
řádu: Rozpravy vydává každá třída pod svým vlastním titulem.“ Na konci dopisu opět J. Hlávka připsal tužkou: „Důvod v přípise na zprávy komise [...] 6/11 06 uvedeny: ,Že článků vědeckých z I. a III.
třídy přicházelo po všecka leta až podivně málo, členové těch dvou tříd kladou za důvod své abstinence
hlavně to, že články jejich byly by ve Věstníku málo přístupny a zastrčeny’ není správný, ježto ,Věstník’
je každému mnohem přístupnější než-li Rozpravy.– // Zcela nepravdivý je však závěrek: ,Káže se tedy
samo, malou dotaci, pokud stačí, oddávati jen vlastním úlohám a nákladům a nikoli vzdálenějším’ –
když současně I. třída k návrhu ﬁnanční komise rozdá 3750 K na činnost mimo Akademii stojící.“
Matematik a astronom František Josef Studnička (1836–1903) byl významným organizátorem vědeckého života v Čechách. Nejprve vyučoval na gymnáziu v Českých Budějovicích, na polytechnice
v Praze, od roku 1871 byl profesorem pražské univerzity, po jejímž rozdělení se stal prvním děkanem
české ﬁlozoﬁcké fakulty (1882/1883) a rektorem české univerzity (1888/1889). Napsal jedny z prvních českých učebnic matematiky.
Stavební technik a geometr Josef Šolín (1841–1912) přednášel od roku 1870 jako první česky na technice v Praze. Zabýval se především stavební mechanikou, naukou o pružnosti a pevnosti, stereotomií.

12
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1907, 31. března, Praha
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Slovutný pane prezidente!
Račte mi dovoliti, abych směl upřímně Vám, pane prezidente, říci, že jsem Akademií
jakožto celkem unaven. Vývoj věcí v Odboru národohospodářském jest toho druhu, že
celou mou práci šestnáctiletou ve II. naší třídě staví na hlavu. Bylo přední snahou mojí
sebrati ve II. třídě skutečný vědecky pozitivní výbor naší obce přírodnické, i mohla se
péče má jakožto posledního řádného člena třídy vésti jen k tomu, že jsem zabránil vstup
celé řadě pánů jinak velmi úctyhodných, ale nevědeckých. Duchem v Odboru národohospodářském vládnoucím a povážlivým zředěním titulů, jimž v Akademii hodlali jsme
vymoci významu velikého a stálého, jsou vymoženosti mé přivedeny ad absurdum.
O chemii kupř. nebude rozhodováno ve třídě II., jak by se mělo, nýbrž na místech dvou,
a jak určitě předpovídám, budou úsudky naprosto protiběžné. Znám české poměry dobře. Mne by další postup jakožto generálního sekretáře stále přiváděl v rozpor s Vámi,
poněvadž u věcech přírodovědeckých neznám kompromisů ani diplomatiky.
220

Vlasta Mádlová: Bohuslav Raýman a Česká akademie věd a umění

as
.c

z

Mimo tu věc i záležitost Věstníku mne velmi svým vývojem překvapila, a mohu Vám
říci otevřeně, mne nutí k tomu, abych ustoupil do třídy své a nemíchal se v hodnosti,
které mají celou Akademii na zřeteli míti.
Skládám hodnost generálního sekretáře do rukou Vašich i prosím, abych směl volbu
novou dáti na program valné hromady nejbližší.1 Do potvrzení nového pana sekretáře
bych funkce vedl, poněvadž by to nikdo z pánů sekretářů nechtěl.
Děkuju Vám za všechnu přízeň a shovívavost i prosím, abyste zůstati ráčil nakloněn
svému vždycky oddanému
Bohuslavu Raýmanovi.
Můj úmysl je pevný, děkuji předem za dobrotu Vaši přemlouvací, já nepřijmu žádné
hodnosti v Akademii, ale zůstanu ovšem docela řádným členem II. třídy jako jsem byl
posud – hezky daleko od ostatní činnosti, jejíž nejsem žádným obdivovatelem. K Vašim
službám budu ovšem vždy, to se rozumí.

1
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LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy. Psáno na hlavičkovém papíře redakce časopisu Živa. Předtištěno V Praze.
B. Raýman zůstal generálním sekretářem až do své smrti.

13
Dopis B. Raýmana J. Hlávkovi
1907, 5. dubna, Praha
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Slovutný pane prezidente!
Podle Vaší poslední rozmluvy soudíce, můžeme za to míti, že alespoň v Národohospodářském odboru chcete pokusiti se o nápravu křivdy, která se stala vědám technickým.
Píšu k Vaší informaci dříve, než s panem dvorním radou B[ráfem ?] jednati budete.
I. U vzniku N[árodohospodářského] odboru jsme respektovali přání, aby tam o věcech
průmyslu rozhodovali průmyslníci a vynikající obchodníci bez profesorů. Má přání to
něco pro sebe a dá se hájiti.
II. Průmysl a obchod může v Čechách vedle Německa pokračovati jen v pokroku vědy
technické a věd přírodních, které v Německu pokrok způsobily a denně způsobují.
III. Dle posavadních voleb soudíce, mají rozhodující faktorové N[árodohospodářského]
odboru přesvědčení, že právničtí teoretičtí národohospodáři jsou zde na prvém místě povoláni, aby pokrok takový vyvolali. S tím souhlasiti nemůžeme. Místo těch pánů je ve
sborech státních, kde ovšem mohou průmyslu hotovému a dokonalému mnoho prospěti.
IV. Nám v Čechách musí běžeti o pokrok výkonného průmyslu a ten je vývojem v Evropě západní dán. V tom však měly by býti slyšány hlasy též teoretických techniků, kteří
jsou ve spojení s průmyslem.
V. II. třída Akademie má v pánech: Velﬂíkovi,1 Domalípovi,2 Kruisovi a Votočkovi nejlepší zástupce věd technických u nás. O radu těch pánů by měl odbor státi.
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VI. O poměrech zahraničních Vás může v chemii technické informovati: pan Josef Pokorný,3 továrník v Kostelci nad Orlicí, a pan Ot. Rosan,4 leiten der Chemiker der Theerdestillation Bochum V. (Fabrik Schultz et Co.).
Jak samozřejmo, nemyslím snad Vám, pane prezidente, neb pánům z Odboru národohospodářského, ty pány odporučovati za členy, ale dobře pochodíte, dáte-li na jejich
radu. Všickni jsou s cizinou v ustavičném spojení.
Tolik dovolil jsem sobě Vám, pane prezidente, navrhnouti k Vaší soukromé informaci.
Ostatní punkty mého dopisu tím dotčeny nejsou, aniž se na nich co mění.
K Vašim službám ochotný a Vám oddaný
B. Raýman.
Navázati kontakty s průmyslem ruským by bylo na čase, ruské vysoké školy jsou zavřeny i poženou se Němci a Poláci, jichž se už dávno v ruské industrii plno a kteří za sebou
sourodáky tahnou, do závodů ruských. K čemu jsou nám sympatie s Ruskem a k čemu
bereme všechny jejich vystěhované studenty u nás? Z Ruska může pak náš technik do
celého světa, tam mezi Slovany beztoho nevydrží. Prosím za odpověď písemnou.
LA PNP, fond Josef Hlávka, korespondence přijatá – B. Raýman. Originál, rukopis,
2 listy.
1

2

3
4

Albert Vojtěch Velﬂík, v letech 1886–1892 konstruktér mostárny Pražské akciové strojírny a od roku
1892 profesor České techniky v Praze, se zabýval především mostním stavitelstvím a dějinami techniky.
Fyzik a elektrotechnik Karel Domalíp (1846–1909) založil v Čechách elektrotechnická studia, spoluvybudoval fyzikální a elektrotechnický ústav České techniky v Praze a zasloužil se o elektrizaci
Prahy.
Josefa Pokorného jsem jako člena Národohospodářského ústavu nenašla.
Ot. Rosana jsem jako člena Národohospodářského ústavu nenašla.
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Resumé

Bohuslav Raýman and the Czech Academy of Sciences and Arts

This study looks into the activities of the organic chemist B. Raýman in the leading Czech
research institute, the Czech Academy of Sciences and Arts (CASA). Raýman became a member
of the CASA Second Class in October 1890. That same year he was elected Secretary of this class,
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remaining in that position until 1899, when he became CASA General Secretary. He performed
this function up until his death in 1910. Thanks to his extensive scientiﬁc and organizational activities he was one of the most prominent CASA representatives. His activities helped to lay the
institutional foundations for Czech science and its incorporation within the international context.
The study includes a supplement containing thirteen selected letters from B. Raýman to CASA
President Josef Hlávka from 1891 to 1907. The original correspondence is housed in the personal
papers of Josef Hlávka at the Museum of Czech Literature Literary Archive in Prague.
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Translated by Melvyn Clarke.

Titulní list prvního ročníku Bulletinu international, 1895
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Zápis ze zasedání II. třídy ČAVU z 1. 4. 1892 psaný B. Raýmanem; je zde mj. jeho návrh na uveřejňování cizojazyčných resumé studií v Rozpravách (A AV ČR, fond ČAVU, kn. 13)
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Raýmanovy koncepce vědy
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Raýman´s conception of science
Abstract: Raýman´s contributions to the ﬁeld of the theory of science are associated with his understanding
of science as an important component in our civilization and culture and their breadth needs to be appreciated
even if they did not form an integrated contradiction-free system.
Keywords: Bohuslav Raýman (1852–1910), conception of science.
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Přímo na počátku 20. století – v letech 1901–1903 – vzbudil značný rozruch v jinak poklidných vodách české přírodovědy vášnivý spor dvou jejích čelných představitelů, profesora organické chemie z Filozoﬁcké fakulty tehdejší pražské české KarloFerdinandovy univerzity Bohuslava Raýmana a profesora fyziologie Lékařské fakulty
téže školy Františka Mareše, spor, který si snad zaslouží označení (převzato ze spisu
F. Mareše) spor o principie přírodovědného poznání, tedy spor, v němž na sebe narazily
protichůdné koncepce vědecké práce, jež vzbuzovaly již delší dobu mezi oběma protagonisty, původně těsnými spolupracovníky při vydávání obnoveného purkyňovského
časopisu Živa, nemalé jiskření. Tento spor ovlivnil na určitou dobu českou vědeckou
komunitu, přispěl k její polarizaci a k zaujímání často upřílišněných stanovisek u celé
řady badatelů.1
Díváme-li se po více než stu letech na postoje, které protagonisté sporu zaujali
k vlastní problematice podstaty a charakteru vědecké práce, zjistíme, že nebyly tak protichůdné, jak se ve vřavě hádky mohlo mnohým pozorovatelům či účastníkům jevit.
F. Mareš měl v tomto ohledu daleko výhodnější pozici než jeho rival, vždyť vydal zásadní
1

Průběh sporu, jeho příčiny a výsledky jsem podrobně analyzoval v JANKO, Jan. Spor Mareš –
Raýman a Česká akademie věd a umění. Práce z dějin akademie věd. 1997, serie A, sv. 5, s. 31–76.
V předloženém článku se tedy vracím ke zmíněnému sporu jen, pokud se týkal koncepce vědecké
práce. Citáty jsou přizpůsobeny současnému pravopisu (ruším inﬁnitivy na –ti anebo měním th
na t, naopak ponechávám zvláštní jmenné formy v tehdejší podobě, tedy empirism anebo užívání
tvrdých adjektiv místo měkkých, např. základný).
V širším kontextu vědeckých sporů českých přírodovědců byl tento spor prezentován ve stati ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa, JANKO, Jan. Arguments and Debates Shaping Scientiﬁc Styles – The Case of
the Czech Lands in the 19th and the Beginning of the 20th Century. Algorismus, 2006, roč. 56,
s. 55–80.
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dílo tehdejší naší teorie přírodních věd, kde mohl své pojetí rozpracovat daleko důkladněji, než svedl Raýman v řadě časopiseckých článků. To si Raýman dobře uvědomoval,
a tak se soustředil ve své kritice především na údajné Marešovo opomíjení „faktů“
a zdůrazňování spekulativnosti vědecké práce, což se s vlastní náplní přírodních věd
a jejich metodologií nemůže srovnat. „Chemik si vysoce váží fakt; jemu jsou správně
vyměřená, vypozorovaná fakta vším,“ zdůrazňoval.2 Dále ho pobouřila zmínka o „přírodoševcovině“ v Masarykově recenzi Marešovy knihy, kterým kritik myslel „to neúčelné
přestávání na jednotlivém faktě, domnění, že ten fakt o sobě bez souvislosti s velikým
celkem má význam světový, víra, že nahodilé nalezení jednotlivého faktu člověka již
spasí. Metodicky tato ševcovina není než slepý empirism, empirická slepota vůbec.“3
V podrážděné replice popřel to, co je každému dnešnímu přírodovědci a teoretiku vědy
jasné, totiž že i experimentální věda pracuje nutně s hypotézami, jež se pak snaží veriﬁkovat respektive falziﬁkovat. „Proč máme mít hypotézy a k nim hledat důkaz nebo
protidůkaz? Já mám výborného obuvníka i jsem spokojen s jeho prací docela. Obuvník
ten mi je milejší než historik, který by si sám udělal jakéhosi Husa a pak k němu hledal
důkazy nebo protidůkazy.“4 To je ovšem krajní stanovisko, které až zavání ignorantstvím. Vypadá to tak, jakoby Raýman pokládal vědeckou práci složenou pouze ze dvou
složek: ze zjišťování „faktů“ a z jejich smysluplného pospojování ve vyšší celek. Ve
skutečnosti tomu tak nebylo, porozhlédneme-li se od krajního argumentování v zápalu
polemiky k jiným pohledům v jiných dobách.
V roce 1909 ve studii Svoboda vědy píše B. Raýman již opatrněji a dokonce termínu „fakt“ při popisování podstaty vědecké práce používá poněkud váhavě (termín
„skutečnost“ zde nyní použitý očividně není shodný s termínem „fakt“ ve smyslu používaném v oné polemice): „Skutečnosti třeba brát tak, jak jsou, bez předsudků. Zkušenost opatřuje poznatky, které od naší libovůle jsou nezávisly, jež ale náš rozum po
souvislostech se pídě a nové spojující zkušenosti sbíraje – skládá v posloupnosti. Při
zkušenostech pozorovatel pečlivě vyřaďuje a odstraňuje všechna zdání, všechny klamy
a omyly nedostatečností smyslové vznikající a zkušenosti halící. Ty klamy od smyslů, od
aparátů smysly rozšiřujících, od nedostatečnosti vymezení celého pochodu pocházející,
jsou také zkušenosti k dalšímu poznávání cenné. Z těchto všech možností věda vyloupne
čisté pozorování, nehalené. Ono vyloupnutí daří se více méně zvolna, více méně snadno,
a když fakta zařazujeme do logického řetězce, často nové zdroje omylů a klamů nalézáme a odstraňujeme.“5 Zde vidíme, že Raýman nebyl tak velkým nepřítelem „spekulativnosti“, upnutým na svá „fakta“, jak by se mohlo zdát, nicméně po celý život zastával
2

3

4
5
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RAÝMAN, Bohuslav. Ku spisu p. prof. Fr. Mareše Idealism a realism v přírodní vědě. Živa, 1901,
roč. 11, s. 186–188 (citát s. 186).
M[ASARYK, T. G.]. Prof. fyziologie Frant. Mareš. Idealism a realism v přírodní vědě. Naše doba,
1901, roč. 8, s. 702–704 (citát s. 702).
RAÝMAN, Bohuslav. Přírodoševcovina. Živa, 1901, roč.11, s. 248–250 (citát s. 248).
RAÝMAN, Bohuslav. Přírodozpytec a otázky dne. Praha: Český čtenář, 1913, s. 60. Původně vyšlo
v 19. ročníku Živy, 1909, s. 91.
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názor, že ve vědecké práci je v porovnání s pozorováním a experimentem teorie slabším
a druhořadým článkem.
Vzorem pro něho byla mechanistická věda založená René Descartem, kterou líčí
zcela idylicky: „Zkušenost byla vodítkem zcela bezpečným, teorie byla tmelem, fakta
pozorovaná k ladné stavbě stmelujícím. Přirozenost a podstata teorie způsobily, že právě ten tmel byl nejslabší, měnlivou součástí celé stavby, v němž historie vědy ona poblouznění a omyly nejčastěji poznamenává.“6 Je zajímavé, že Raýman zde nedoceňuje
Descartův racionalismus, racionální založení principu mechanismu a snaží se jej potlačit v prospěch empirismu. Mechanicismus byl pro něho ideálem i dříve: „Náš způsob
přírodovědecký jest ten, že vykládáme výjevy a proměny mechanisticky. Mechanismus
jest obecně a výlučně platná metoda všeho, co se děje.“7 Ale tehdy si uvědomoval apriorní formu zakotvení tohoto základního přístupu k bádání: „Nauky základné […] fyzika
a chemie budují na dvou jasných axiomatech, na principu zachování hmoty či její energie.“8 Přitom ovšem proklamoval, že základem je skládání experimentálně získaných
dat v „zákonité shluky“ a že vcelku „bádání ubírá se chodem empiricky induktivným.“9
Pozornost tu musí vzbudit i to, že obhajuje samostatnost a platnost chemie vůči fyzice,
neboť zde „individuálnost hmotová vzdoruje matematizaci.“10 Z toho vyplývá, že v této
přednášce, určené pro Českou akademii věd a umění, odmítal radikální redukcionismus,
který, pokud jde o vztah fyziky a chemie (připouštěl ovšem, že příčiny chemických jevů
a procesů jsou korelativní s příčinami jevů fyzikálních), byl tehdy běžný. Toto odmítnutí
pochopitelně platilo i pro biologické jevy, jak uvidíme dále.
Právě při posuzování Raýmanova chápání biologické domény se vnucuje otázka, nakolik jeho názory na ni byly ovlivněny vztahem k jeho dřívějšímu spolupracovníku vitalistovi F. Marešovi. V citované přednášce z období spolupráce nalezneme sice odmítnutí
zvláštní životní síly jako příčiny či principu životních jevů, zároveň však zdůraznění,
že chemikové si zde počínali umírněně, odmítali teorie, že fosfor je příčinou myšlení,
protože byl nalezen ve větší koncentraci v mozku (zde narážel na vulgární materialisty,
razící heslo „Kein Gedanke ohne Phosphor“). Navíc tu překvapivě dovozuje (což jistě
bylo pro Mareše akceptovatelné): „Právě chemikové a fyzikové to byli, kteří povstali
proti přehnané opozici vůči životní síle, neboť podivné reakce chemické, v živé buňce
probíhající, a ona experimentem zjištěná psychická činnost buněk (Cienkowski) přesvědčuje nás, že mimo chemii a fyziku jest ještě jistá energie, zajisté ne tvůrčí, zajisté
též principům našim axiomatickým podléhající, jednou přístupná dovednějším metodám
našim – která život spolu ovládá. […] My nyní cítíme, víme hranice dnešní nauk a metod
svých tam, kde jiní tuší něco vyššího.“11
6
7
8
9
10
11

Tamtéž, s. 15. Původně vyšlo v Živě, 1907, roč. 17, jako „Descartes“ (s. 209n.)
RAÝMAN, Bohuslav. Chemie v biologii. Živa, 1892, roč. 2, s. 2–8 (citát s. 5).
Tamtéž, s. 3.
Tamtéž, s. 2.
Tamtéž, s. 3.
Tamtéž, s. 7. Zvýraznění pasáží pochází od B. Raýmana.

227

Práce z dějin Akademie věd, č. 2/ročník 3/2011

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

Zde se dostáváme k dalšímu, snad jen pro povrchního posuzovatele vztahu vědy
a náboženství překvapujícímu momentu: k hlubokému náboženskému přesvědčení Raýmanově, s nímž se nikterak netajil (věděl o něm dobře jeho pozdější spolupracovník
v Živě a editor Raýmanových pozdních úvah B. Němec12) a jež bylo spojeno s jeho
zásadním odmítnutím materialismu, jež právě ve zde sledované přednášce výmluvně
přednesl: „Jest osudná mýlka zaměňovat pojmy mechanismus a materialismus. Materie
jest inertní […] Atrakce, aﬁnita jsou pouhé metafory, na základě inercie nemůže hmota
sama se sebou vzbudit žádný projev pohybu, tím méně vyvolat fenomény psychické!
Kdyby tomu bylo tak, veta po zákonech věd přírodních.“13 Že Bůh v jeho uvažování
o podstatě vědecké práce měl své místo, svědčí pěkně pasáž z již citované stati o Descartovi, týkající se „mechanismu“ jako základu přírodovědné explanace vůbec: „My nemůžeme, ba nechceme ani rozhodovat o tom, zda ten mechanism jakožto výklad přírody
jest i osnovou zákonitou mimolidskou, či jen pojímatelný útvar ducha lidského, ale celý
postup práce laboratorní byl v mechanismu organizován.“14 Víme-li o F. Marešovi, že
byl v podstatě také teista, jak svědčí jeho kniha Soumrak duchovní kultury před svítáním
(Praha 1939), můžeme se divit, ale přece jen mnohé lépe pochopit.
Jenže tím více budeme překvapeni, zjistíme-li, že Raýman bez jakéhokoliv odporu
přijal Darwinovu teorii vzniku druhů přírodním výběrem (v dobové terminologii „nauku descendenční“), a navíc v její radikální podobě sociálního darwinismu. Souvisí to
v podstatě s navrhovanou mezinárodní spoluprací při potírání nakažlivých chorob, neboť lidské zdraví patří k výrazným ukazatelům pokroku civilizace vůbec. Nicméně Raýman vidí i stinné stránky takového vývoje: „Hektar půdy může uživit jen určité množství
žaludků, jest tedy prognóza onoho altruistického boje, jenž by ty hranice přirozené životní u nás všech nápadně oddálil a lidnatost teď dokonce stále zvyšoval – prognózou
boje o jídlo, boje lidí všech proti všem.“15 Vyšel přitom z konstatování, že člověk je
ze všech zvířat nejvíce krvežíznivý a nakloněný k vraždění. „Válka jest nutným projevem nejelementárněji zvířecko-lidským a jejím přívlastkem je bagatelizování života
druhých.“16 V těchto až neomaltuziánských tvrzeních mnoho křesťanského ducha nenajdeme. Tehdejší doba takovému podivnému spojení nepřála: vědci, otevřeně se hlásící
ke křesťanství, byli povětšině odpůrci evolucionismu. Určité vysvětlení můžeme nalézt
v představě, že Raýman smířil svůj teismus s darwinismem způsobem, upomínajícím na
12 Napsal o Raýmanovi v předmluvě ke knize Přírodozpytec a otázky dne (viz pozn. 5), s. 7: „Když
cituje krásné místo o náboženství, víme dobře, že to plyne z jeho hlubokého teismu, který tuší nějakého aranžéra světa, aniž přitom sebe méně sestupuje z pevné báze vědecké.“ Němec zde naráží na
Raýmanovu úvahu Náboženství ze Živy, 1908, roč. 18, která příznačně začíná na s. 53 slovy: „Vědy
ničeho nenalezly, co by dokázalo, že Boha není, ba naopak…“
13 RAÝMAN, Bohuslav, Chemie v biologii (viz pozn. 7), s. 5.
14 RAÝMAN, Bohuslav, Přírodozpytec a otázky dne (viz pozn. 5), s. 9.
15 Tamtéž, s. 75. Stojí za zmínku, že Raýman neprojevoval vůči evolucionismu žádné námitky. V kritickém roce vypuknutí sporu s Marešem (1901) dokonce nechal publikovat v Živě stať známého
Marešova odpůrce, profesora anatomie J. Janošíka Krátký přehled vývoje nauky descendenční.
16 Tamtéž, s. 74.
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současnou teorii inteligentního designu: Bůh „zaranžoval“ svět a přírodní zákony tak,
aby v něm probíhal vývoj na základě darwinovského výběru. Hůře však lze vysvětlit, že
Raýman bez mrknutí okem přijímal vědeckou teorii, která se rozhodně nemohla spoléhat na napozorovaná či pokusy zjištěná „fakta“ (což bylo také tehdy jedním z hlavních
argumentů jejích odpůrců) a která navíc se vymykala jeho dalšímu hlubokému přesvědčení, jež uplatňoval v podstatě monotónním způsobem stále: totiž, že věda postupuje
dopředu bez skoků, pomalými krůčky, v podstatě rozšiřováním zásobárny „faktů“. Jistě
si nemohl při svém rozsáhlém rozhledu v přírodních vědách nepovšimnout skutečnosti,
že evolucionismus, ať už darwinovský nebo lamarckovský, musel představovat zásadní
protiklad proti linnéovské přírodovědě založené na konstanci druhů.
Tím se dostáváme opět ke sporu o principie přírodovědeckého poznání. Ve svém
„uzavření“ této záležitosti Raýman deklaroval: „Přírodní věda sama půjde cestami posavadnými, ona neprodělává skoků žádných, ona se vyvíjí zvolna, nenápadně a z ní
samé vyjdou korektury dalšího postupu.“17 To již bylo po předehrách k vytvoření kvantové mechaniky a teorie relativity, které mohl jako chemik s rozsáhlým rozhledem ve
vědách zaznamenat, vycítit (jako je tušil ﬁlozoﬁcky lépe připravený Mareš). Nicméně
Raýman přehrával v tomto ohledu stále stejnou píseň, v tom byl jeho postoj konstantní
v kontrastu s tím, jak různě traktoval racionalitu, empirismus apod. Své hluboké přesvědčení také pěkně vyjádřil: „Věda jest velká plynulost, sukcesivnost, její učenci jsou
efemérními jejími reprezentanty, kteří stále vidí pokrok, rozvoj, svůj věčný souvislý život
duchovní se svými předchůdci, své věčné omlazování.“18
Jak se v tom máme vyznat? Vidíme, že Raýman podle potřeby chápe podstatu vědecké práce trochu jinak anebo přijímá bez odporu různé, často protichůdné nebo v dobovém kontextu se vylučující myšlenkové systémy, a tak kombinuje empirismus, karteziánský racionální mechanicismus, teismus, sociální darwinismus, dokonce konceduje
i slabou verzi vitalismu. Toto poznání opravňuje použitý titulek příspěvku. K vysvětlení
takového koncepčního a metodologického pluralismu či synkretismu lze poukázat na
Raýmanův všestranný rozhled po celé oblasti přírodních věd a jeho snahu ke všemu
se vyjadřovat a všechno možné nějak komentovat. Nemůžeme opomenout jeho organizační funkce v české vědě, z nichž plynula i nutnost seznamovat se s novinkami ve
vědecké práci (třeba jen při posuzování žádostí o podporu výzkumu, publikací apod.).
Z takového širokého nasazení pak nutně plyne i jistá povrchnost. Nemohl promýšlet
teorii vědy tak hluboce jako Mareš nebo Rádl, k tomu prostě neměl čas.19
17 RAÝMAN, Bohuslav. Uzavření polemiky. Živa 1901, roč. 11., s. 308–310 (citát s. 310). Zvýraznění pasáže pochází od B. Raýmana.
18 RAÝMAN, Bohuslav. Přírodozpytec…, s. 24; ze vzpomínky na M. Berthelota a E. Renana publikované v Živě, 1908, roč. 18.
19 K šířce Raýmanových organizačně vědních a obecně kulturních aktivit viz ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa.
Pedagogická práce Bohuslava Raýmana. Dějiny věd a techniky, 1978, roč. 11, s. 82–96, a TÁŽ.
Bohuslav Raýman a rozvoj vědecké práce v Čechách na rozhraní 19. a 20. století. Dějiny věd
a techniky, 1979, roč. 12, s. 129–144.
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Vlastně to ani nepotřeboval: teorii vědy zřejmě pokládal jen za jakousi ozdobu na
těle vědy, která se sama ubírá svou cestou zdokonalování, a je-li hned zdůrazněna ta
či ona dimenze problematiky, nemusí to nikterak vadit. Raýmanovi šlo (stejně ovšem
jako jeho případným odpůrcům) o mocenské pozice, a proto neváhal, zdálo-li se mu to
výhodné, zaujmout až extrémně jednostranný postoj, jaký projevil nekritickou adorací
„faktů“ ve sporu s Marešem. Jak v Raýmanově nekrologu uvedl Rádl, chápal vědu jako
„produkty jiných lidí, svých podřízených, svých přátel a nepřátel, produkty, které jest
jemu ovládat.“20 Je třeba poznamenat, že ve sporu své mocenské pozice sice uhájil, ale
záhy se sympatie vědecké komunity začaly klonit jiným směrem. Na IV. sjezdu českých
přírodozpytců a lékařů v roce 1908 byl přednesením úvodní přednášky Věda a kultura
pověřen F. Mareš. Hořká pilulka pro Raýmana, který se o kulturu také živě zajímal.
Sympatické na Raýmanově často proměnlivých až vrtkavých, málo konzistentních názorech je to, že neusiloval o vytvoření nějaké vlastní ideologie vědy (v Canguilhemově
smyslu), kterou by mohl používat v boji proti svým protivníkům a brzdit jí volný rozvoj
vědeckého myšlení: o to mu zřejmě opravdu nešlo. Proto je třeba odmítnout rázně některé hlasy z období nadvlády komunistické ideologie,21 že Raýman patřil ve své vědecké práci k „živelným materialistům“: jak jsem tu ukázal, materialismus byl jím a limine
odmítán; v tom se s Marešem shodoval.
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The prominent Czech organic chemist and organizer of natural science work Bohuslav Raýman
(1852–1910) formed some theoretical concepts for scientiﬁc work over the years. In a celebrated
dispute with physiology professor František Mareš (1857–1942) „on the principles behind knowledge of the natural sciences“ (1901) he adopted a position of extreme empricism: i.e. „facts“ are
everything in science, while stressing in the same breath the Cartesian rational mechanism as the
basis for modern-day science. Although he was a theist, which he did not conceal, he accepted
Darwin‘s evolutionism, even in its radical form applied to society. The contradictions between
these individual conceptions can be explained both in terms of the broad horizon of Raýman´s
view of science and its openness, and in terms of the utilitarian usage of individual conceptions in
the struggle against his opponents in scientiﬁc institutions. In each case Raýman´s contributions to
the ﬁeld of the theory of science are associated with his understanding of science as an important
component in our civilization and culture and their breadth needs to be appreciated even if they
did not form an integrated contradiction-free system, which was evidently never his intention.
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Translated by Melvyn Clarke.
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Česká fyzikální chemie za Bohuslava Raýmana
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Czech physical chemistry under Bohuslav Raýman
Abstract: The Czech physical chemistry is dealt for the period 1882–1911. The relation of Professor Raýman,
an organic chemist, to the physical chemistry is analyzed.
Keywords: 1882–1911, Czech physical chemistry, B. Raýman, education on physical chemistry in Prague.

Raýmanova Chemie theoretická
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B. Raýman měl na České technice, kde se roku 1877 habilitoval pro organickou chemii, kromě přednášek ze svého oboru též výklady z teoretické chemie, které vyšly roku
1884 jako Chemie theoretická. Byla to první učebnice fyzikální chemie v češtině. Kniha měla podtitul „jak je vykládána na české c. k. vys. škole technické“.1 V předmluvě
Raýman popravdě přiznal, že spis není úplnou teoretickou chemií. V textu často citoval práce chemiků uveřejňované ve francouzských, anglických, italských, německých
a ruských odborných časopisech. V úvodu deﬁnoval chemii jako vědu, u které lze pozorovat zvláštní síly zasahující i do nitra hmoty, jež se nazývají chemickou aﬁnitou.
Znalosti o chemické aﬁnitě jsou podle Raýmana jen částečné, což se projevuje i v textu
učebnice, která měla 240 stran. Nebyl to tudíž tak tlustý spis jako Raýmanova a Nevolova2 Chemie organická z roku 1881.3
První polovina knihy má charakter obecné fyzikální chemie: pojednává o hmotě,
vývoji názorů na ni, o atomové teorii, o základních chemických zákonech, o atomové
a molekulové váze prvků a sloučenin, o Mendělejevově zákoně, o isomerii, o bodu tání,
o povrchovém napětí kapalin, kohesi a kapilaritě, o vztazích mezi optickými a termickými vlastnosti látek, o optické otáčivosti atd. Druhá část je více chemická, i když ne systematicky. Některé partie se opakují, např. výklad zákona o zachování hmoty a energie.
Ale jsou tu i nové teorie: Guldberg-Waagův a Bertholetův princip aj.
Mnohem ucelenější v té době byla např. učebnice francouzská Les Théories physico1
2
3

RAÝMAN, Bohuslav. Chemie theoretická. Praha: F. Borový, 1884.
Milan Nevole (1846–1907), chemik, spoluredaktor Listů cukrovarských.
NEVOLE, Milan, RAÝMAN, Bohuslav. Chemie organická pro vysoké učení české, [1–2]. Praha:
Slavík&Borový, 1881; [3. Suplement Chemie organické], Praha: 1885.
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chimique od A. Reychlera,4 která vyšla roku 1893 a na Raýmanův popud ji přeložil roku
1902 E. Votoček5 a kterou vydala ČAVU.6 Votoček uvedl, že měl k dispozici rukopis
třetího vydání Reychlerem jistě doplněného. Reychlerova kniha překonává Raýmanovu
učebnici a není se co divit, protože fyzikální chemie se vyvíjela velmi rychle a Raýman
buď neměl čas nebo se na rozšíření své učebnice necítil – nakonec šlo o organického
chemika. Reychlerova učebnice měla už modernější ráz a byla obsáhlejší. V první části
se pojednávalo o plynném skupenství, o speciﬁckém teple prvků v tuhém stavu, o vnitřní konstituci látek (včetně odlišné klasiﬁkace prvků podle D. I. Mendělejeva7 a J. L.
Meyera.8 Druhá část byla doplňkem ke skupenství plynnému, popsala se v ní skupenství
kapalné a tuhé, vyložily se roztoky a jejich vlastnosti. Ve třetí části Reychler vysvětlil
termochemii a vše, čím se zabývá. Na 20 stranách je výklad o elektrochemii a na dalších
20 stranách výklad o povaze solných roztoků (teorie S. Arrhenia9). Čtvrtou část nazval
překladatel chemickou mechanikou, je v ní výklad o rovnováhách a reakční rychlosti.
Poslední část knihy je věnována termodynamice. Na 50 stranách jsou praktické příklady
změn skupenství, zjevy osmotické a teorie elektrochemických článků. Řekl bych, tehdejším studentům musela Reychlerova učebnice plně vyhovovat.
Další českou učebnicí fyzikální chemie byla až Theoretická a fysikální chemie
J. Baborovského10 z roku 1920. Nebýt předčasné smrti O. Šulce mohli mít čeští studenti
počátkem 20. století původní českou učebnici fyzikální chemie.11
Raýmanova odborná činnost
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V Raýmanově odborné činnosti převažují studie z organické chemie. Ale i v ní se
objevují práce fyzikálně chemické, které publikoval mezi lety 1883–1898 hlavně v Chemických listech. Týká se to studií O krystalových hydrátech sodnatých (1883), Několik
myšlének o chemických reakcích (1884), O látkách explosivných na základě thermochemickém (1884), Optické poměry alkoholických roztoků glykos (1888, s K. Kruisem12), Úvaha o konstituci glykos (1888), Inverse sacharosy vodou (1897, s O. Šulcem)
a Hydratace vyvolaná kovy (1898, s O. Šulcem).
Vzhledem k celkovému počtu Raýmanových prací tvoří fyzikálně chemická tematika
4
5

Albert Reychler (1854–1938), francouzský fyzikální chemik.
Emil Votoček (1872–1950), profesor experimentální anorganické a organické chemie na České
technice v Praze.
6 REYCHLER, Albert. Chemie theoretická. Přeložil Emil Votoček. Praha: ČAVU, 1902.
7 Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834–1907), ruský chemik.
8 Julius Lothar Meyer (1830–1895), německý chemik.
9 Svante August Arrhenius (1859–1927), švédský fyzikální chemik.
10 Jiří Baborovský (1875–1946), český fyzikální chemik.
11 K osobnosti O. Šulce (1869–1901) viz JINDRA, Jiří. Otakar Šulc – první český fyzikální chemik.
Dějiny věd a techniky, 2010, roč. 43, s. 27–37.
12 Karel Kruis (1851–1917), profesor kvasné chemie na České technice v Praze.
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malou část, z níž nelze soudit, že by Raýman byl i fyzikální chemik. Je o něm známo,
že nebyl příznivec Arrheniovy teorie elektrolytické disociace. Fyzikální chemii uznával,
svým asistentům dovoloval v tomto oboru bádat. Příkladem jsou O. Šulc a J. Baborovský, jejichž bibliograﬁe jsou uvedeny v příloze.
Raýman během svého působení na české univerzitě oponoval 33 disertačních prací,
z nichž některé přímo vedl.13 Až na malé výjimky šlo o tematiku organické chemie.
Z těch výjimek, kdy obsah disertace byl více méně fyzikálně chemický, lze jmenovat
disertace O. Šulce z roku 1891 (Vztahy mezi optickými vlastnostmi látek organických
a jejich konstitucí), J. Baborovského z roku 1902 (Rychlost sulfonování některých sloučenin aromatických) a B. Huška z téhož roku (Katalytické působení kovů platinových na
inversi sacharos). K nim můžeme přiřadit i disertace K. Hellicha (Rozklad sulfochloridů
některých aromatických uhlovodíků vodou) a V. Schiebela (Rychlost zcukerňování různých škrobů diastasou), obě ze stejného období, školního roku 1902/1903. Rozhodně
k nim patří i disertace F. Pokorného o anodické oxidaci stříbra.
Česká fyzikální chemie do roku 1911
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Zřejmě nejstarší fyzikálně chemická práce českého autora je od fyzika F. Koláčka,14
který roku 1882 v Annalen der Physik pojednal vztah bodu tuhnutí solných roztoků
k napětí jejich par. V práci deﬁnoval přesně bod mrazu u roztoků jako teplotu, při níž se
rovnají napětí nasycených par nad roztokem a nad vyloučeným ledem, jak plyne z podmínky rovnováhy těchto tří fází. Koláčkova práce vyšla současně s klasickými pracemi
F. M. Raoulta.15 Roku 1886 uvažoval Koláček o napětí par nad směsí ledu a vody stejné
teploty a udal příslušné rovnice. Dále odvodil ze zcela jednoduchých úvah Thomsonův16
zákon (napětí par je funkcí kapilárního zakřivení). Podobně dokázal Blondlotovo pravidlo o závislosti napětí par na elektrickém náboji na povrchu kapaliny. Touto tematikou
se zabýval i H. Helmholtz.17 Koláček proti Helmholtzově práci podal ohrazení kvůli
prioritě a dokázal, že jeho výsledky jsou přesnější a lepší.
Vezmeme-li za jistý počátek české fyzikální chemie rok 1882, kdy došlo k rozdělení
pražské univerzity na českou a německou, poznáme, že v 80. letech 19. století ji představoval organický chemik B. Raýman, který o ní přednášel na České technice a byl
autorem učebnice Chemie theoretická (1884). Dále nic jiného nezaznamenáme kromě
prací F. Walda18 a O. Šulce.
13 Srv. TULACHOVÁ, Marie. Disertace pražské university 1882–1953. I. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1965.
14 František Koláček (1851–1913), profesor fyziky na pražské technice.
15 Francois Marie Raoult (1830–1901), francouzský chemik.
16 William Thomson (1824–1907), irský fyzik a matematik.
17 Herrmann von Helmholtz (1821–1894), německý přírodovědec.
18 František Wald (1861–1930), profesor fyzikální chemie na České technice.
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Následující desetiletí, tedy 90. léta 19. století, je na vědecké práce z fyzikální chemie
bohatší. Čeští chemici, ale i fyzici se poměrně dost věnovali elektrochemii.19 Jde o práce
Novákovy,20 Kučerovy,21 Šulcovy a zejména Waldovy.
Pro období let 1900–1911 registrujeme práce Baborovského, Plzáka,22 Baťka,23 Šebora24 a hlavně Walda. V této době bylo obhájeno i několik disertačních prací na české
univerzitě (F. Tomsa: Hydrodifuse elektrolytů; F. Pokorný: Studie o anodické oxydaci
stříbra; A. Žáček: O zjevech elektrokapilárních; J. Hruša: Elektrochemický potenciál kovového Mg v ethylalkoholových roztocích). Významné byly referáty o současných problémech fyzikální chemie podle světového i českého tisku, které publikoval Šulc a po něm
B. Mašek25 a Baborovský. Po roce 1900 vyšly též dvě učebnice elektrochemie: Šeborovův Nástin elektrochemie (1903), Elektrochemie Baborovského a Plzáka (1905).
Z bibliograﬁí (v připojených přílohách) vyplývá, že většina fyzikálně chemických
prací byla zaměřena na elektrochemii.
Výuka fyzikální chemie na českých vysokých školách v letech 1882–1911
A) Česká univerzita, Filozoﬁcká fakulta26
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První české přednášky z fyzikální chemie, a to o hlavních větách z elektrochemie,
měl Vojtěch Šafařík27 ve studijním roce 1885/1886. Později přednášel základy fyzikální
chemie ve studijních letech 1890/1891, 1893/1894, 1897/1898 a 1907–1909 Bohuslav
Brauner.28 Ten měl i přednášky z fotochemie a fotograﬁe (1893/1894) a z vybraných
kapitol fyzikální chemie (1898–1902). Čerstvý docent fyzikální chemie Jiří Baborovský
začal přednášet elektrochemii (1904–1906 a 1909–1910), termodynamiku (1905/1906),
reakční rychlosti (1905/1906), rovnovážné heterogenní stavy a pravidlo fází (1907/1908
a 1909/1910), stechiometrii (1909/1910), chemii koloidů (1909/1910) a fyzikální chemii (1910–1912). Druhý docent Jan Stanislav Štěrba29 přednášel v roce 1909/1910 atomovou teorii a chemické teorie a zákony.
19 Viz JINDRA, Jiří. Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882–1989. Praha: Libri, 2009; TÝŽ.
Počátky české elektrochemie. Dějiny věd a techniky, 1997, roč. 40, s. 87–101.
20 Vladimír Novák (1869–1944), profesor fyziky na brněnské české technice.
21 Bohumil Kučera (1874–1921), profesor experimentální fyziky Univerzity Karlovy.
22 František Plzák (1877–1944), profesor organické chemie Univerzity Karlovy.
23 Alexandr Batěk (Sommer-Batěk) (1874–1944), chemik, středoškolský profesor.
24 Jan Šebor (1875–1944), elektrochemik, docent pražské České techniky.
25 Bohuslav Mašek (1868–1955), fyzik a astronom, středoškolský profesor.
26 Srv. Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Praha, Seznamy přednášek na
pražské univerzitě v letech 1865–1911.
27 Vojtěch Šafařík (1829–1902), profesor obecné chemie a astronomie Univerzity Karlovy.
28 Bohuslav Brauner (1855–1935), profesor chemie Univerzity Karlovy.
29 Jan Stanislav Štěrba (1874–1938), profesor anorganické a farmaceutické chemie Univerzity Karlovy.
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Pro úplnost uvádíme, že vůbec první přednášky z fyzikální chemie, ovšem v němčině a na nerozdělené univerzitě měli v letech 1868 a 1870 W. F. Gintl30 (Moderní teorie
v chemii), v roce 1870 E. Willigk31 (Teoretická chemie) a v letech 1872–1874 R. Příbram32 (Fyzikální chemie, Teoretická chemie).
Počátkem 20. století neměla Filozoﬁcká fakulta ústav fyzikální chemie, ač o jeho
zřízení usiloval Raýman zejména po otevření nové budovy chemického ústavu na Albertově roku 1905. Tam v jemu svěřené části zřídil i laboratoř fyzikální chemie a snažil
se o profesuru fyzikální chemie (a tím pádem i katedru fyzikální chemie) pro svého asistenta docenta Baborovského, ale neuspěl. Těsně po Raýmanově smrti navrhli profesoři
Filozoﬁcké fakulty Brauner, Kučera a Kužma33 profesorskému sboru, aby Baborovský
byl jmenován mimořádným profesorem. Profesorský sbor návrh doporučil a děkanství
jej odeslalo c. k. ministerstvu kultu a vyučování do Vídně. V tomto návrhu se mj. uvádí:
„O důležitosti této discipliny [fyzikální chemie] ve vědách přírodních nemůže býti sporu. Stolice její jest již na třech vysokých školách pražských systemizována, zejména na
univerzitě německé, a jelikož navržený Dr. Baborovský pro stolici tu na univerzitě české
jest dosavadní vědeckou i učitelskou činností úplně způsobilý, přimlouvá se podepsaný
děkan vřele c. k. ministerstvu za brzké uskutečnění přiloženého návrhu.“ Ministerstvo
téměř po roce informovalo děkanát v Praze, že Nejvyšším rozhodnutím ze 17. října 1911
byl Baborovský jmenován mimořádným profesorem fyzikální chemie na české univerzitě v Praze. Návrh na ustavení katedry fyzikální chemie Vídeň nepřijala. Po roce ministerstvo oznámilo fakultě, že jeho c. k. apoštolský Majestát Nejvyšším rozhodnutím ze
2. prosince 1912 jmenoval mimořádného profesora Baborovského řádným profesorem
fyzikální chemie na České vysoké škole technické v Brně. Praha se tedy opět nedočkala.
B) Česká technika v Praze
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I na této vysoké škole byla fyzikální chemie poměrně dlouho popelkou. Něco z ní
přednášeli34 profesor Karel Preis35 a soukromý docent Bohuslav Raýman, který v rámci
doporučených přednášek měl už od roku 1884 výklady z teoretické chemie, do níž zahrnul např. chemickou vazbu, kinetiku reakcí a základy termodynamiky, chemickou konstituci, teorii aﬁnity a další, což odpovídá zhruba obsahu jeho učebnice dříve zmíněné.
Po přechodu na univerzitu Raýman s těmito přednáškami skončil. Nově se výuka fyzikální chemie objevila až s příchodem Otakara Šulce, který se habilitoval na soukromého
30 Wilhelm Friedrich Gintl (1843–1908), profesor chemie pražské univerzity a profesor chemie pražské německé techniky.
31 Erwin Willigk (1826–1887), docent chemie pražské univerzity.
32 Richard Příbram (1847–1928), docent chemie pražské univerzity.
33 Bohumil Kužma (1873–1943), profesor anorganické chemie české techniky v Brně, později profesor brněnské Masarykovy univerzity.
34 Srv. Archiv ČVUT, Praha, Seznamy přednášek na pražské technice v letech 1869–1911. K fyzikální
chemii na České technice viz též Archiv ČVUT, Disertace pražské České techniky z let 1901–1911.
35 Karel Preis (1846–1916), profesor analytické a anorganické chemie České techniky v Praze.
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docenta teoretické a fyzikální chemie. Šulc přednášel elektrochemii (1898/1899), termochemii (1898/1899) a vybrané části teorie roztoků (1899/1900). Po Šulcově předčasné smrti přednášel základní poznatky z fyzikální chemie Emil Votoček v hodinách anorganické chemie. Přednášky z elektrochemie převzal Jaroslav Formánek36 (1901/1902,
1904–1906), k nim přidal přednášku z vybraných partií elektrochemie (1903/04) a spektroskopie (1906–1908) a z kvantitativní elektrolytické analýzy (1908–1911). Docent Jan
Šebor začal s přednáškami z elektrochemie ve studijním roce 1907/1908 a pokračoval
v nich i v následujících letech (1908–1911). Teoretickou a praktickou elektrochemii
přednášel v roce 1910/1911. Příchodem Františka Walda, jmenovaného řádným profesorem teoretické a fyzikální chemie a metalurgie roku 1908, začaly plné přednášky z fyzikální chemie. Wald přednášel chemickou statiku a dynamiku, principy termochemie
elektrochemie a samostatně teoretickou chemii (1908–1911). Roku 1908 byl také zřízen
ústav teoretické a fyzikální chemie a metalurgie, v němž převážná část vědeckých prací
byla věnována metalurgii.

Vyučujícími fyzikální chemie na české univerzitě byli v letech 1882–1911 V. Šafařík (řádný profesor obecné chemie), B. Brauner (mimořádný a později řádný profesor chemie), J. Baborovský (docent a později mimořádný profesor fyzikální chemie)
a J. Štěrba. Na České technice to byli B. Raýman (docent organické chemie), O. Šulc
(docent teoretické a fyzikální chemie), J. Formánek (docent spektrální analýzy a elektroanalýzy, později mimořádný profesor analytické chemie), J. Šebor (docent teoretické
a aplikované elektrochemie) a F. Wald (řádný profesor teoretické a fyzikální chemie
a metalurgie). Všichni tito pedagogové až na Braunera pracovali i vědecky v oblasti fyzikální chemie, jak o tom svědčí jejich bibliograﬁe. Nejvíce publikací měl Wald. Šulcovu bohatou vědeckou publikační činnost přerušila jeho náhlá smrt roku 1901. Poměrně
velkou bibliograﬁi do roku 1911 měl i Baborovský. U ostatních uvedených pedagogů
zaznamenáváme už podstatně méně prací ve sledovaném období.
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***

Zvážíme-li vědeckou činnost českých chemiků v oblasti fyzikální chemie v letech
1882–1911, musíme konstatovat (měřeno počtem publikací), že česká fyzikální chemie
se těžce rozbíhala a stále zůstávala za vůdčí německou. Z českých fyzikálních chemiků
vynikali v té době O. Šulc, J. Baborovský, J. Šebor a F. Wald. B. Raýman – jinak vynikající organický chemik – k nim nepatřil.

36 Jaroslav Formánek (1864–1936), profesor analytické a obecné chemie České techniky v Praze.
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Recenzovali
Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., Historický ústav Filozoﬁcké fakulty Univerzity Hradec Králové
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Resumé

Czech physical chemistry under Bohuslav Raýman

Přílohy

mu
a.c

The life of B. Raýman is shortly described. The Czech textbooks of physical chemistry namely
Raýman´s „Chemie theoretická (Theoretical Chemistry)“ and Reychler´s „Théories physicochimique“ translated into Czech as „Chemie fysikálná“ (Physical chemistry)“are analyzed. Also,
the Raýman´s scientiﬁc activity is described. In a word, the Czech physical chemistry till 1911 is
dealt. The attention is devoted to the education in physical chemistry on the Czech university and
technical university.
Professor Raýman-an excellent organic chemist- is not being to representatives of Czech physical chemistry. The Raýmanś relation to this discipline was however decisively positive.
Translated by Jiří Jindra.
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Práce týkající se fyzikální chemie, publikované do roku 1911
Užívané zkratky
ČMF = Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ChL = Chemické listy
LCh = Listy chemické
Rozpravy II. třídy ČAVU = Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění, třída II. Matematicko-přírodovědecká
Věstník ČAVU = Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění
Věstník KČSN = Věstník Královské české společnosti nauk, třída matematicko-přírodovědná
Zeitschrift für physikalische Chemie = Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchiometrie und Verwandtschaftslehre
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as
.c

Excerpovaná periodika
LCh, 1882–1906, roč. 6–30
ChL, 1907–1911, roč. 1 (31) – 5 (35)
Věstník KČSN, 1888–1911
Věstník ČAVU, 1891–1911, roč. 1–20
Rozpravy II. třídy ČAVU, 1891/1892–1911, roč. 1–20
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Studie
Molekulárná váha kyselin řady CnH2nOn. Věstník KČSN, 1889, 1. sv., s. 301–303, 1889,
2. sv., s. 87–88, 1890, 1. sv., s. 148–152; též LCh 1889, roč. 13, s. 201–203, 1890,
roč. 14, s. 29–30, 209–211.
Molekulárná váha rhamnosy. Věstník KČSN, 1889, 1. sv., s. 300; též LCh, 1889, roč.
13, s. 203.
Optické konstanty rhamnosy. Věstník KČSN, 1891, s. 169–183; též LCh, 1891, roč. 15,
s. 177–184, 205–210 (s A. PAŘÍZKEM).
Úchylky od zákona Raoultova. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1893, roč. 2, č. 26; též LCh,
1893, roč. 17, s. 305–308, 341–347, 373–378; 1894, roč. 18, s. 6–8, 85–86 (s A.
PAŘÍZKEM).
Redukční mohutnost levulosy. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1894, roč. 3, č. 27; též LCh,
1895, roč. 19, s. 1–3, 29–31.
Rektiﬁkace dutých hranolů při stanovení lomivosti kapalin. Rozpravy II. třídy ČAVU,
1894, roč. 3, č. 1.
Elektrolytický superoxyd stříbra. Věstník KČSN, 1895, č. 47; též Zeitschrift für anorganische Chemie, 1896, sv. 12, s. 89; též LCh, 1896, roč. 20, s. 77–82, 93–96, 109–119,
208.
Sachariﬁkace škrobu fermenty pankreatickými. Věstník KČSN, 1895, č. 30; též LCh,
1895, roč. 19, s. 301–306 (s K. CHODOUNSKÝM).
Inverse sacharosy vodou. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1896, roč. 5, č. 33; též ChL, 1897,
roč. 1, s. 257–262, 281–288 (s B. RAÝMANEM).
Levulosa a její huminové látky. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1896, roč. 5, č. 4; též LCh,
1905, roč. 29, s. 77–80 (s B. RAÝMANEM).
Zpráva o pokusech Röntgenových konaných ve fysikálním ústavu české university
K[arlo] F[erdinandovy]. II. Část speciální: Absorpce paprsků Röntgenových různými látkami. Věstník ČAVU, 1896, roč. 5, s. 87–89; též LCh, 1896, roč. 20, s. 147–149
(s V. NOVÁKEM).
Čištění vody destilací. ChL, 1897, roč. 1, s. 235–237.
Elektrochemické konstanty některých solí. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1897, roč. 6, č. 34;
též ChL, 1898, roč. 2, s. 133–138, 157–160 (s B. MAŠKEM).
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Hydratace vyvolaná kovy. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1897, roč. 6, č. 19, též Zeitschrift
für physikalische Chemie, 1896, sv. 21, s. 481; též ChL, 1898, roč. 2, s. 100–115
(s B. RAÝMANEM).
Poznámka k práci pyknometrem. ChL, 1897, roč. 1, 262–263.
Elektrolytický superoxyd stříbra. Věstník KČSN, 1899, č. 21; též ChL, 1900, roč. 4,
s. 101–104 (s V. NOVÁKEM).
Katalytická působnost některých kovů v roztoky kyseliny šťavelové. ChL, 1899, roč. 3,
s. 167–169.
Katalytický vliv kovů v reakce hydrolytické. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1899, roč. 8,
č. 15; též ChL, 1899, roč. 3, s. 237–242, 257–260.
Vodivosti natriumsubstituovaných nitroparafﬁnů. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1899, roč.
8, č. 16; též ChL, 1899, roč. 3, s. 201–206.
Rozpustnost halových solí rtuti. LCh, 1900, roč. 24, s. 193–196.
Dále viz Bibliograﬁi matematika Adolfa Pařízka, 1891–1893.
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Referáty
Rozhled ve spektrální analysi. Živa, 1891, roč. 1, s. 146–150, 169–175 (s A. PAŘÍZKEM).
O rychlosti reakční a chemické rovnováze. Věstník ČAVU, 1891–1892, roč. 1, s. 172,
182.
O dissymetrii molekulárné. LCh, 1893, roč. 17, s. 130–136, 156–163, 196–202.
Ostwaldovy studie z oboru energetiky. Věstník ČAVU, 1893, roč. 2, s. 317–319.
Vodivost a dissociace elektrolytů a chemická afﬁnita. Věstník ČAVU, 1893, roč. 2,
s. 109–116, 158–168; též LCh, 1893, roč. 17, s. 312–318, 381–385; 1894, roč. 18,
s. 36–38, 56–58.
Význam osmotického tlaku ve stechiometrii. Věstník ČAVU, 1893, roč. 2, s. 292–302,
315–318.
Elektrolyse sloučenin organických. Věstník ČAVU, 1894, roč. 3, s. 401–411, 454–467.
Rozvoj stereochemie. Věstník ČAVU, 1894, roč. 3, s. 175–189, 244–253; též LCh, 1895,
roč. 19, s. 3–6, 32–35, 64–66, 85–87, 99–105, 116–119, 132–134.
Význačné rysy theorie zředěných roztoků. Věstník ČAVU, 1894, roč. 3, s. 47–58.
Argon a helium. LCh, 1895, roč. 19, s. 223–226, 239–245.
Argon, nová součást vzduchu. LCh, 1895, roč. 19, s. 81–83, 96–99, 113–116.
Kritická teplota vodíku. LCh, 1895, roč. 19, s. 256–258.
Nové objevy v tepelné části spektra. Živa, 1895, roč. 5, s. 112–118.
Fluoroscence a fosforescence i příbuzné obecnější úkazy luminiscenční. Živa, 1896,
roč. 6, s. 257–261, 289–292.
O kysličníku vodičitém. LCh, 1896, roč. 20, s. 5–9.
Ozon a kysličník vodičitý. LCh, 1896, roč. 20, s. 261–263.
Röntgenovy paprsky. Živa, 1896, roč. 6, s. 178–183; 1897, roč. 7, s. 205–210.
Rozštěpení forem racemických v optické isomery. LCh, 1896, roč. 20, s. 66–70.
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Stéchiometrie pohyblivosti iontů. Věstník ČAVU, 1897, roč. 6, s. 377–393.
Osmotická theorie sil elektromotorických. ČMF, 1898, roč. 27, s. 12–25.
Osmotická theorie článků koncentračních. ČMF, 1899, roč. 28, s. 191–200, 321–336.
Z chemické dynamiky r. 1898. ChL, 1899, roč. 2, s. 261–265.
Z chemické energetiky r. 1898. ChL, 1899, roč. 2, s. 208–212, 242–247.
Ze stéchiometrie r. 1898. ChL, 1899, roč. 2, s. 147–150, 169–176.
Význam a některé důsledky theorie elektrolytického tlaku. ČMF, 1900, roč. 29, s. 344–
359.
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Fysikálná chemie r. 1895. Věstník ČAVU, 1896, roč. 5, s. 133–154, 215–239.
Chemie fysikálná r. 1896. Věstník ČAVU, 1897, roč. 6, s. 59–82, 131–154.
Chemie fysikálná r. 1897. Věstník ČAVU, 1898, roč. 7, s. 6–16, 81–107.
Chemie fysikálná r. 1898. Věstník ČAVU, 1899, roč. 8, s. 1–24, 67–90.
Chemie fysikálná r. 1899. Věstník ČAVU, 1900, roč. 9, s. 22–43, 111–131.
Chemie fysikálná r. 1900. Věstník ČAVU, 1901, roč. 10, s. 1–12, 61–80, 165–179.
Bibliograﬁe chemika Jiřího Baborovského

Monograﬁe
Elektrochemie. Praha: ČAVU, 1905, 331 s. (s F. PLZÁKEM).
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Studie
Rychlost sulfonování některých sloučenin aromatických. Rozpravy II. třídy ČAVU,
1901, roč. 10, č. 19.
Rozklad kyselin sulfonových vodou. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1902, roč. 11, č. 30.
Über das Magnesiumsuboxyd. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1903,
sv. 36, s. 2719–2720.
Über das Verhalten von Magnesiumanoden. Zeitschrift für Elektrochemie, 1905, roč.
11, s. 465–482.
Zjevy na anodách z kovového magnesia. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1905, roč. 14, č. 15.
Fotograﬁcká inaktivita rozkládající se amalgamy ammoniové. LCh, 1906, roč. 30,
s. 225–227 (s V. VOJTĚCHEM).
Roztoky v nevodných rozpustidlech. LCh, 1906, roč. 30, s. 196–213, 236–242, 265–
282.
Příspěvek ke stanovení kapalinových článků mezi různými rozpustidly. ČMF, 1907,
roč. 41, s. 42–45.
Rychlost reakce železitých iontů s jodidovými ionty. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1908,
roč. 17, č. 40.
Studie o tzv. superoxydu stříbra. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1908, roč. 17, č. 39 (s B.
KUŽMOU); též Zeitschrift für Elektrochemie, 1908, roč. 14, s. 196–197.
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Studie o tzv. elektrolytickém superoxydu stříbra. ChL, 1909, roč. 3, s.166–173; též Zeitschrift für physikalische Chemie, 1909, sv. 67, s. 48–63 (s B. KUŽMOU); pokračování studie: Rozpravy II. třídy ČAVU, 1910, roč. 19, č. 6; též ChL, 1910, roč. 4,
s. 156–159 (s B. KUŽMOU).
Elektrochemický potenciál kovového magnesia v ethylalkoholových roztocích chloridu
hořečnatého. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1910, roč. 19, č. 47.
Převodová čísla chloridu hořečnatého v jeho roztocích ethylalkoholových. Rozpravy II.
třídy ČAVU, 1911, roč. 20, č. 28.
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Referáty
Naše názory o roztocích se stanoviska moderní elektrochemie (Theorie iontová). Časopis českého lékárnictva, 1902, roč. 21, s. 21–26.
Theorie roztoků. Živa, 1902, roč. 12, s. 257–261.
Theorie rychlostí reakčních a literatura jejich za rok 1901. Věstník ČAVU, 1902, roč. 11,
s. 704–712.
Pevné roztoky. Živa, 1903, roč. 13, s. 66–73.
Dojmy z Lipska. LCh, 1904, roč. 28, 43–45.
Elektrolyse proudem střídavým. LCh, 1905, roč. 29, s. 277–282.
Ostwaldův důkaz stechiometrických zákonů. LCh, 1905, roč. 29, s. 178–187.
Zjevy na anodách z kovového hořčíku. Zpráva z Ústavu fysik. chemie university v Lipsku. LCh, 1905, roč. 29, s. 178–187.
Zjevy luminiscenční. LCh, 1906, roč. 30, s. 118–126.
K 25 letému výročí theorie roztoků. Živa, 1911, roč. 21, s. 7–8.
Pokroky fysikální chemie za rok 1906. Věstník ČAVU, 1907, roč. 16, s. 369–438.
Přehled pokroků fysiky za rok 1907. Chemie fysikální. Věstník ČAVU, 1909, roč. 18,
s. 90–116.
Přehled pokroků fysiky za rok 1908. Věstník ČAVU, 1911, roč. 20, s. 512–529; 1912,
roč. 21, s. 12–28.
Bibliograﬁe fyzika Bohumila Maška

Studie – viz Bibliograﬁi chemika Otakara Šulce, 1897/1898, a Bibliograﬁi fyzika Bohumila Kučery, 1905.
Referáty
Přehled pokroků fysiky za rok 1902. Fysikální chemie. Věstník ČAVU, 1903, roč. 12,
s. 217–228.
Přehled pokroků fysiky za rok 1903. Fysikální chemie. Věstník ČAVU, 1904, roč. 13,
s.452–465.
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Přehled pokroků fysiky za rok 1904. Fysikální chemie. Věstník ČAVU, 1905, roč. 14,
s. 607–637, 665–668.
Přehled pokroků fysiky za rok 1905. Fysikální chemie. Věstník ČAVU, 1906, roč. 15,
s. 639–705.
Přehled pokroků fysiky za rok 1907. Fysikální chemie. Věstník ČAVU, 1909, roč. 18,
s. 265–311.

Monograﬁe
Nástin elektrochemie. Ilustrované katechismy naučné č. 9. Chemie 1. Praha: Hejda
a Tuček, 1903, 165 s.
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Studie
O elektrolytické modiﬁkaci methody Sandmeyerovy a Gattermannovy. Věstník KČSN,
1899, roč. 8, č. 10 (s E. VOTOČKEM a E. ŽENÍŠKEM).
Elektrolytická oxydace p-toluolsulfokyseliny. Věstník KČSN, 1903, roč. 12, č. 22.
O rozpouštěcí rychlosti mědi v kyselině sírové za přítomnosti peroxidu vodíku. Věstník
ČAVU, 1904, roč. 13, č. 22.
O elektrolytickém usměrňování proudu střídavého. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1906, roč.
15, č. 40 (s L. ŠIMKEM).
O aluminiu jakožto materiálu katodovém. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1910, roč. 19, č. 1
(s V. HORÁKEM).
Zur iont. Theorie der Leitung in Lösungen und Aktivität der Loesungen. Zeitschrift für
physikalische Chemie, 1911, sv. 75, s. 685–688.
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Referáty
O průmyslu elektrochemickém. LCh, 1903, roč. 27, s. 19–24.
O theorii dissociační. LCh, 1904, roč. 28, s. 108–112.
Z elektrochemie látek ústrojných. LCh, 1904, roč. 28, s. 216–219.
Analysa elektrolysou. LCh, 1905, roč. 29, s. 183–187.
Z elektrochemie. LCh, 1905, roč. 29, s. 239–244.
Bibliograﬁe chemika Františka Walda

Monograﬁe
Die Energie und ihre Entwertung. Leipzig: Verlag W. Engelmann, [1889], 105 s.
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Studie
Studie über Energie produzierende chemische Prozesse. Sitzungsber. Akademie der
Wissenschaften in Wien, II. Abt., 1881, sv. 83, s. 504–524.
Zur Theorie der chemischen Gleichgewichtszustände. Zeitschrift für physikalische Chemie, 1887, sv. 1, s. 299–300.
O druhé větě mechanické theorie tepla, I.–II. LCh, 1888, roč. 12, s. 169–170; 1889, roč.
13, s. 141–150.
O graﬁckém výpočtu chemických rozborů. LCh, 1888, roč. 12, s. 201–203.
Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie, I.–II. Zeitschrift für physikalische Chemie, 1887, sv. 1, s. 408–415; 1888, roč. 2, s. 523–530.
Ein Beitrag zur Theorie der Krystallisation. Zeitschrift für physikalische Chemie, 1889,
sv. 3, s. 572–587.
Příspěvek k theorii krystalisace. LCh, 1889, roč. 13, s. 233–240, 265–272; též Věstník
KČSN, 1889, s. 271–287.
Der Energieinhalt und seine Rolle in Chemie und Physik (Bemerkungen zum gleichnamigen Aufsatz des H. W. Meyerhoffer). Zeitschrift für physikalische Chemie, 1891,
sv. 8, s. 272–277.
Hypothesa o dissociaci elektrolytů. LCh, 1891, roč. 15, s. 10–17.
Notiz über die Adhesion beim Gefrierpunkte. Zeitschrift für physikalische Chemie,
1891, sv. 7, s. 514–517.
O energii tepelné a mechanické při lučebných pochodech. LCh, 1891, roč. 15, s. 228–
230.
O směru samočinných lučebných reakcí. Rozpravy II. třídy ČAVU, 1891, roč. 1, s. 873–
879; též LCh, 1891, roč. 17, s. 113–120.
Genesis zákonů stoechiometrických, I.–II. Nástin theorie obecné. LCh, 1894, roč. 18,
s. 2–4, 34–36, 54–55, 70–72; 1895, roč. 19, s. 253–255.
Die Genesis der stöchiometrischen Grundgesetze I.–II. Zeitschrift für physikalische
Chemie, 1895, sv. 18, s. 337–375; 1896, roč. 19, s. 667–624.
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Žena ve vědě: Alena Lengerová
MARIE BAHENSKÁ

„Nikdy se nikomu nepodbízela, ničeho se nedomáhala nepatřičně.
Za vše, čeho dosáhla, mohla děkovat především sama sobě.“1
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Woman in the science: Alena Lengerova
Abstract: This paper deals with a position of women in Czechoslovak scientiﬁc communities in the ﬁfties,
sixties and seventies. It describes the professional career of the important natural scientist Alena Lengerova
(1924–1979), the member-correspondent of the Academy of Science of the Czech Republic and employee of
the Institute of Experimental Biology and Genetics of the Czechoslovak Academy of Science.
Key words: Alena Lengerova, the Academy of Sciences of the Czech Republic, natural sciences, the 20th
century.
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Alena Lengerová patří k předním, světově uznávaným představitelům československé imunogenetiky 60. a 70. let 20. století. Věnovala se experimentální biologii, zejména otázkám imunologické tolerance. Její osobní fond, spravovaný Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. (dále: MÚA), se řadí k cenným pozůstalostem ženských
osobností naší vědy druhé poloviny 20. století.2 Na základě početně nepříliš rozsáhlého,
avšak obsahově bohatého materiálu lze téměř v úplnosti rekonstruovat profesní osudy
Aleny Lengerové. Záměrně zdůrazňujeme pojem profesní. Na rozdíl od množství dokumentů charakterizujících pracovní aktivity jsme totiž při snaze zaznamenat údaje o jejím
soukromém životě odkázáni jen na oﬁciální životopisy ze 70. let,3 osobní dotazníky4
a výroční zprávy o činnosti vyplňované pro potřeby Československé akademie věd5
1
2
3
4
5

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Archiv Akademie věd ČR (dále: A AV ČR), fond Alena
Lengerová, k. 6, i. č. 263, úryvek z kondolenčního dopisu, 1979.
A AV ČR, fond Alena Lengerová, 6 kartonů, 263 inventárních jednotek. Fond uspořádal a inventář
k němu v roce 1981 zpracoval Václav Podaný.
A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 13, životopis, 1979; A AV ČR, sbírka Osobní spisy členů
ČSAV, k. 49, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl II – životopisy, 1975.
A AV ČR, sbírka Osobní spisy členů ČSAV, k. 49, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl I – dotazníky, 1975.
Tamtéž, fascikl Zprávy o činnosti, 1975–1977; A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 14, výroční zprávy o činnosti za roky 1975–1978.
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6
7
8

A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 6, i. č. 240, fotograﬁe, 1971–1979.
A AV ČR, sbírka Osobní spisy členů ČSAV, k. 49, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl III –
hodnocení, 1972–1975.
Biologický ústav ČSAV, Ústav molekulární genetiky ČSAV, Vědecké kolegium obecné biologie,
Československá biologická společnost při ČSAV a Československá společnost biochemická při
ČSAV. Fondy všech uvedených institucí jsou ve správě MÚA.
Sekretariát Vědecké rady AV ČR, Obhajoby disertačních prací, 1955–2001, sešity I–XVI. Záznamy
byly vzhledem k jejich nenahraditelnému významu přeneseny na digitální nosič a v současné době
jsou tyto podklady v MÚA využívány k vytváření databáze udělených vědeckých hodností.
A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976.
Viz např. LINKOVÁ, Marcela (ed.). Trans/formace: gender, věda a společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007.
K této problematice srv. např. LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana,
MAUR, Eduard. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 2009, s. 443–449; VIDLÁKOVÁ, Pavla, LENDEROVÁ, Milena. „…Skvrny něžného pohlaví,“ aneb Soukromý život prvních učitelek v Čechách. Studie k sociálním dějinám, 1999, roč. 3,
s. 133–144.
V Čechách byl celibát učitelek uzákoněn § 51 zemského zákona ze dne 27. 1. 1903, na Moravě
§ 14 zemského zákona ze dne 26. 12. 1904 a ve Slezsku § 21 zemského zákona ze dne 6. 11.
1901. K průběhu jednání o návrhu na zrušení celibátu viz www.snemovna.cz/eknih/1918ns/ps/
stenprot/069schuz/s069004.htm. Zdůvodnění návrhu viz http://193.85.9.36/eknih/1918ns/ps/tisky/
t1439_00.htm (Tisk 1439. Zpráva kulturního výboru o návrhu členů N. S. Aloise Konečného, Fr.
Housera, Josefa Smrtky, Fr. Zemínové a společníků (tisk č. 828), aby zrušen byl celibát učitelek).
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(dále: ČSAV) a na několik fotograﬁí,6 většinou bohužel blíže neurčených a nedatovaných. Přestože se stal základním zdrojem informací výše zmíněný osobní fond, k úplnému obrazu veřejného působení Aleny Lengerové mohou dále přispět její další osobní
materiály ve spisech členů ČSAV (např. hodnocení ze strany nadřízených7) a dílčí údaje
z fondů institucí, v nichž působila.8
Cílem následujícího článku však není jen připomenout pracovní a zčásti, v rámci
dostupných informací, osobní život významné badatelky, ale také poukázat na některá
speciﬁka postavení žen ve vědeckém světě. Důležitým pramenem pro výzkum kariérního postupu žen jsou matriky vědeckých hodností, vedené od roku 1955.9 V těchto
záznamech lze vysledovat obory, v nichž se ženy uplatňovaly nejčastěji, nebo naopak
jen výjimečně, porovnávat četnost ženských vědeckých pracovnic v jednotlivých rocích
či dekádách nebo v konkrétních akademických a univerzitních institucích apod. Pro
období, kdy svou vědeckou dráhu zahajovala Alena Lengerová, jsou k dispozici také
souborné statistiky týkající se získávání vědeckých hodností v Československu, které
byly vypracovány Českou a Slovenskou komisí pro vědecké hodnosti v roce 1976.10
Alena Lengerová svou vědeckou kariéru začínala v době, kdy se pozvolna proměňovaly k lepšímu většinové společenské postoje vůči ženám s akademickými tituly.11
Generace prvních žen-vysokoškolaček za své vzdělání často platila samotou.12 Učitelky
musely až do roku 1919 respektovat zemský zákon nařizující jim celibát,13 lékařky byly
svou profesí vytíženy natolik, že na vlastní rodinný život většinou rezignovaly. Ženy

10
11

12

13
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absolvující vysokou školu teprve po vzniku Československa se od svých předchůdkyň
v jednom zásadním ohledu liší. Zatímco tzv. první generace chápe absenci rodinného
života jako nutnou „daň“ za umožnění studia a za šanci k výkonu vlastního povolání, jejich následovnice už touží po obojím, a hledají proto cestu, jak skloubit profesi a rodinu. Dějiny však vytvoření takového konceptu u nás nedopřály dostatek času,
a tak se po roce 1945, respektive 1948, problematika slaďování rodinného a profesního
života z veřejného diskurzu nenápadně vytrácela. Podle dobových oﬁciálních teorií ženám totiž nikdo a nijak nebránil ve výkonu jakéhokoli zaměstnání, tedy ani ve vědecké
práci. Stejně tak nebyla oﬁciálně zpochybňována možnost věnovat se současně profesi
a rodině. Proklamovaná rovnost příležitostí se shodovala s tehdejší představou o rovnostářství v utvářející se socialistické společnosti.14 Teorie a praxe však vypovídaly o něčem jiném. Zaměřme se tedy nejprve na otázku možného budování odborné kariéry žen
a mužů v jednotlivých vědních oborech v době, která zhruba odpovídá aktivní vědecké
činnosti Aleny Lengerové.
V letech 1955–1975 bylo v Československu z celkového počtu 20 198 hodností kandidáta věd15 uděleno ženám 2 484, tj. 12,3%.16 Titul doktora věd17 v letech 1953–1975
získalo 1 672 osob, z toho žen bylo 37, tj. 2,2%.18 Biologické vědy, jimž se Alena Lengerová upsala, přitom ve vymezeném časovém rozpětí představovaly oblast, která vykazovala jeden z nejvyšších podílů žen na vědeckých hodnostech – 26,9% kandidátek věd
a 7,2% doktorek věd.19 V celkové statistice vědeckých hodností jde ovšem o výjimku,
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14 K tomu viz např. NEČASOVÁ, Denisa. „Buduj vlast – posílíš mír!“ Ženské hnutí v českých zemích
1945–1955. Disertační práce, Masarykova univerzita Brno, obhájeno 5. 11. 2009.
15 Vědecká hodnost kandidát věd (CSc., uváděno za jménem) byla udílena vysokými školami a ČSAV
na základě vládního nařízení č. 60/1953 Sb. (Vládní nařízení ze dne 23. června 1953 o vědeckých
hodnostech a o označení absolventů vysokých škol). Nárok na tuto vědeckou hodnost měl absolvent
vysoké školy, který dokončil aspiranturu nebo složil kandidátské zkoušky a obhájil kandidátskou
disertační práci. Obhajoba se konala na veřejném zasedání fakultní rady nebo vědecké rady ústavu.
Udělování titulu CSc. bylo ukončeno k 1. 7. 1998, místo něho začal být používán mezinárodně
uznávaný titul Ph.D.
16 A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, tabulka č. 10.
17 Vědecká hodnost doktor věd (DrSc., uváděno za jménem) byla udílena vysokými školami a ČSAV
na základě vládního nařízení č. 60/1953 Sb. (Vládní nařízení ze dne 23. června 1953 o vědeckých
hodnostech a o označení absolventů vysokých škol). Doktorem věd se mohl stát uchazeč, který dosáhl hodnosti kandidáta věd a obhájil doktorskou disertační práci na veřejném zasedání rady vysoké
školy, fakultní rady nebo vědecké rady ústavu. Se souhlasem ministra vysokých škol mohla rada
vysoké školy udělit čestnou vědeckou hodnost doktora věd bez obhajoby, toto právo příslušelo také
valnému shromáždění ČSAV, Slovenské akademii věd a Československé akademii zemědělských
věd. Hodnost DrSc. byla udílena do roku 2001. Paragrafem 10 citovaného vládního nařízení byla
zřízena Státní komise pro vědecké hodnosti, která fungovala při ministerstvu vysokých škol, v roce
1969 byla nahrazena Českou a Slovenskou komisí pro vědecké hodnosti.
18 A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, tabulka č. 13.
19 Tamtéž, s. 41.
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počty žen dosahujících na tituly kandidát věd či doktor věd byly obvykle výrazně nižší,
vždy však převažovaly v oborech přírodovědných nad humanitními.
Pokusíme-li se o srovnání v jednotlivých letech,20 zjistíme, že např. v roce 1955 připadl titul kandidátka věd devíti ženám a spravedlivě se o něj podělily vědy chemické,
biologické a lékařské. O rok později přibyly dvě ženy, k výše uvedeným oborům po
jedné kandidátce věd připojily vědy zemědělsko-lesnické a ﬁlologické. V řádu desítek
se ženy-kandidátky věd mohou počítat teprve od roku 1958 a více než stovky dosahují
v letech 1961, 1962 a 1964. Pravidelný každoroční vzestup kandidátek věd nastává od
roku 1965, přerušen je v letech 1970 a 1971. Vzhledem k tomu, že v těchto letech markantně klesly i počty mužů-kandidátů věd, a to v řádu stovek osob, můžeme spekulovat
o spojitosti s emigrací vědeckých elit v důsledku politického vývoje.21
Budeme-li sledovat počty nových vědeckých hodností napříč skupinami věd, dospějeme k zajímavým závěrům. Nepotvrzuje se například domněnka o převaze žen v oborech, k jakým bývaly podle všeobecného názoru předurčeny – tedy ve vědách s vazbou na pedagogiku, psychologii či obecně vědách humanitně zaměřených. Jak již bylo
zmíněno, první kandidátky věd vzešly z oborů biologie, chemie a lékařství. Postupně
se připojovaly zemědělsko-lesnické a ﬁlologické vědy, od druhé poloviny 50. let pak
skupiny věd technických, ﬁlozoﬁckých, ekonomických, právních a historických. Počet
žen-kandidátek věd býval tradičně nejvyšší ve vědách lékařských, ty byly následovány
biologickými a chemickými. V těsném závěsu pak najdeme reprezentantky věd historických a technických. Od poloviny 60. let je zřetelný vzestup žen ve skupině věd
o umění a vědách ekonomických, do pozadí naopak ustupují zájemkyně o kariéru v oboru ﬁlologie, trvale malé zastoupení žen najdeme ve skupině věd právních, psychologických a pedagogických. Teprve od roku 1965 nacházíme ženy-kandidátky věd ve vědách
sociologických.
Hodnosti doktor věd ženy poprvé dosáhly roku 1956, a to v počtu jedné zástupkyně
věd lékařských a jedné věd historických.22 Oproti hodnostem kandidátským v tomto
případě u žen nenacházíme žádné markantní zvýšení ani v letech následujících. Až do
konce 60. let tvoří počty žen-doktorek věd z celkového počtu jen 0–5,9%, přičemž vyšší
procentuální údaj je ojedinělý (pouze v letech 1961 a 1968 nad 5%). V letech sedmdesátých se údaje pohybují mezi 2–5,1%. Za celých 22 let počet žen-doktorek věd jen
jedenkrát (v roce 1968) překročil hranici pěti.
Z hlediska oborů je trend podobný jako u nižší vědecké hodnosti. Nejčastěji se setkáváme se zastoupením žen ve skupině lékařských věd, vědy historické se po prvních
dvou úspěších (v letech 1956 a 1958) stahují z prvních pozic na pomyslném žebříčku.
20 Tamtéž, tabulka č. 10.
21 K tomu nejnověji viz ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa, KOSTLÁN, Antonín. Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha:
Nakladatelství Academia, 2011.
22 A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, tabulka č. 13.
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Od roku 1961 pak zástupkyně žen najdeme nejčastěji (ovšem opět v počtu jednotek) ve
vědách lékařských, chemických, ﬁlologických a biologických. Teprve druhá polovina
60. let znamená jistou změnu, a to tři hodnosti ve vědách lékařských naráz v roce 1967
a v témže roce první zastoupení žen v právních vědách. Na konci 60. let se spektrum
vědních skupin, v nichž jsou ženy zastoupeny, postupně dále rozšiřuje na vědy ekonomické, technické, vědy o umění a ﬁlologické. Zcela jednoznačně však stále dominují
vědy lékařské a biologické.
Oproti obecně vžitým domněnkám o silném zastoupení žen ve vědách společenských statistiky tedy dokazují, že je třeba vnímat rozdíl mezi studiem humanitních
oborů a následným budováním vědecké kariéry. Tím lze například vysvětlit tradičně
silné zastoupení žen ve školství, kde ke kvaliﬁkovanému zařazení postačuje a postačovalo vysokoškolské vzdělání bez vědecké hodnosti. Vědy humanitní také podléhaly
větší kontrole ze strany státních orgánů a poplatná době prokazatelně byla i témata
obhajovaných kandidátských a doktorských prací,23 což mohl být rovněž důvod nižšího zájmu o další vzdělávání v těchto oborech. Motivace k dalšímu studiu a získání
hodnosti je naopak vyšší ve vědách exaktních, kde se navíc nabízela větší možnost
kontaktů s tehdy ideologicky nepřátelskou cizinou, jak dosvědčuje profesionální dráha
Aleny Lengerové.
Alena Lengerová, rozená Kučerová, pocházela z Tábora. Narodila se 12. listopadu
1924 v rodině Karla a Alžběty Kučerových, kteří se řadili k rodinám středních vrstev, otec byl úředníkem a pracoval jako inspektor v pojišťovně. V Táboře navštěvovala
obecnou školu (1930–1935) i gymnázium (1935–1942). Maturitní vysvědčení z reálného gymnázia je datováno 1. června 1942. Osmnáctiletá absolventka jím „byla uznána
dospělou s vyznamenáním, aby mohla býti zapsána jako řádná posluchačka na vysoké
škole technického směru“.24 Od téhož roku bylo však v důsledku válečného dění její
mládí poznamenáno několika nešťastnými událostmi. Otec Karel Kučera byl během
heydrichiády zatčen a popraven, dva roky poté zemřel její šestnáctiletý bratr Karel.
Lengerová nemohla pokračovat ve studiu (české vysoké školy byly od podzimu 1939
uzavřeny), začala tedy pracovat jako technická síla ve Spolku pro chemickou a hutní
výrobu v Táboře a v Praze.25 V roce 1944 byla, stejně jako ostatní příslušníci ročníku
1924, nasazena na práci v Německé říši.
Po válce se vrátila domů, ale hned v létě 1945 se stěhuje do Prahy, aby využila mimořádný letní semestr. Zahájila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,
od druhého semestru zároveň pracovala jako pomocná vědecká síla v Ústavu živočišné
23 Z témat obhajovaných prací viz např.: Literární politika KSR(b) a česká proletářská literatura
(1917–1925), viz Sekretariát Vědecké rady AV ČR, Obhajoby disertačních prací, 1955–1960, sešit
I, s. 5; Otázky státu a práva ve spisech Klementa Gottwalda, viz tamtéž, s. 17; Pronikání marxismu
do českých zemí, viz tamtéž, s. 57; Základní vzdělání v socialistické škole, viz tamtéž, Obhajoby
disertačních prací, 1961–1962, sešit II, s. 169.
24 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 3, maturitní vysvědčení, 1942.
25 Tamtéž, i. č. 13, životopis, 1979.
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fyziologie téže fakulty, a to až do září 1948.26 Na fakultě navštěvovala přednášky a semináře špiček svého oboru. K jejím vyučujícím se řadili např. Silvestr Prát, Albína Dratvová, Radim Kettner, Viktor Trkal nebo Rudolf Brdička. Není pochyb, že právě v tomto relativně krátkém časovém úseku byla Lengerová nasměrována ke svému budoucímu oboru a že zároveň získala vynikající základ pro svou vlastní vědecko-výzkumnou
práci. K jejímu vzdělání přispěl i semestrální studijní pobyt ve Švýcarsku. Lengerová
roku 1947 uspěla v konkurzu na stipendium, které nabízely švýcarské univerzity zemím postiženým nacistickou okupací a z nichž dvě připadla Univerzitě Karlově. Zimní
semestr 1947/1948 absolvovala na univerzitě v Curychu a studium dokončila v Praze
na jaře 1948 vedlejším rigorózem z chemie (19. března 1948) a hlavním z všeobecné
a systematické zoologie (12. května 1948). Její závěrečná práce nesla titul Buněčný
objem u glaucoma pirigorenis jako funkce koncentrace vodíkových iontů v prostředí. Po
jejím úspěšném obhájení byla 14. května 1948 promována jako RNDr.27
Novopečená držitelka doktorátu nalezla své první zaměstnání v Ústavu pro vědecký
výzkum uhlí a nerostů, kde pracovala do konce roku 1950 na pozici vědecké pracovnice. Krátce po ukončení studia, 30. června 1948, se provdala za Ing. Vladimíra Lengera.
Z dochovaných materiálů, jak již bylo zmíněno v úvodu, se o jejím soukromém životě
o mnoho více nedozvíme. Většina písemností má ryze pracovní ráz a korespondence se
týká rovněž odborných záležitostí. Ve vlastním životopise z roku 1979 Lengerová jen
stroze konstatuje, že se roku 1964 rozvedla a neměla děti.28 Za důvod rozvodu byla soudem uvedena právě bezdětnost manželství.29 Jako by se i ve druhé polovině 20. století
naplňovalo předurčení k samotě…
Pracovní kariéra Lengerové začala nabírat na rychlosti od počátku roku 1951. Tehdy
nastoupila do Biologického ústavu30 a po jeho rozdělení v roce 1961 do Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV (dále: ÚEBG). S tímto pracovištěm jsou v následujících dvou desetiletích spjaty její vědecké úspěchy a řada domácích i zahraničních
ocenění. Vzhledem k tomu, jak výjimečný byl tento ústav svými výsledky i vynikajícími osobnostmi, které pomáhaly formovat vědecké smýšlení nové generace, k níž se
Lengerová řadila, připomeňme ve stručnosti některé peripetie z jeho historie.
Ta má kořeny v Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu
ČSAV, jehož vedoucím byl od roku 1953 Milan Hašek, spoluobjevitel imunologické
tolerance.31 Po rozdělení Biologického ústavu ČSAV byl v roce 1962 založen ÚEBG, jehož ředitelem byl až do roku 1970 již zmíněný Milan Hašek. Pod Haškovým vedením se
26 Tamtéž, i. č. 2, potvrzení odborné praxe, 1964.
27 Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Praha, výpis z matriky doktorů XII,
1948, pag. 5822. Za pomoc při vyhledání tohoto údaje děkuji PhDr. Zdeňku Poustovi.
28 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 13, životopis, 1979.
29 Tamtéž, i. č. 1, rozsudek o rozvodu, 1964.
30 Původně Ústřední ústav biologický, vznikl roku 1950 a k 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV.
31 K osobnosti Milana Haška a jeho osobnímu fondu spravovanému MÚA podrobněji MÁDLOVÁ,
Vlasta. Milan Hašek. Práce z dějin Akademie věd, 2009, roč. 1, s. 71–73.
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v 60. letech 20. století rodí tzv. československá imunogenetická škola, spojená se jmény
jako Pavol a Juraj Iványi, Jan Klein, Tomáš Hraba, Ivan Hilgert, Věra Hašková. Milan Hašek měl blízko k Nobelově ceně (za objev imunologické tolerance byla udělena
P. Medawarovi a M. Burnetovi); Pavol Iványi se významně podílel na experimentech,
za které později dostal Nobelovu cenu Jean Dausset; Jan Klein se po emigraci do USA
stal v 70. letech jedním z nejvýznamnějších světových imunogenetiků (byl spoluobjevitelem zásadního imunologického významu MHC proteinů32). Na pracovišti se tehdy
začal nově rozvíjet světově prioritní výzkum retrovirů. Normalizace tuto éru bohužel
ukončila. Mnozí mladí pracovníci emigrovali, Milan Hašek byl zbaven vedení ústavu,
byly omezeny zahraniční kontakty. Ředitelem ÚEBG byl krátce Karel Heyberger, po
něm v letech 1972–1974 Prokop Málek a od 1. prosince 1974 Josef Říman.
Alena Lengerová byla však v této době již etablovanou a světově uznávanou odbornicí a mohla těžit z předchozího působení v tvůrčí a inspirující atmosféře. Po šestiletém
působení v Biologickém ústavu ČSAV obhájila 22. října 1957 svou kandidátskou disertační práci na téma Účinky ionisujícího záření během intrauterinního vývoje a rozhodnutím Vědecké rady Biologického ústavu ČSAV z téhož dne získala titul kandidátka
biologických věd.33 V daném roce byl podíl žen na titulu kandidát věd pouhých 2,71%,34
kromě Lengerové ho v biologických vědách získala jen jediná další žena, a to Alena
Zobáčová za práci Reakce Grimardiho činidel s methylamidem kyseliny jantarové. Nová
totální synthesa fytolu.35 Kandidátek věd ze všech vědních skupin (tj. včetně biologických věd) v roce 1957 bylo 12,36 celkový počet kandidátů věd přitom čítal 443 osob,
tedy 431 mužů, z toho biologické vědy zastupovalo 40 mužů.37 Za zmínku stojí také
fakt, že Lengerová naprosto přesně odpovídá průměrnému věku kandidáta věd, který
statistika z roku 1976 propočítala na 33,3 roky.38
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32 Zkratka MHC (major histocompatibility complex) označuje glykoproteinové komplexy, které mají
významnou funkci v imunitním systému a podílejí se na rozeznávání cizorodých struktur.
33 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 5, Státní komise pro vědecké hodnosti při ministerstvu
školství a kultury uděluje RNDr. Aleně Lengerové vědeckou hodnost kandidáta biologických věd
(diplom), 1957. Viz též Sekretariát Vědecké rady AV ČR, Matriky vědeckých hodností, sešit I, s. 55.
Diplom byl vydán 29. 1. 1958 pod evidenčním číslem 804 Státní komisí pro vědecké hodnosti.
34 A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, s. 38.
35 Sekretariát Vědecké rady AV ČR, Matriky vědeckých hodností, Obhajoby disertačních prací, 1955–
1960, sešit I, Praha 1976, s. 44, obhájeno 15. 3. 1957.
36 Kromě biologických věd byly zastoupeny vědy chemické, zemědělsko-lesnické, technické, ﬁlozoﬁcké, ekonomické, právní (vždy po jedné kandidátce věd), historické a ﬁlologické (po dvou kandidátkách věd). Viz A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza
udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, tabulka Počet udělených
vědeckých hodností v roce 1957 v jednotlivých skupinách věd, nestránkováno.
37 A AV ČR, fond Kádrový a personální útvar ČSAV, krabice č. 80, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976, tabulka Počet udělených vědeckých
hodností v roce 1957 v jednotlivých skupinách věd, nestránkováno.
38 Tamtéž, fascikl Analýza udělených vědeckých hodností od roku 1953 do roku 1975, Praha 1976,
s. 26.
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Vědeckou hodnost doktorka biologických věd Lengerová ke svému jménu připojila
roku 1965. Prezidium ČSAV ji udělilo 20. ledna 1965 na návrh Vědeckého kolegia
obecné biologie jako jediné ženě toho roku vůbec. Doktorská disertační práce měla
název Imunologické problémy radiačního chimérismu a byla obhájena 9. prosince 1964
v Mikrobiologickém ústavu ČSAV.39 Všechny posudky,40 jejichž autory byli renomovaní
představitelé oboru – Zdeněk Dienstbier, Ferdinand Herčík, Bohumil Sekla, Jaroslav
Šterzl, Milan Hašek, vyzněly kladně. Poukazovaly nejen na kvality předložené práce,
ale také na přínos Lengerové pro vědeckou úroveň jejího pracoviště, které se problematikou transplantací a s ní souvisejícími imunologickými otázkami dlouhodobě zabývalo. Milan Hašek zdůraznil, že doktorská disertace shrnuje osmiletý experimentální
výzkum, a připomněl uznání a ohlas, kterých se mu dostalo v zahraničí; Jaroslav Šterzl
mluvil o originalitě zvolených postupů, za něž považoval především využití embryonálních jaterních buněk.
Od poloviny 60. let se tak Alena Lengerová stává uznávanou odbornicí v oboru molekulární biologie a imunogenetiky, tehdy relativně mladých odvětvích s velkou budoucností. Jen ve stručnosti představujeme hlavní oblasti jejího výzkumu.41
Na počátku svého vědeckého působení se zabývala studiem zákonitostí zmnožování
živočišné buňky. Toto bádání přineslo původní poznatek o nerovnocennosti dceřiných
buněk a představu o zákonitostech buněčného dělení. Díky tomu, že Lengerová své poznatky vyjadřovala matematickým modelem, stala se zároveň průkopnicí soustavného
používání matematiky v experimentálních biologických vědách.
Následně se věnovala fenoménu imunologické tolerance, experimentování ji dovedlo k poznatku o vysokém stupni tkáňové snášenlivosti nitroděložně ozářeného potomstva vůči matce. Tento fakt se ukázal jako klíčový pro správné pochopení mechanismů zaručujících nerušenou koexistenci matky a plodu. Lengerová vytvořila teorii
o podmínkách vyvolání speciﬁcké imunologické snášenlivosti a prokázala ji pomocí
originální modiﬁkace modelu radiační chiméry. Jedná se systém cizorodých embryonálních buněk, schopných života na terénu ozářeného dospělého jedince, aniž by byla
vyvolána imunitní reakce štěpu proti nositeli. Zařadila se tak mezi přední světové vědce zabývající se otázkou náhrady buněk poškozených zářením a pochvalné posudky
její doktorské disertační práce (viz výše) jsou toho důkazem. Výsledky jejího výzkumu
poskytly experimentální model ideální pro analýzu regulace genové aktivity savčí buň-

39 Sekretariát Vědecké rady AV ČR, Matriky vědeckých hodností, Obhajoby disertačních prací 1964–
1965, sešit IV, s. 391, diplom č. 763. Tiskem vydáno jako 8. sešit Rozprav ČSAV, viz LENGEROVÁ, Alena. Imunologické problémy radiačního chimérismu. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.
Edice Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd. Roč. 74, sešit 8, 93 stran. Viz též
A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 7, udělení vědecké hodnosti doktorky biologických věd
(diplom), 1965.
40 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 6, i. č. 241, oponentské posudky doktorské práce A. Lengerové, 1964.
41 Podrobněji k tomu např. ŘÍMAN, Josef. Za členkou korespondentkou ČSAV Alenou Lengerovou.
Vesmír, 1979, roč. 58, s. 314–315. Údaje uváděné v této části textu vycházejí z citovaného článku.
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ky a umožnily také nový přístup ke studiu genetiky genového systému odpovědného
za slučivost tkání.
Třetí, poslední etapa jejího vědeckého života je spojena se zájmem o molekulární
aspekty, přes studium selekčních tlaků, použitelných k odkrývání genetických variant
tělových buněk, přistoupila k analýze tzv. allogenní inhibice. Dospěla k vysvětlení tzv.
pozadí měnlivosti „síly“ transplantačních antigenů, prokázání existence časovacích
genů a genetické regulace aktivity H2 genů.
Je logické, že průběžně zveřejňované výsledky výzkumů vyvolávaly odezvu ve vědeckém světě doma i za hranicemi. Lengerová pilně publikovala, její bibliograﬁe42 čítá
více než 100 původních prací a dvě knihy vydané v zahraničí.43 Pominout nelze ani řadu
popularizačních článků v denním tisku44 či spolupráci s médii, která napomáhala propagaci vědy. Podílela se např. na přípravě dokumentárních či populárně naučných pořadů
v televizi a rozhlase.45 Většina jejích studií se dočkala pozitivního ohlasu a hojného
citování. Obor, jemuž se věnovala, dokázala přesvědčivě propagovat, obhajovat, ale
neobávala se ani kritických komentářů. V roce 1974 vypracovala pro tehdejšího ředitele
Fyziologického ústavu ČSAV Ladislava Vyklického zprávu o stavu molekulární biologie v ČSSR, která měla sloužit jako podklad pro jednání ÚV KSČ o vědě. Lengerová dokázala velice úsporným a pro laiky srozumitelným stylem výstižně představit speciﬁka
tohoto vědního oboru a zdůraznit jeho důležitost pro moderní medicínu: „Zásadním přínosem molekulární biologie je objasnění molekulární anatomie genu (tj. jednotky genetické informace, na níž spočívá proces dědičnosti) a průkaz univerzálnosti genetického
kódu, v němž jsou genetické informace v organismu jednotně zapsány od virů a bakterií
až po člověka. Československý biologický výzkum rozvíjí tuto problematiku významným způsobem zvláště z hlediska interakce genetických informací nádorotvorného viru
a živočišné buňky, která se v tomto procesu mění v buňku nádorovou. Plné pochopení
tohoto jevu je nezbytným krokem k vyřešení problému virové etiologie a příčinné terapie
zhoubných nádorů. Totéž platí o pochopení mechanických účinků různých škodlivých
civilizačních faktorů jako je záření a četné chemické produkty v moderním životním
42 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 6, i. č. 256, bibliograﬁe, s. d.; A AV ČR, sbírka Osobní spisy
členů ČSAV, k. 49, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl IV – různé (A. Lengerová: Seznam
publikací), s. d.
43 LENGEROVÁ, Alena. Immunogenetics of tissue transplantation. Amsterdam-London: North Holland Publishing Company, 1969, 270 p.; TÁŽ. Membrane antigens. Jena: Gustav-Fischer-Verlag,
1977, 171 p.
44 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 6, i. č. 236, beseda uspořádaná časopisem Vlasta o problematice žen-vědeckých pracovnic, 1966; tamtéž, i. č. 237, diskuse uveřejněná v Rudém právu v únoru
1968 na téma „Dlouhé vlasy – krátký rozum“, 1968.
45 Např. odborná spolupráce na scénáři vědecko-popularizačních ﬁlmů Geny (1977) a Za vším hledej
geny (1975), přednáška v rozhlase o možnostech zneužití vědeckých výsledků (1977), zorganizování semináře Manipulace lidského genofondu (1976), heslo Genetika v anketě časopisu Mladý svět
(1975). Viz A AV ČR, sbírka Osobní spisy členů ČSAV, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl
Zprávy o činnosti, 1975–1977.
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prostředí.“46 Zároveň zcela otevřeně kritizovala nedostatečné mezinárodní kontakty
mezi socialistickými státy, omezované podle jejího názoru „administrativně velmi nepružným“ systémem. To podle ní vede k obtížnější komunikaci v rámci mezinárodních
útvarů ve srovnání se západem. Za brzdu výzkumu označuje také „zaostávání plynulého
dovybavování technické základny“, která tak svou úrovní nedosahuje intelektuálního
potenciálu a kapacity pracovišť.
Dalším dokladem úspěšnosti Lengerové jsou získaná ocenění. Byla nositelkou vyznamenání Za vynikající práci in memoriam (1979), Národní ceny ČSR (1979, podkladem pro její udělení se staly dvě monograﬁe vydané v zahraničí47), stříbrné čestné
oborové plakety ČSAV J. G. Mendela za zásluhy v biologických vědách (1974), Státní
ceny Klementa Gottwalda (1961). Vědecké kolegium obecné biologie Lengerovou opakovaně ﬁnančně oceňovalo za vydané tituly – za soubor prací Imunologické problémy
chimérismu po transplantační terapii letálního ozáření (1962), za publikace Tolerogenní a imunogenní kapacita transplantačních antigenů (1967), Transplantační antigeny:
imunogenetická a chemická analysa (1969) a Fenotypická exprese transplantančních
antigenů na buněčné membráně (1972).48
V říjnu 1975 byla jako jedna z mála žen vůbec jmenována členkou korespondentkou ČSAV.49 Návrh na členství podalo 7. září 1972 Vědecké kolegium obecné biologie.
Jeho předseda František Sládeček charakterizoval vědecký proﬁl Lengerové množstvím
kvalitních prací, které tvoří logický sled, „v němž je možné vymezit tři vývojové etapy:
buněčně fyziologickou, radiobiologickou a buněčně genetickou“.50 V odborné části návrhu bylo zdůrazněno kvalitní pedagogické působení a schopnost využití a tvorby nových přístupů v oboru imunologie. Impozantně se vyjímá také spolupráce Lengerové se
zahraničím, konkrétně série přednášek pro univerzity ve Spojených státech amerických
nebo členství v mezinárodních vědeckých organizacích. Době poplatná je zjevně část
posuzující politické postoje uchazečky, které jsou shledány vyhovujícími: „Svoje pozitivní politické názory opřené o pokrokově orientovaný přehled o světovém dění otevřeně
projevuje a také uplatňuje ve všech svých funkcích.“ Ze stejného roku, tj. 1972, pochází
shodný návrh od Prokopa Málka,51 tehdejšího ředitele ÚEBG a člena korespondenta
ČSAV, psaný v podobném duchu – zdůrazňuje vědecké, pedagogické i politické předpoklady, které Lengerová pro daný titul bezvýhradně splňuje.
Je zajímavé, že ačkoli Lengerová nikdy nebyla členkou žádné politické strany, ve
všech hodnoceních ze strany nadřízených se objevuje ocenění jejích morálních kvalit

46 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 6, i. č. 212, vyjádření k významu molekulární biologie pro
zasedání ÚV KSČ o vědě, 1974.
47 Viz poznámka 43.
48 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 2, vědecká práce.
49 Tamtéž, i. č. 9, vláda ČSSR jmenuje usnesením ze dne 2. 10. 1975 RNDr. Alenu Lengerovou,
DrSc., členem korespondentem ČSAV (diplom), 1975.
50 A AV ČR, sbírka Osobní spisy členů ČSAV, složka č. 32 – Lengerová Alena, fascikl Návrh na člena
ČSAV, 1972.
51 Tamtéž, fascikl IIIa – jiná hodnocení, 1972.
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a poněkud frázovitě znějící konstatování o „pozitivních politických názorech“, „pokrokově orientovaném přehledu o světovém dění“ či „nepodlehnutí antisovětským
a antisocialistickým tendencím“.52 V komplexním hodnocení, vypracovaném ředitelem ÚEBG Prokopem Málkem, se doslova uvádí: „Její politický přístup je pozitivní,
aktivní a orientovaný a vychází ze seriózního přehledu o politickém dění. Tento přístup
důsledně a všestranně uplatňuje při vedení oddělení a při výchově mladých pracovníků
a také ve svých četných vědecko-organizačních funkcích.“53 Z dochovaných oﬁciálních
posudků můžeme jen stěží zodpovědně posoudit, zda se jedná o běžně užívané fráze
pro hodnocení osob politicky nijak konﬂiktních a zároveň odborně nepostradatelných
nebo zda Lengerová skutečně patřila k oporám tehdejší kádrové politiky. Vzhledem
k její pracovní vytíženosti a výsledkům badatelské práce lze však spíše předpokládat
první variantu. Světem Aleny Lengerové byly laboratoře a přednáškové sály. Možnou
odpověď na její vnitřní postoje k dění 70. let nabízí věta z dopisu jejího bývalého
ředitele Milana Haška: „I když bychom si leckdy představovali mít některé věci jinak,
přesto víme, že trvalé hodnoty jsou nezničitelné a že mezi ně patří výsledky dobré vědecké práce.“54
Souběžně s rostoucí publikační činností se objevovaly nabídky na členství v prestižních organizacích, vědeckých komisích či redakčních radách. Z těch nejzásadnějších zmiňme post hlavní redaktorky mezinárodního časopisu Follia biologica (od roku
1970), členství ve Federaci evropských biochemických společností, Mezinárodní transplantační společnosti a ve vědeckých společnostech a kolegiích ČSAV. Byla členkou
Vědeckého kolegia biologie ČSAV, Vědeckého kolegia obecné biologie ČSAV, řádnou
členkou Československé biologické společnosti při ČSAV a členkou výboru České společnosti biochemické při ČSAV.
Za rovnocennou část své práce Lengerová jednoznačně považovala pedagogické působení. Výchově nové vědecké generace a širším souvislostem, které s touto otázkou
souvisejí, se věnuje mj. její příspěvek pro 35. valné shromáždění ČSAV. V době vrcholící normalizace se v něm zabývá nejen tehdy žádoucí problematikou tzv. kádrové práce,
ale požaduje především důraz na odborné vzdělávání „vědeckého dorostu“.55 Vyučovala
od roku 1973 jako externistka na své alma mater, tedy Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a to až do roku 1978,56 ve druhé polovině 60. let působila jako hostující
profesorka na zahraničních univerzitách. V letech 1966 a 1972 byla členkou komise pro
obhajoby doktorských disertací v oboru genetiky.
52 Tamtéž.
53 Tamtéž, fascikl III – hodnocení, 1974. Lengerová byla od roku 1966 vedoucí oddělení vývojové
genetiky ÚEBG.
54 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 1, i. č. 52, Milan Hašek Aleně Lengerové, blahopřání ke jmenování členkou korespondentkou ČSAV, 13. 10. 1975.
55 Tamtéž, k. 6, i. č. 214, diskusní příspěvek pro 35. valné shromáždění ČSAV, 1977.
56 Tamtéž, k. 1, i. č. 2, pověření externím vyučováním imunogenetiky a imunologie na Přírodovědecké fakultě UK, 1973–1978.

259

Práce z dějin Akademie věd, č. 2/ročník 3/2011

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

Samostatnou kapitolou její činnosti jsou zahraniční badatelské pobyty a konferenční vystoupení spadající do období 1966–1978. Prvním velkým studijním pobytem
v cizině bylo pro Lengerovou tříměsíční přednáškové turné po Spojených státech amerických.57 Procestovala prakticky celé Spojené státy (mj. Indianopolis, Pasadena, Los
Angeles, San Francisco, Seattle, Madison, Durham), přednášela na známých univerzitách a vědeckých institucích (např. v Bethesdě, na Cancer Research Institut University of California), měla příležitost seznámit se s tamějšími laboratořemi a aktuálními
výzkumnými tématy. Do Spojených států se znovu vrátila po dvou letech, tedy v roce
1968, kdy byla hostující profesorkou genetiky na Indiana University v Bloomingtonu
a na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku.58 Zatímco během své první
cesty přednášela jednorázově, druhý pobyt jí umožnil vést dlouhodobější kurzy z oborů
imunogenetiky a transplantací.
Všechny další zahraniční aktivity Lengerové spadají do 70. let, ať už se jedná o účast
na mezinárodních konferencích a kongresech nebo o pozvání k univerzitním přednáškám.
Do Spojených států se vypravila ještě dvakrát, a to v letech 1973 a 1976. Ve zprávě o průběhu svého pobytu z roku 1973 uvádí, že důvodem cesty byla účast na XIII.
mezinárodním genetickém kongresu a následné přednáškové turné.59 Kongres se konal
v Berkeley a o uznávaném postavení Lengerové v konkurenci světových vědců svědčí
její jmenování za předsedající sekce Imunogenetika a onkogenetika. Více než kongresu,
k němuž měla řadu kritických připomínek,60 si cenila následných přednášek. Během
nich navštívila univerzity a vědecké instituty v San Francisku, San Diegu, Pasadeně,
Houstonu, Bloomingtonu a New Yorku. Na řadu míst přijížděla opakovaně (University
of California, Indiana University, Albert Einstein College of Medicine) a mohla se těšit z respektu plynoucího ze svých předešlých vystoupení. Se zájmem byly očekávány
novinky z československého výzkumu, které Lengerové dokázala úspěšně prezentovat.
Přednášela o tématech Modulace H-2 fenotypu a jeho význam pro pochopení struktury
a funkce buněčného povrchu (San Diego), Mapování buněčného povrchu na somatických buňkách a buněčných hybridech (Pasadena), Membránové antigeny a nádorová
buňka (Houston). V New Yorku měla možnost uspořádat pět seminářů o vývojových
aspektech produktů histokompatibilitních genů. Názvy přednášek svědčí o kvalitách

57 Tamtéž, k. 4, i. č. 143–147, první pobyt v USA, 1966. Viz zejména i. č. 143 – mapa cesty, itinerář,
diář s poznámkami.
58 Tamtéž, i. č. 148–149, druhý pobyt v USA, 1968.
59 A AV ČR, sbírka Zahraniční odbor – cestovní zprávy, USA 1969–1973, fascikl 1973, složka Lengerová Alena.
60 „[...] vybrané místo (Univerzita v Berkeley) bylo vyloženě nevhodné svou prostorovou rozptýleností, posluchárny malé, takže velká část účastníků se dovnitř nevešla, kongresové materiály byly vytištěny v menším počtu, než odpovídalo předem zaplaceným výtiskům.“ Pozitivně hodnotila v podstatě
jen navázané osobní kontakty a získání nových odborných informací. Viz A AV ČR, sbírka Zahraniční odbor – cestovní zprávy, USA 1969–1973, fascikl 1973, složka Lengerová Alena, Cestovní
zpráva o cestě do USA – průběh a výsledek cesty, 25. 9. 1973.
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tehdejšího československého výzkumu v oblasti imunogenetiky.61 V roce 1976 byl její
pobyt ve Spojených státech spojen s účastí na V. mezinárodním kongresu lidské genetiky, který se konal v Mexico City v říjnu 1976.62 Po skončení kongresu Lengerová
odcestovala do New Yorku a naposledy přednášela ve známém prostředí Albert Einstein
College of Medicine.63
Ostatní pobyty v zahraničí se omezovaly na jednorázová vystoupení na kongresech
a sympoziích, kterých se Lengerová pravidelně účastnila, ať už jako referující nebo
pouhý host. V roce 1971 vystoupila v Paříži na mezinárodním sympoziu o vztahu mezi
nádorovými antigeny a histokompatibilními systémy v diskusním bloku věnovaném
problematice antigenů (Spatial Distribution of Cell Surface Antigens).64 Mezi vědeckými organizátory této akce byl mj. další pracovník ÚEBG Pavol Ivanyi. Krátce po
skončení sympozia uspořádala Lengerová pro své kolegy seminář, na němž je seznamovala s novinkami oboru, které v jednotlivých referátech a diskusích zazněly.65 V Paříži
znovu přednášela v roce 1978 na Collège de France o problematice H-2 genů,66 jimiž se
zabývala v závěrečné fázi svého vědeckého výzkumu.
Z dalších mezinárodních kongresů, které navštívila jako aktivní účastnice, zmiňme
ještě Jaszowiec (Polsko, 1972, přednáška The distribution of parent cell H-2 antigens in
somatic cell hybrida),67 Freiburg (SRN, 1975, přednáška Advantages and disadvantages of histocompatibility genes in monitoring the trend of the mutation rate)68 a Aarhus
(Dánsko, 1978, přednáška Genetic regulaton of H-2 gen action).69 O potížích, s jakými se při vycestování do zemí západního bloku čeští vědci museli potýkat, svědčí mj.
průvodní korespondence ke všem zmíněným odborným setkáním. Nejvíce ilustrativní
je administrativní zátěž při konferenci ve Freiburgu. Přes osobní pozvání organizátora,
tedy Die Deutsche Forschungsgemeinschaft,70 bylo nutné zdůvodnění ﬁnančních výdajů
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61 Immunogenetics: problems and methods, Genetic theory of transplantation, „Strength“ of histocompatibility genes and its variation, „One gene – one antigen“ concept, Possible physiological function of histocompatibility genes, Immunogenetics of maternal-fetal interactions. Viz
A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 4, i. č. 148, oznámení o seminářích a kursech imunogenetiky,
1968.
62 A AV ČR, fond Alena Lengerová, k. 4, i. č. 167–168, program kongresu, poznámky z kongresu,
1976.
63 Tamtéž, i. č. 166, přednáška proslovená v New Yorku, 1976.
64 Tamtéž, i. č. 150, International symposium on relationships between tumor antigens and histocompatibility systems. Program, s. 9, 1971.
65 Tamtéž, i. č. 152, ústavní seminář, 9. 12. 1971.
66 Tamtéž, i. č. 178, přednáška The role of H-2 genes products in non-immune cell-cell interactions:
structure-function relationships, 25. 10. 1978.
67 Tamtéž, i.č. 153–155, sympozium o hybridizaci buněk a buněčných membrán, 1972.
68 Tamtéž, i. č. 159–163, konference ve Freiburgu, 1974–1975. Na konferenci nazvané Population
Monitoring Methods for Detecting Increased Mutation Rates byla Lengerová jediným zástupcem
z ČSSR.
69 Tamtéž, i. č. 174–177, Workshop on Molecular Genetics of the Mouse, 1977–1978.
70 Tamtéž, i. č. 163, korespondence týkající se konference ve Freiburgu, 1975.
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a významu této akce pro československou vědu: „Jde o konferenci pořádanou Mezinárodním ústavem míru ve Vídni a jejím cílem je porovnat vhodnost různých genetických
systémů pro odhalování mutagenních faktorů v životním prostředí. [...] Dr. Lengerová
byla pozvána k účasti jako odborník v genetice histokompatibilitních systémů. Právě
v těchto dnech byla informována, že její účast byla schválena Československým mírovým výborem na jeho zasedání dne 19. listopadu t. r. // Pozvání k účasti na této akci
přišlo teprve po odevzdání celoročního plánu zahraničních cest ústavu na rok 1975,
takže návrh musel být předložen dodatečně. Vzhledem k tomu, že jde o akci významnou
nejen vědecky, ale i jako součást mezinárodního mírového hnutí, žádáme Vás o kladné
vyřízení návrhu. Aby tím nebyla překročena zásada pouze jedné zahraniční cesty za rok,
stáhla by se tím současně původně plánovaná cesta Dr. Lengerové do Velké Británie.“71
Po příjezdu na místo jednání se Lengerová ještě musela ohlásit tamějšímu vyslanectví
a sdělit mu údaje o svém ubytování a době pobytu.72
Z vystoupení na domácí půdě připomeňme imunologické kongresy z let 1976
a 1979,73 ve druhém případě příspěvek Aleny Lengerové (Heterogennost a biologické
funkce lymfocytů T) přednesl Petr Dráber. Dvě verze přednášky a rozsáhlé poznámky
k ní pro kongres v roce 1976 svědčí o pečlivém přístupu Lengerové. Součástí jejího
referátu byly názorné diagramy, obrázky, ﬁnální podoba je opatřena bibliograﬁí, obsahující aktuální tituly. Porovnání všech verzí referátu dokazuje, že Lengerová věnovala
velkou pozornost i stylistické úrovni svých textů, výběru doprovodných obrázků a jejich
popiskům, schématům a grafům. K devítistránkové přednášce nazvané Molekulární genetické charakteristiky membránových a extramenbránových produktů lymfocytů patří
dvacet dva stran očíslovaných a tematicky roztříděných poznámek, doplňků a nákresů.74
Poslední veřejné vystoupení Lengerové vůbec se odehrálo krátce před její smrtí, v dubnu 1979. Na Hrubé Skále se konalo sympozium věnované struktuře a funkci buněk, na
němž přednesla referát Buněčné rozpoznávání.75 Zabývala se v něm funkcemi zprostředkovanými buněčným povrchem a v úvodu přesně vymezila, opět svým typickým strohým, srozumitelným stylem, jakým konkrétním otázkám se chce věnovat: „I. Doklady,
že funkce skutečně existuje. II. Představami o možném mechanismu. III. Experimentálními přístupy k objasnění.“76

71 Tamtéž, i. č. 163, Prokop Málek zahraničnímu odboru Úřadu prezidia ČSAV, 25. 11. 1974.
72 Tamtéž, i. č. 163, Alena Lengerová Vyslanectví ČSSR v Bonnu, 25. 5. 1975.
73 Tamtéž, i. č. 165, I. kongres českých a slovenských imunologů v Brně 6. 7. 1976; II. kongres československých imunologů v Martině 3.–6. 9. 1979.
74 Tamtéž, i. č. 165, I. kongres českých a slovenských imunologů v Brně 6. 7. 1976 (text přednášky
Molekulární genetické charakteristiky membránových a extramembránových produktů lymfocytů,
2 verze, poznámky).
75 Tamtéž, i. č. 179, symposium na Hrubé Skále 23.–25. 4. 1979.
76 Tamtéž, i. č. 179, symposium na Hrubé Skále 23.–25. 4. 1979 (text přednášky Buněčné rozpoznávání).
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Alena Lengerová zemřela 30. června 1979 na následky těžké nemoci,77 jejímuž výzkumu se – ironií osudu – dlouhá léta věnovala. Její loučení s pozemským světem provázela Bachova Tokatta a fuga d moll a Smetanova skladba Z mého života.
Na základě analyzovaných pramenů (především korespondence se zahraničními kolegy, podklady k přednáškám a písemnosti týkající se vědecko-organizační činnosti)
lze Alenu Lengerovou oprávněně zařadit mezi špičky jejího oboru, jak v domácím, tak
mezinárodním kontextu. Přírodní vědy, zejména natolik zajímavá a perspektivní oblast,
jakou byla imunogenetika, transplantace a molekulární biologie, se pravděpodobně těšily přízni představitelů československé vědní politiky. Díky tomu mohli vědečtí pracovníci těchto oborů udržovat relativně četné pracovní kontakty se zahraničím, provázené
ovšem nezbytnou administrativní procedurou. Lengerové se tak dostalo řady příležitostí, jak uplatnit své znalosti, výsledky vědecké práce a prezentovat další výzkumy
probíhající v ÚEBG.

Recenzovali
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Historický ústav Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity Brno
Mgr. Hana Tenglerová, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Resumé

Woman in the science: Alena Lengerova
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The statistical data of time period 1953–1975 document the uneven position women and men in in scientiﬁc
positions in Czechoslovakia. Men gained candidacy positions and PhDs most often, women only obtained 12,
3% of candidacy positions and 2, 2% PhDs in this period. Women found employment most often in the natural
sciences (biology, medical science, chemistry). Alena Lengerova (1924–1979) was an important researcher,
whose research was appreciated at home and abroad. She primarily worked in immunology and molecular
biology at the Institute of Experimental Biology and Genetics of the Czechoslovak Academy of Sciences.
She wrote numerous essays and articles (more than 100), gave the lectures at universities in United States of
America in the sixties and was a member of many international scientiﬁc institutions. As a respected expert
in her branch, she was invited to congress and symposiums dealing with immulogy and genetics all over the
word and her works were referenced frequently in various publications.
Translated by Marie Bahenská.

77 Tamtéž, k. 1, i. č. 1, úmrtní list, 1979.
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Dopis Augustina Kratochvíla Václavu Novotnému z 19. 6. 1912; dok. č. 11
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Vzájemná korespondence Augustina Kratochvíla
a Václava Novotného
JAROSLAVA HOFFMANNOVÁ

mu
a.c

Correspondence between Augustin Kratochvíl and Václav Novotný
Abstract: This edition of correspondence between priest engaged in Moravian homeland study Augustin Kratochvíl (1865–1946) and professor of Czech history Václav Novotný (1869–1932) is a contribution on their
historical works. 16 items of correspondence are edited here from 1904 to 1914.
Keywords: Augustin Kratochvíl, Václav Novotný, Czech history, Moravian homeland study, publication of
correspondence.

Úvod a ediční poznámka
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w.

Po vydání Ivančického okresu v topograﬁcké řadě Moravské vlastivědy v roce 1904
byl autor publikace Augustin Kratochvíl (29. srpen 1865 Bučovice – 18. srpen 1946 Bučovice) upozorněn Bohumilem Navrátilem, tehdy pracovníkem Moravského zemského
archivu, že pominul ivančického rodáka Václava Novotného (5. září 1869 Ivančice –
14. července 1932 Řevnice). Kratochvíl se proto obrátil na Novotného s písemným dotazem, což byl začátek vzájemné korespondence. Část korespondence směřující od Augustina Kratochvíla k Václavu Novotnému se zachovala zřejmě v úplnosti a je v osobním fondu V. Novotného v Archivu Akademie věd ČR. Z dopisů psaných Novotným je
v Kratochvílově osobním fondu v Moravském zemském archivu v Brně zachován jediný
a v malém fondovém torzu v Muzeu ve Velkém Meziříčí není žádná korespondence.
V korespondenci mezi Novotným a Kratochvílem, kterou doprovázelo vzájemné
věnování vydaných prací, se obrazila Kratochvílova neúnavná činnost na historických
a vlastivědných úkolech, jejichž výsledky dodnes neztratily svou hodnotu. Posledním
dopisem v roce 1914 děkoval za poslaný svazek Českých dějin, Novotného stěžejního
díla. Téhož roku vypukla první světová válka a možná právě to mohl být důvod, proč se
vzájemná korespondence přetrhla a nepokračovala.
V době počátků vzájemné korespondence s Kratochvílem byl Novotný docentem
českých dějin na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, od roku 1905 titulární mimořádný profesor, vedle toho od roku 1896 koncipista Místodržitelského archivu
v Praze, který opustil po jmenování skutečným mimořádným profesorem v roce 1908;
řádným profesorem byl jmenován v roce 1911.
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Když z iniciativy Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci došlo k dohodě s Muzejním spolkem v Brně o vydávání Vlastivědy moravské, jejíž první svazky vyšly v roce
1897, kaplan Kratochvíl se stal v řadě topograﬁcké jedním z autorů, pak i redaktorem
svazků psaných jinými.1 Bučovický rodák Kratochvíl absolvoval české gymnázium
a teologický ústav v Brně a po vysvěcení na kněze v roce 1892 byl kaplanem v městečku Kamenice u Jihlavy, kde zůstal dva roky. Pak vystřídal několik kaplanských míst.
V letech 1899–1913 kaplanoval v Popovicích, které se dnes jmenují Vysoké Popovice.
Od listopadu 1913 působil jako zámecký kaplan v Náměšti nad Oslavou. V roce 1915
byl ustanoven farářem v Budišově, městysi u Třebíče, kde v duchovní službě setrval
až do vysokého věku. Jeho historická a vlastivědná činnost se neomezovala na svazky
Vlastivědy moravské. Sepsal dějiny několika měst a městeček, mezi nimi Ivančic a Kamenice. Zajímal se rovněž o dílčí témata, jako byly ivančická bratrská škola, dvořáci,
náhrobky a mnohá další. Vycházel vždy z archivních pramenů. Samostatně také publikoval popisy některých archivů. To všechno konal vedle nemalých povinností římskokatolického duchovního.2
Nejvyšší vědecké pocty se Augustinu Kratochvílovi dostalo volbou za dopisujícího
člena Královské české společnosti nauk dne 8. ledna 1936. Tehdy už profesor Václav
Novotný nežil. Podrobně zdůvodněný návrh na Kratochvílovo zvolení podepsali ordináři Univerzity Karlovy (podle pořadí na originálním dokumentu): profesor pomocných
věd historických Gustav Friedrich, profesor všeobecných dějin Jaroslav Bidlo, profesor
českých právních dějin Jan Kapras, profesor československých dějin Josef Pekař, profesor klasické ﬁlologie František Groh a profesor dějin české literatury Jan Jakubec.3
Msgre Augustin Kratochvíl, kněz jubilár, biskupský a konsistorní rada, do roku 1945
budišovský farář, redaktor Vlastivědy moravské, člen Královské české společnosti nauk,
čestný občan měst Bučovice, Velké Meziříčí a Ivančice, městysů Budišov a Kamenice
a obcí Nárameč, Kamenná a Lukovany, zemřel v roce 1946 v rodných Bučovicích v 81
letech a byl pochován na tamním hřbitově.4
Editovaná korespondence je sice vzájemná, ale zachovala se v disproporčním stavu,
který zcela neodpovídá jejímu skutečnému průběhu. Častějším pisatelem byl nepochybně Augustin Kratochvíl. Originály psané Novotnému Kratochvílovou rukou, většinou
dopisy, také přípisy na vizitkách i na ústřižku podacího poštovního lístku, jsou uloženy v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., Archivu AV ČR (dále:
A AV ČR), ve fondu Václav Novotný, k. 12, i. č. 517 (korespondence s A. Kratochvílem,
1

2

3
4
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100 let vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě. XXV. mikulovské sympozium, 14.–15.
října 1998. Mikulov – Brno: Státní okresní archiv Břeclav – Muzejní a vlastivědná společnost,
1999.
Srv. hesla Kratochvíl Augustin in Ottův slovník naučný, 28. díl, 1909, s. 817 a Ottův slovník naučný
nové doby. Dílu 3. sv. 2, 1935, s. 830. Dále KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav. Přehledné
dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 633.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, Archiv AV ČR, fond Královská česká společnost nauk, k. 19, i. č. 43, návrh na volbu v osobním spise A. Kratochvíla.
Tamtéž, smuteční oznámení v osobním spise A. Kratochvíla.
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Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1904, 6. října, b. m.
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15 ks, 1904–1914). Jak je zřejmé z obsahu této dochované korespondence, také Novotný
reagoval opakovaně. V Moravském zemském archivu (dále: MZA) se však v torzovitém
fondu G 50 Augustýn Kratochvíl5 v k. 1, i. č. 44 (korespondence s V. Novotným) nachází pouze jeden originální dopis z roku 1913 psaný Kratochvílovi Novotného rukou.
Při zpracování edice byly respektovány zásady pro vydávání historických pramenů.6
V záhlaví je uvedeno číslo, druh, datum a místo vzniku dokumentu. Pod editovaným
textem, který je opatřen věcnými poznámkami, jsou obvyklé citační údaje, údaje o formě dochování a způsobu vyhotovení, včetně počtu popsaných stran dokumentu (na jedno či dvoulistech) i s příp. poznamenáním podtržení. Dobově i osobně charakteristické
stylové znaky byly při přepisu zachovány, a to i velká písmena jako výraz úcty.
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Slovutný pane doktore! Velevážený pane!
Zajisté Jste se ráčil dověděti, že nákladem „Muzejního spolku“ v Brně vyšel tiskem
popis okresu Ivančického.1 Jen jedna věc mne v něm mrzí, již ihned po laskavé Vaší
odpovědi napravím.
Ač jsem se ústně i písemně tázal „Vančáků“ na jejich slavné rodáky, a ač výslovně
jsem se ptal, zdali se nenarodilo některé dítě onomu známému p[anu] uč[iteli] Václavu
Novotnému2 (i o něm málokdo co věděl!), obdržel jsem odpověď, že nikdo z rodiny
se zde nenarodil. Tak vyšel okres a v něm město Ivančice – bez slavného rodáka, Vás,
Slovutný pane.
Později p[anem] dr. Boh[umilem] Navrátilem3 byl jsem upozorněn na onen nedostatek.
Poněvadž do prosince chci dáti tisknouti monograﬁi Vašeho rodného města, prosím tímto co nejuctivěji, abyste mi ráčil napsati vše, co Jste kde ráčil napsati (ovšem s vyjmutím, co obsaženo jest v článku v Ott[ově] nauč[ném] slovníku XVII. 485–487).4
Podle „O[ttova] nauč[ného] sl[ovníku]“ a doplňků, jež mi ráčíte poslati, napíši ihned
krátký životopis a nechám jej vytisknouti na zvláštní list, jenž se připojí k právě dotiskujícímu okresu Boskovskému, aby si P. T. čtenáři vložili onu opravu do Ivančicka na
str. 84 po Alf[onsi] Muchovi.
Tak napravím svou ovšem nezaviněnou chybu.
5
6

Na smutečním oznámení je uváděn jako Augustín, jako autor publikací Augustin, pokud není pouze
zkráceně Aug. Takto zkráceně se podepisoval i v editované korespondenci.
ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku
16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiograﬁe. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002.
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Ráčíte-li snad též míti nějaké poznámky o Ivančicích, prosím o laskavé zapůjčení.
Poslaný poštou výtisk „Ivančického okresu“ račte přijati na důkaz mé nejhlubší úcty
k Vaší Slovutnosti.
V dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl, kaplan v Popovicích, pp. Rápotice,5 Mor[ava].
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 2 s. (2 listy).

2

3

4
5

KRATOCHVÍL, Augustin. Ivančický okres. Brno: Musejní spolek, 1904. Vlastivěda moravská.
II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj. Čís. 23. Reprint Brno: Garn, 2007.
Václav Novotný (1818–1895), otec adresáta editovaných dopisů, učitel, spisovatel a skladatel, ředitel škol v Ivančicích a Českých Budějovicích. Více o něm HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Literární
a hudební dílo Václava Novotného, ředitele hlavní školy v Ivančicích v letech 1862–1873. Muzeum
Brněnska. Sborník 2010, s. 98–110.
Bohumil Navrátil (1870–1936), archivář Moravského zemského archivu i Archivu města Brna, profesor všeobecných dějin Masarykovy univerzity v Brně.
Jde o heslo Novotný Václav o adresátovi dopisu.
Nynější názvy Vysoké Popovice a Rapotice.
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2
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1904, 27. října, Popovice
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Velevážený pane doktore!
Tak jsem svou chybu napravil. Přiložený lístek, dle rámce „Vlastivědy“ pracovaný, se
vloží do 2000 ex[emplářů] „Vlastivědy“ do okresu Boskovského.1
Jen ještě za něco prosím, za fotograﬁi. Stačí, bude-li jen vizitkový formát. M[istr] Alfons Mucha byl na posvícení v Rosicích a slíbil mi, že pošle z Paříže 4 stočky pro monograﬁi Ivančic.2 Vybere ty, jež by charakterizovaly jeho umění.
Milé rodáky a vynikající muže vložím tam v obrazích. Proto co nejuctivěji Vás, velevážený p[ane] doktore, prosím o laskavou zápůjčku podobizny Vašeho p[ana] otce
a Vaši.
Vyobrazení z Ivančic bude celkem asi 35.
Za milý a vzácný Váš dopis srdečně děkuji.3
N. B. Dějiny Bratrské školy ivančické4 mám napsány dle ochranovských foliantů.
Vaši Slovutnost upřímně zdraví v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).
1

KNIES, Jan. Boskovský okres. Za vydání odpovídá František Dvorský. Brno: Musejní spolek, 1904.
Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj. Čís. 5. Reprint Brno:
Garn, 2008.
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KRATOCHVÍL, Augustin. Ivančice, bývalé královské město na Moravě. Popis dějepisný, místopisný
a statistický. Ivančice: Musejní spolek, 1906.
Dopis V. Novotného se zřejmě nezachoval.
KRATOCHVÍL, Augustin. Bratrská šlechtická škola (Gymnasium) v Ivančicích. Ivančice: nákladem
vlastním, 1905. Zvláštní otisk z Dějepisu města Ivančic, s. 241–258. Zachováno v Národním archivu,
Knihovna prof. V. Novotného, k. 31.

3
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1904, 29. prosince, Popovice
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Slovutný pane!
Račte přijati mé srdečné díky za darovanou podobiznu; svou přiložím až k výtisku Ivančic.
Zároveň posílám fotograﬁe Vašeho p[ana] otce zpět. Pro Ivančice vypadly štočky velmi
dobře. Doufám, že ráčíte býti rád, když tak vzácnou fotograﬁi p[ana] otce máte nyní ve
2 exempl[ářích].
Přeje Vaší Slovůtnosti mnoho dobra v nastávajícím roce, znamenám se v dokonalé úctě
oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).
4
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1905, 17. února, b. m.

ww
w.

Slovutný pane doktore!
Čekal jsem s vyslovením díků za milý dar „Zbraslavské kroniky“1 do dneška, poněvadž
jsem očekával fotograﬁe. Spojuji obé.
Slovutný pane, račte přijati můj upřímný dík za poslaný exemplář „K[roniky] z[braslavské]“. Taková kniha s takovými poznámkami a předmluvou má cenu. Příležitostně
ústně poděkuji.
Fotograﬁe2 posílám na laskavé přání; nikdy bych si netroufal Vám, Slovutný pane, takovému pánu (tím jest řečeno vše) ji zaslati – já venkovský kaplan. Přece však sleduji život
našeho národa s větším zájmem než mnozí vyšší. To mne těší více než různé radovánky
v různých městech, jež kněží mají.
Vaší Slovutnosti se co nejuctivěji poroučím a pozdravuji. V dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).
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5
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1905, 23. listopadu, b. m.
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2

Kronika zbraslavská. Překl. Jan V. NOVÁK. Úvodem a pozn. provází Václav NOVOTNÝ. Praha:
Nadání Františka Palackého, 1905.
V osobním fondu V. Novotného v A AV ČR se zachovalo velmi málo fotograﬁí, fotograﬁe A. Kratochvíla mezi nimi nejsou.
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Slovutný pane doktore!
Do konce roku, doufám, že Ivančice1 budou dotisknuty. Právě čekám korekturu 21. archu, v němž se jedná „O rodácích“. Smím-li se odvážiti, Slovutný pane doktore, prosím
tímto o opisy zpráv o oněch 3 nalezených synech Ivančic.2 Jsem za upozornění velmi
povděčen. Neobtěžoval bych, kdybych mohl dnes hned jeti do Brna, tam bych si to
opsal.
Knihtiskař ivančický3 tiskne pěkně, ale pomalu.
Za vzácnou Vaši přízeň račte přijati můj nejsrdečnější dík.
V dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).
1
2
3

Viz pozn. 2 k dok. č. 2.
Tyto rodáky nelze určit, neboť Novotného odpověď se nezachovala.
Publikaci tiskl Ferdinand Navrátil, který založil knihtiskárnu v Ivančicích v roce 1901. Tiskárnu převzal později jeho syn Miloš Navrátil (1900–1962), který se považoval za pokračovatele ivančických
bratrských tiskařů a byl mj. správcem tamního muzea v letech 1949–1962.
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6
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1906, 26. ledna, b. m.

Slovutný pane doktore!
Ač mi knihtiskař sliboval, že bude hotov s Ivančicemi1 již v prázdninách, má ještě
dnes tisknouti asi 6–7 archů. Ježto jsem Vaší Slovutnosti slíbil exemplář zaslati hned
po prázdninách, a při nejlepší vůli nemohl, račte, prosím, zatím přijmout ode mne
alespoň posud vyšlé archy. Následující archy s titulním listem osmělím se zaslati hned
po vyjití.
Za laskavé zprávy o rodácích ivančických vyslovuji své nejsrdečnější díky; škoda, že
pro četné obmezení muzejním spolkem ivančickým nelze mi šířeji se o nich zmiňovati,
jakž bych mohl, maje výpisy Vaší Slovutnosti u sebe.2
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Chtěl jsem pracovati svědomitě. Přání mám to, aby ivančičtí obyvatelé přijali můj spisek k svému poučení, s tou láskou a upřimností, s jakou úctou psal jsem o něm.
Ivančice jsou prací hodin mého odpočinku, mých prázdnin, mých nocí. Ve dne duchovní
správa, školy (4 venkovské školy, 18 hodin), – v noci historie. Co jest zábava, odpočinek, nevím ani dle jména.
Teď dokončuji okres Velkomezeříčský;3 v prázdninách asi přijde do tisku. Jediná radost,
již cítím, jest: Nějakým způsobem prospěti naší milé vlasti.
Pamětníci Vašeho velectěného p[ana] otce v Ivančicích mi pravili, že vyobrazení jeho
jest zdařilé.
Zaslaný exemplář račte přijmout, Slovutný pane doktore, na důkaz mé hluboké úcty
k Vám – rodem Moravanu.
Dovoluji si zaslati srdečný pozdrav. V dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl

1
2
3

mu
a.c

A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 2 s. (2 listy).

Viz pozn. 2 k dok. č. 2.
Zaslání s předpokládaným listem není doloženo – viz pozn. 2 k dok. č. 5.
KRATOCHVÍL, Augustin. Velkomeziříčský okres. Brno: Musejní spolek, 1907. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy. Díl IV místopisu. Jihlavský kraj. Čís. 41. Reprint [Brno:] Garn, 2007.

7
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1906, 9. června, Popovice

ww
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Slovutný pane doktore!
Osměluji se tímto zaslati dokončení knížečky „Ivančice“.1 Snažil jsem se ji napsati, jako
bych byl rodák ivančický; nedostatky knížky se naleznou, to vím, ale dají se omluviti.
Co se týká nekatolictví (hlavně bratrství), líčil jsem je nestranně až úzkostlivě; nechci,
aby mi někdo vytýkal, že jako kat[olický] kněz nevšímal jsem si významné doby působení Jednoty bratrské v naší vlasti.
Zaslaný výtisk račte, Slovutný pane doktore, přijmout na důkaz mé obzvláštní úcty
k Vám, jako jednomu ze synů města Ivančice a naší Moravy.
Račte přijmout můj upřimný pozdrav.
Vaší Slovutnosti v nejhlubší úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
Ježto str. 85, 86, 87, 88 při stránkování byly přeházeny, račte prosím celou ½ archu 6. již
dříve zaslaného odstraniti, a zaslanými 8 stranami nahraditi.
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 2 s. (1 list).
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Vizitka A. Kratochvíla V. Novotnému
1907, 10. prosince, Popovice

z

Viz pozn. 2 k dok. č. 2. Tato publikace s nedatovaným věnováním V. Novotnému byla vyňata z fondu
Knihovny prof. V. Novotného a včleněna do fondu Knihovny Archivu ministerstva vnitra, v němž se
v knihovně Národního archivu zachovala, sign. I 9176.

as
.c

1

mu
a.c

Slovutný pane doktore!
Račte přijmout na památku poslední spisek o Velkomezeříčském okrese.1 Teď popisuji
Pohořelický2 a dějiny svobodných dvořáků na Mor[avě]3 (histor[ický] doplněk k „Dvořákům“ Müllerovým4), v nichž chci ukázati více specielní děje jednotlivých svobodníků
a svob[odných] dvorův.
V dokonalé úctě s upřímným pozdravem oddaný
[tiskem:] Augustin Kratochvíl, kaplan v Popovicích, p. Rápotice
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, tisk a rukopis, 2 s.
1
2

3

4

Viz pozn 3 k dok. č. 6.
KRATOCHVÍL, Augustin. Pohořelský okres. Brno: Musejní spolek, 1913. Vlastivěda moravská.
II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj. Čís. 81.
KRATOCHVÍL, Augustin. Svobodné dvory na Moravě od 17. století podnes. Popovice: nákladem
vlastním, Popovice 1910. Nezměněný otisk z Časopisu Moravského musea zemského, 1910, roč. 10,
č. 1.
MÜLLER, Václav. Svobodníci. Pokus o monograﬁi ze sociálních dějin českých 15. a 16. století.
Praha: Řivnáč, 1905. V odborných kruzích byla kniha zkráceně označována jako Dvořáci.
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9
Ústřižek podacího lístku A. Kratochvíla V. Novotnému1
1907, 11. prosince [razítko], Zbejšov u Božího Požehnání2
[tiskem:] Jméno, bydliště a byt odesilatele:
Aug. Kratochvíl, kaplan v Popovicích, p. Rápotice

Za zaslanou právě krásnou práci „Zur böhm[ischen] Quellenkunde“,3 již jsem obdržel
dnes, když jsem měl knihu již zabalenou, co nejsrdečněji děkuji. Vážím si a cením mnoho Vaši laskavou přízeň.
Upřimně a přátelsky zdraví v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, tisk a rukopis, 2 s.
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10
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1910, 15. července, b. m.

as
.c

z

3

Odesláno zřejmě společně s dok. č. 8.
Nynější název Zbýšov. Boží Požehnání je Zastávka u Brna.
NOVOTNÝ, Václav. Zur böhmischen Quellenkunde. I. Der erste Fortsetzer des Kosmas. Věstník
Královské české společnosti nauk. Třída ﬁlosoﬁcko-historicko-jazykozpytná, roč. 1907. Praha,
1908.

mu
a.c

Slovutný a vzácný pane doktore!
Osměluji se tímto Vaší Slovutnosti výtisk svých „Svob[odných] dvorů“1 a „Židlochovského okresu“2 zaslati na důkaz obzvláštní mé úcty a zároveň co nejsrdečněji děkuji za
„Beiträge zur Geschichte Přemysl Ot[akars] II.“3
Teď jsem se zahrabal do Vyškovska,4 Pohořelska5 a Hustopecka.6
Snadněji jest vydati 3–4 sv[azky] „Zemských desk mor[avských]“ než 1 sv[azek] okresu pro Vlastivědu, ovšem má-li okres býti psán dle pramenů.
Co nejuctivěji pozdravuji a zůstávám v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).
1
2

3

ww
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4

Viz pozn. 3 k dok. č. 8.
KRATOCHVÍL, Augustin. Židlochovský okres. Brno: Musejní spolek, 1910. Vlastivěda moravská.
II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj. Čís. 79.
NOVOTNÝ, Václav. Beiträge zur Geschichte Přemysl Otakars II. I. Der Krieg gegen Beyern 1266–
1268. II. Přemysl Otakar II. und der Adel von Steiermark. Mittheilungen des Instituts für österr.
Geschichtsforschung, 1910, roč. 32, s. 280–301.
Vyšlo až mnohem později jako sborník Vyškovsko. Red. Vladimír Nekuda. Brno: Musejní spolek,
1965. Vlastivěda moravská.
Viz pozn. 2 k dok. č. 8.
HOSÁK, Ladislav. Hustopecký okres. Za vydání odpovídá Augustin Kratochvíl. Brno: Musejní spolek, 1924. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy. Díl I místopisu. Brněnský kraj. Čís. 43.

5
6

11
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1912, 19. června, Popovice

Slovutný a vzácný pane prof[esore]!
Teprv dnes vyslovuji Vám srdečné Pán Bůh zaplať a díky za 1. sv[azek] Vašich Dějin
našeho národa,1 zvláště za zprávy o naší milé Moravě. Koupil jsem si je přímo u p[ana]
Laichtra, od něhož mám všechny spisy, jež vyšly ve Výboru.2
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Na důkaz své vděčnosti posílám nepatrnou práci svou, jež vyšla před týdnem, „Dějiny
a archiv městečka Kamenice na Mor.“3 Jaký zájem o knihu jest, lze poznati, že v týdnu
se v samé Kamenici rozprodalo 300 ex[emplářů]. Celkem jsem nechal tisknouti 500
ex[emplářů]. Celý náklad jest na křídovém papíře, aby náš lid poznal, jak se mají ceniti
dějiny našich předků. Tisk jsem platil z remunerací za cesty do venkovských škol za
dva roky.
Archiv, prosím, byl mi poslán v pytli! Teď jsem jim jej krásně srovnal.4
Osměluji se Vás, Slovutný pane, pozdraviti a zůstávám v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 1 s. (1 list).

2

3

4

NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Praha: Jan Laichter, 1912. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 38.
Nakladatel Jan Laichter vydával ediční řadu Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, v němž
Novotným psané České dějiny vyšly v letech 1912–1937 jako sv. 38, 40, 52 a 61.
KRATOCHVÍL, Augustin. Dějiny a archiv městečka Kamenice na Mor. Popovice: nákladem vlastním, 1912. Tato publikace s věnováním V. Novotnému z 19. 6. 1912 byla vyňata z fondu Knihovny
prof. V. Novotného a včleněna do fondu Knihovny Archivu ministerstva vnitra, v němž se v knihovně
Národního archivu zachovala, sign. II 1518.
Fond Archiv obce Kamenice je uložen ve Státním okresním archivu Jihlava.

mu
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12
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1912, 17. července, Popovice

ww
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Slovutný a vzácný pane doktore!
Konečně jsem obdržel zprávu z Kamenice, z níž vyjímám násl[edující]:
Ant[onín] Zalejský,1 děkan měřínský, píše:
„Parochus Bohdaloviensis ad aliud cubile suam bibliothecam transferendo invenit adhuc opusculum P. Polassky, quem spontanee juxta altissimum praescriptum ad me attulit; pariter Magistratus Kamenicensis purgando Curiam invenit librum intitulatum:
Cathalogus testium veritatis absque authore, sed nimis quam haereticum, quem utpote
id istae non intelligentes domestico cooperatori, putentes, se gratum quid facturos, obtulerunt, quem ubi cooperator ex solo titulo haeterodoxum agnovit, mihi detulit una cum
Parocho, contestantes Magistratus innoscentiam.“2
V druhém dopise týž děkan (dto Měřín 19. Decem[bris] 1777) píše:
„Divím se tomu velice, že ta kniha latinská intitulírovaná ‚Cathalogus testium veritatis’,
která někdy v domě radním v Kamenici nalezena a domácími vel[ebnému] panu faráři
a p[anu] kaplanovi Němcovi, od nich ale mně odvedena byla, se nazpátek žádá, obzvláště proto, jak doslýchám, že jak dlouho ta kniha na rathouzi není, od toho také času že
požehnání Boží od Kamenice odstoupilo ……“
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-.Domníval jsem se, že snad onen Jakub z Kamenice mohl onu knihu, o níž více nevím
ničeho, napsati, zvláště když nikdo v Brně o knize podobného názvu nevěděl.
-.Co se týká opomenutí zásilky „Dějin“,3 tu, prosím, neračte nikterak mysliti, že bych se
nad tím pozastavoval. Bude to pro mne pravým vyznamenáním, když ráčíte mi poslati
své Dějiny, za něž již předem co nejsrdečněji děkuji a svou prácičku o Pravlově4 připojuji. Na brožurku se nepodepisuji s věnováním, poněvadž ji považuji za nepatrnou;
mínil jsem jí dochovati vzácnou památku. Škoda, že mi zkratků neotiskli.
Za laskavé ocenění Kamenice5 a za „Dějiny“ co nejsrdečněji děkuji a s uctivým pozdravem zůstávám v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl

1
2

3
4

5

mu
a.c

A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 2 s. (2 listy), podtrhl
pisatel.
Antonín Vavřinec Zalejský (1729–1810), měřínský farář a děkan od 1766 do své smrti.
„Bohdalovický farář, když přemisťoval svou knihovnu do jiného sídla, nalezl přitom dílko P. Polasského, které ze své vůle podle nejvyššího nařízení ke mně donesl. Zároveň městský úřad v Kamenici
při čistění dvora nalezl knihu s názvem Katalog svědků pravdy, bez autora, ale více než kacířskou,
kterou, když jí nerozuměli, donesli domácímu kooperátorovi, domnívajíce se, že tak činí dobře.
Kteroužto [knihu] kooperátor již podle názvu poznal jako bludařskou, mně spolu s farářem donesl,
a dotvrdili nevinu magistrátu.“ Pro tuto edici přeložil F. Hoffmann.
Viz pozn. 1 k dok. č. 11.
KRATOCHVÍL, Augustin. Jura et Statuta von Prahlitz. Brünn: nákladem vlastním, 1912. Sonderabdruck aus der Zeitschrift des mähr. Landesmuseums, 12. Bd., 2. Heft, S. 324–337. Zachováno
v Národním archivu, Knihovna prof. V. Novotného, k. 23. Srv. též KRATOCHVÍL, Augustin. Archiv
Pravlova a Prostoměřic, městeček na Moravě. Popovice, 1906.
Dopis V. Novotného oceňující knihu o Kamenici se zřejmě nezachoval.
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13
Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1913, 14. dubna, Popovice

Slovutný pane doktore!
Za zvláštní přízeň v darování Vašich vzácných Dějin1 srdečně děkuji; vždy mi budou
připomínati, že druhý Moravan to jest, jenž našemu národu píše jeho dějiny.2 – Ještě
jednou co nejuctivěji děkuji.
Zároveň posílám Vaší Slovutnosti č[íslo] 4 Selského archivu, jenž zůstával nedokončen
po 3 léta. Vydal jsem je svým nákladem.3 Račte je, prosím, přijmout na důkaz mé nejhlubší úcty k Vám.
Jak z „Liter[ární] přílohy“ ráčíte poznati, uvázal jsem se ve 2 velké práce vedle Vlastivědy, v níž se tiskne mé Pohořelsko.4 Moravské náhrobníky budou s vyobr[azením]
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důležitých náhrobků. Vydá je Matice moravská.5 Archiv po Daunech chystám se samým
p[anem] hrabětem.6 Až 14.000 K na to věnuje.
V archivě jsou velmi vzácné věci: Charvatské urbáře neb nějaké popisy panství z panství býv[alých] pánů Zrinských (p[an] hr[abě] mi dovolil, abych mohl zprostředkovati,
až se přesvědčím úplně, co to jest (neb dosud jsem neměl času to lépe prohlédnouti)
s jihoslovanskou akademií, aby se ty zprávy mohly opsati).
Co se týká Prahy samé, zahlédl jsem tam nějaké zprávy, které se týkají opevnění Prahy
za sedmileté války. Až je prohlédnu, vše napíši.
Ještě jednou Vaší Slovutnosti děkuji a zůstávám v dokonalé úctě oddaný
Aug. Kratochvíl

A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, rukopis, 2 s. (2 listy), podtrhl
pisatel.
2

3

4
5
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6

Viz pozn. 1 k dok. č. 11.
Prvním velkým Moravanem, píšícím dějiny národa, mínil bezpochyby Františka Palackého (1798–
1876) a jeho Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě.
Selský archiv. Časopis pro obecné i kulturní dějiny selského stavu hlavně moravského i slezského,
vydávala od roku 1902 Selská jednota v Olomouci, od 1906 Sdružení českých zemědělců pro Markrabství moravské, pak Augustin Kratochvíl a od 1914 Kroužek přátel Vlastivědy moravské ve Velkém Meziříčí. Roč. VIII, číslo 4, vydané Kratochvílem v Popovicích 1913, je zachováno v Národním
archivu, Knihovna prof. V. Novotného, k. 26.
Viz pozn. 2 k dok. č. 8.
Společná práce Augustina Kratochvíla a Viktora Houdka o moravských náhrobnících nebyla vydána,
ale je dochována v MZA, fond G 50 Augustýn Kratochvíl. K tomu POJSL, Miloslav. Sepulkrální
památky ve Vlastivědě moravské. In 100 let vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě.
XXV. mikulovské sympozium, 14.–15. října 1998. Mikulov – Brno, Státní okresní archiv Břeclav –
Muzejní a vlastivědná společnost 1999, s. 79–83.
Jindřich Karel Haugwitz (1870–1927), jehož dědeček Karel Vilém II. (1797–1874) měl za manželku
Bertu z Daunu. Haugwitzové se po vymření Daunů po meči Otakarem Daunem v roce 1904 stali
jejich dědici. Fondy Rodinný archiv Daunů Bítov a Rodinný archiv Haugviců Náměsť nad Oslavou
jsou uloženy v MZA.
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Vizitka A. Kratochvíla V. Novotnému
[1913, mezi 1. a 30. listopadem, Náměšť nad Oslavou]

Slovutný pane doktore!
Osměluji se Vám zaslati svou poslední práci „Pohořelský okres“;1 jest psána na základě
pramenů. Od 1. listopadu jsem přijal místo zámeckého kaplana v Náměšti u p[ana] hr[aběte] Haugwitze.2 Toť odměna za 21 let úsilovné a namáhavé práce v duchovní správě.
Asi za 14 dní přijedu do Prahy a osmělím se Vás na několik minut navštíviti.
Račte přijmout tímto mou nejhlubší úctu a nejuctivější pozdrav. V dokonalé úctě oddaný
[tiskem:] Augustin Kratochvíl, zámecký kaplan v Náměšti nad Oslavou
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A AV ČR, fond Václav Novotný, k. 12, i. č. 517. Originál, tisk a rukopis, 2 s.
Viz pozn. 2 k dok. č. 8.
Hlavou rodu byl v té době Jindřich Karel Haugwitz – viz pozn. 6 k dok. č. 13. Nejnověji KOTÍK,
Jaromír. Letopisy rodu Haugwitzů. [Brno:] J. Kotík, 1997.
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Dopis V. Novotného A. Kratochvílovi
1913, 30. listopadu, [Praha –] Smíchov

as
.c

1

mu
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Velevážený pane!
Píši ve spěchu – mámť příliš mnoho práce – jen několik řádek poděkování za laskavou
zásilku poslední práce Vaší.1 Obdivuji se Vaší píli a horlivosti, a přeji Vám plného zdaru
ve všech dalších podnicích Vašich, opakuje svůj dík. Jakmile dostanu od nakladatele
exempláře, dovolím si poslati Vám své dějiny I, 2.2
Potěšila mne zpráva o návštěvě Vaší, a těše se na setkání, připojuji svou nynější adresu:
Smíchov, Hořejší nábř[eží] č. 6.
Se srdečnými pozdravy Vám cele oddaný
V. Novotný
MZA, fond G 50 Augustýn Kratochvíl, k. 1, i. č. 44. Originál, rukopis, 2 s. (2 listy).
1
2

Viz pozn. 2 k dok. č. 8.
NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část II. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan Laichter,
1913. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 40.
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Dopis A. Kratochvíla V. Novotnému
1914, 25. ledna, Náměšť nad Oslavou

Slovutný pane doktore!
Vyslovuji tímto své největší díky za laskavě mi poslaný exemplář Dějin.1 Jsouť Dějiny
perlou v naší historické literatuře, ozdobou Vaší jako Moravana a chloubou naší Moravy
na svého vzácného a milého syna. K takové práci se musí přáti, a prosím, abyste přijal
dnes mé upřímné přání k tomuto novému svazku Dějin, by Vám Bůh dopřál té chvíle
dožíti se, abyste viděl celé dílo před očima a dočkal se vděčnosti naší (o nichž píšete)
již za živa.
Ještě jedenkráte za vzácný dar co nejvíce děkuji a zůstávám s pozdravem v dokonalé
úctě oddaný
Aug. Kratochvíl
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Correspondence between Augustin Kratochvíl and Václav Novotný

This edition presents 13 letters, 2 visiting-cards and 1 cutting of certiﬁcate of postinty, exchanged between priest engaged in Moravian homeland study Augustin Kratochvíl (1865–1846)
and professor of Czech history Václav Novotný (1869–1932) from 1904 to 1914. Kratochvíl´s
correspondence is stored at the ASCR Archive among Václav Novotný´s personal papers, while
only one conserved Novotný´s letter is stored at the Moravian Land Archive among Augustýn [!]
Kratochvíl´s personal papers.
Kratochvíl established a contact with the native of Ivančice Václav Novotný in the time, when
he was engaged in the studies related to the history of Ivančice. They both informed each other
about their upcoming historical works, which they have been exchanging after their publication.
The correspondence not only does concern the town Ivančice, but also the Moravian town Kamenice and other places in Moravia.
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Translated by Václav Hankovec.
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Jaroslava Hoffmannová: Vzájemná korespondence Augustina Kratochvíla a Václava Novotného

Augustin Kratochvíl
(foto Vilém Vilímek, Velké Meziříčí; uloženo v Muzeu Velké Meziříčí)
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Václav Novotný (foto J. F. Langhans, Praha; uloženo v A AV ČR)
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Vynikající matematik, propagátor netradičního použití matematiky v jiných vědních
oborech, ale také člověk osobně velmi angažovaný jak během Pražského jara, tak po
listopadu 1989, opět především v oblasti vědy a jejího organizačního ukotvení. Jeho písemnou pozůstalost předala Archivu Akademie věd rodina, jeho manželka Irena Seidlerová, historička vědy, a syn, již velmi krátce po smrti M. Katětova, na jaře 1996.1 Zisk
dokladů o jeho životní dráze je nepochybným přínosem především pro historii vědy
u nás v druhé polovině 20. století.
Hlavním Katětovovým zájmem v matematice byla topologie (výsledky v teorii dimenze topologických prostorů mu přinesly asi největší známost i ve světovém měřítku)
a funkcionální analýza. Zabýval se ovšem i dalšími částmi této královské vědy a zasloužil se o uvádění matematických postupů v psychologii, biologii a v medicíně. Zajímal se
o ﬁlozoﬁi, především ﬁlozoﬁi vědy, a přitahovaly ho dějiny přírodních věd. Považoval
za důležitou i popularizaci vědy – jeho knížku Jaká je logická výstavba matematiky, přehlednou, srozumitelnou a přitom přesnou, vydala Jednota československých matematiků
a fyziků už v roce 1946. Byl znám jako výborný šachista, měl titul mezinárodního mistra a reprezentoval Československo.2
Miroslav Katětov se narodil 17. března 1918 v Čembaru, dnes Bělinském, v Rusku.
Do Československa přišel s matkou Marií Katětovovou (otec Ferdinand Richter byl
legionář) počátkem roku 1923, v pěti letech. V letech 1927–1935 studoval na Ruském
reálném gymnáziu ve Strašnicích, po maturitě pak na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy, končil v roce 1939. Jeho disertační práce sice byla ještě schválena v listopadu
1939, ale už nemohl být promován kvůli zavření českých vysokých škol, a tak titul doktora obdržel až v červenci 1945. Vědeckou hodnost doktora fyzikálně-matematických
věd získal v roce 1956.
Během válečných let pracoval jako matematik-statistik v Ústavu lidské práce v Praze.
V roce 1945 se stal asistentem Ústavu matematiky UK. Jako soukromý docent Přírodovědecké fakulty se habilitoval v roce 1948, státním docentem se stal v polovině roku 1950
1
2

Ač je tento osobní fond uspořádán, pokud do něj badatelé budou chtít nahlédnout, musí si vyžádat
vzhledem k zákonným omezením souhlas rodiny.
O M. Katětovovi viz zejména PTÁK, Vlastimil. Padesát let akademika Miroslava Katětova. Applications of Mathematics, 1968, Vol. 13, No. 3, s. 278–286; FROLÍK, Zdeněk a kol. Akademik
Miroslav Katětov. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1988, roč. 33, s. 1–7; FROLÍK, Zdeněk. K sedmdesátinám Miroslava Katětova. Časopis pro pěstování matematiky, 1988, roč. 113, č. 1,
s. 88–97; FIALA, Jiří. Miroslav Katětov (1918–1995). Vesmír, 1996, roč. 75, č. 2, s. 76–77.
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a v roce 1953 byl jmenován profesorem MFF UK. V roce 1963 přešel do Matematického
ústavu ČSAV, kde byl řadu let vedoucím vědeckého oddělení topologie a funkcionální
analýzy, Matematicko-fyzikální fakultu však zcela neopustil.
V organizační práci se věnoval oběma svým působištím, jak univerzitě, tak Akademii
(v následujícím výčtu není samozřejmě všechno). V roce 1952, při rozdělení dosavadní
Přírodovědecké fakulty UK na dvě – Matematicko-fyzikální (MFF) a Biologickou – byl
pověřen řízením přípravných jednání pro existenci MFF. Ve studijním roce 1952/1953
byl děkanem MFF UK a opakovaně, ve třech obdobích (od roku 1953), rektorem Univerzity Karlovy. V letech 1960–1961 byl interním a po přechodu do ČSAV v letech
1963–1970 externím ředitelem Matematického ústavu (MÚ) UK.
Ještě před vlastním ustavením ČSAV byl členem prozatímní vědecké rady MÚ. Ve
34 letech byl mezi prvními (18. listopadu 1952) zvolen členem korespondentem ČSAV;
řádným členem, akademikem, o deset let později, 16. listopadu 1962. V letech 1962–
1964 byl předsedou vědeckého kolegia matematiky ČSAV, pak až do roku 1970 jeho
členem. Od roku 1965 do roku 1969 byl členem Prezidia ČSAV; odpovídal za oblast
výchovy vědeckých pracovníků a udělování vědeckých hodností.
Od roku 1964 do roku 1970 zastával funkci předsedy Státní komise pro vědecké
hodnosti, resp. České komise. Byl také místopředsedou a posléze předsedou Výboru
pro státní ceny Klementa Gottwalda (1955–1970), členem Státní komise pro rozvoj
a koordinaci vědy a techniky v letech 1962–1969. O jeho členství ve svých řadách
a působení ve funkcích stály do konce let šedesátých mnohé organizace, Katětov však
zřejmě tyto funkce nesbíral – naopak se mnoha snažil zbavit, aby se mohl soustředit
na ty, které považoval za zásadní a v nichž se cítil být obzvláště platný. K těm, jichž se
postupně odříkal, ovšem nepatřila profesní Jednota českých (československých) matematiků a fyziků.
V Akademii věd se Katětov angažoval výrazně v roce 1968, resp. 1969. V únoru 1968
byl zvolen do čela stranické skupiny Prezidia ČSAV, odvolán byl v říjnu 1969 (členem
KSČ se stal hned po válce, v červnu 1945; pro své značné aktivity v průběhu Pražského
jara z ní však byl vyškrtnut). Když v dubnu 1968 zřídilo XXIV. valné shromáždění členů
ČSAV komisi k prošetření kádrových opatření a pro rehabilitaci, vedl ji M. Katětov (šlo
hlavně o prověrky v roce 1958). Na konci roku 1969 byla vytvořena komise pro přípravu České akademie věd, členy se stali všichni čeští členové prezidia, tedy i M. Katětov.
Členství v prezidiu byl zbaven v prosinci 1969. Nadále však pracoval jako vedoucí
vědecký pracovník v MÚ ČSAV.
V roce 1970 otevřel na Matematicko-fyzikální fakultě UK seminář o matematických
metodách v psychologii a pozval ke spolupráci vynikající odborníky, kteří se stejně
jako on ocitli v nemilosti režimu. Program se postupně obohatil o etologii a lingvistiku
a posléze i o medicínu. Zaměření semináře s ním koncipoval psycholog Pavel Jedlička,
na jeho náplni se dále podíleli třeba Cyril Höschl, Zdeněk Neubauer, přednášel tu Ivan
M. Havel. Seminář se vymykal době, byl na oﬁciální půdě prostorem i lidí z undergroundu, fungoval pak jako „transdisciplinární“.
282

ARCHIVNÍ FONDY

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

M. Katětov se podílel na založení Kruhu nezávislé inteligence v září 1989, 17. listopadu 1989 byl jedním z řečníků na Albertově (text projevu lze ve fondu najít, podle
autorovy poznámky se obsahově, byť ne doslovně shoduje s předneseným) a mluvil
i z balkónu Melantricha na Václavském náměstí. Po roce 1989 se výrazně podílel na
transformaci ČSAV, byl opět členem a místopředsedou Prezidia Akademie. Věnoval se
mj. otázkám vědecké přípravy a kvaliﬁkace, byl členem komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací v oboru geometrie a topologie a zároveň členem vědecké rady
UK. Jeho organizační působení ve vedení Akademie se uzavřelo v roce 1992. Působil
například ještě v programovém výboru Pražské matematické konference připravované
na léto 1996; 15. prosince 1995 však zemřel. Jeho výběrovou bibliograﬁi uvádí Jiří Fiala
v nekrologu ve Vesmíru.3
Fond Miroslava Katětova není rozsahem velký, je uložen v 9 kartonech. Poměrně
velmi důkladně je osobními doklady doložena jeho životní dráha, zejména v mladších
letech, nechybí diplomy, legitimace či ocenění (například udělení pamětní medaile Bernarda Bolzana Jednotou československých matematiků a fyziků v roce 1981). Dochovaly se také materiály z jeho středoškolských studií, stručné životopisy (dotazníky), pracovní smlouvy, kde lze vyčíst leccos i o ekonomických záležitostech. Nevelký je naproti
tomu oddíl korespondence, byť se dochovaly jak dopisy osobní, soukromé, tak úřední či
s institucemi a blahopřejné; většinou však jde o jeden, dva dopisy, výjimku představuje
korespondence s P. S. Alexandrovem (14 dopisů došlých a 6 kopií odeslaných, z více jak
dvou desetiletí, 1959–1976, resp. patrně 1981), s Edwinem Hewittem (25 došlých a 3
odeslané z let 1947–1970) či s Kiyosi Isekim (15 došlých a 4 odeslané z let 1949–1970).
Naopak velmi slušně je zastoupen oddíl vlastních vědeckých prací, už od náčrtu disertační práce, tedy od roku 1939. Co do formy tu sice převažují separáty, dokládají ovšem
skutečnost, kde všude a v jakých jazykových mutacích Katětovovy práce vycházely;
oddíl končí rokem 1990. Vedle toho jsou tu zastoupeny i přednášky, studijní texty, oﬁciální projevy, mnoho posudků – studentských, doktorských i kandidátských prací, habilitačních i doktorských disertačních prací. Dochovalo se i několik popularizačních statí
a novinových článků. Za těžiště fondu lze patrně označit oddíl shromažďující doklady
o veřejném, organizačním působení M. Katětova, částečně v rámci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a hlavně a velice různorodě v Československé akademii věd; vedle toho jsou tu i doklady o Českém svazu vědeckých pracovníků, z agendy
Státní, resp. České komise pro vědecké hodnosti a podobně. Již opět nevelkým dílem
fond uzavírají ilustrační materiály o Miroslavu Katětovovi, články o jeho osobě a fotograﬁe jeho i z akcí, na nichž se podílel.
Jiří Fiala, matematik a topolog, člověk, který nebyl přímo Katětovovým žákem,
o něm rok po jeho smrti do časopisu Vesmír napsal: „Dvacet pět let jsem měl to štěstí,
že jsem mohl každou středu chodit do Karlína do pracovny profesora Katětova na ‚kus
řeči‘. Probírali jsme tam s dalšími všemožná témata; tam jsem mohl poznat profesora
3

FIALA, Jiří. Miroslav Katětov (1918–1995). Vesmír, 1996, roč. 75, č. 2, s. 76–77.
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Katětova zblízka jako velkou osobnost. To, co jsem si z těchto rozhovorů odnesl, nelze
napsat; byla to ona ‚ungeschriebene Lehre‘, nenapsaná nauka profesora Katětova, to,
co nelze vyčíst, to, co se předává jen osobním stykem. A tak se mohu i nyní, byť už jen
v duchu, naklonit k zelenému křeslu a zeptat se: ‚Co si, pane profesore, myslíte o... ‘
A když se ztiším, odpověď uslyším. Děkuji Vám, pane profesore.“4
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Hana Barvíková

Miroslav Katětov sedmdesátiletý, 1988 (A AV ČR)

4
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U příležitosti stého výročí úmrtí českého chemika, univerzitního profesora a generálního sekretáře České akademie Bohuslava Raýmana se 13. října 2010 uskutečnil
v budově Karolina celodenní seminář Bohuslav Raýman (1852–1910), badatel, učitel
a organizátor vědy. K jeho uspořádání se z iniciativy Masarykova ústavu a Archivu AV
ČR spojily Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav dějin a Archiv
Univerzity Karlovy v Praze a Česká společnost chemická. Seminář zahájili v Malé aule
Karolina Jaroslav Pánek (místopředseda AV ČR), Ivan Jakubec (prorektor UK), Luboš
Velek (ředitel MÚA AV ČR), Soňa Štrbáňová (vědecká pracovnice ÚSD AV ČR, členka
výboru historické sekce ČSCH) a Petr Svobodný (ředitel ÚD-A UK).1
Vstupní referát Proč připomínat Bohuslava Raýmana pronesl organizátor semináře
Martin Franc (MÚA AV ČR). Charakterizoval okruhy badatelských témat, jimž je možné v souvislosti s Raýmanem věnovat pozornost. Připomněl ho jako zakladatele české
organické chemie a biochemie, stojícího na pomezí základního a aplikovaného výzkumu, organizátora vědeckého života usilujícího o českou vědu na mezinárodní úrovni,
univerzitního pedagoga, polemika, pilného a okouzlujícího přednašeče.
Karol Bílek (Památník národního písemnictví) se zaměřil na Raýmanovo dětství
a mládí v rodné Sobotce a Mladé Boleslavi, kde navštěvoval budoucí chemik hlavní
školu a gymnázium. Přinesl nové poznatky o jeho rodině a popsal pozdější vztah Sobotky k slavnému rodákovi.
Raýmanovu působení na pražské univerzitě se věnovali kolegové Petr Cajthaml
a Marek Ďurčanský (ÚD-A UK). Pohovořili o jeho univerzitním studiu, kariéře univerzitního pedagoga, přičemž přihlédli především k charakteristice Raýmanových učebních povinností a k typologii jeho žáků. Zabývali se též zajištěním výuky chemie (zvl.
organické) po Raýmanově náhlém úmrtí.
Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR) představila klíčovou vědecko-organizační činnost
B. Raýmana ve funkci tajemníka II. třídy (pro vědy matematické a přírodní) České
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1890–1899) a následně ve funkci generálního sekretáře pro celou tuto organizaci (1899–1910). Zajímala se
o strategii rozšíření výsledků české vědy na mezinárodní forum (zvl. prostřednictvím
cizojazyčného časopisu ČAVU – Bulletinu international), o výběr nových členů ČAVU
a organizování publikačních podniků II. třídy.
1

Referáty z raýmanovského semináře přináší toto číslo Prací z dějin Akademie věd. Jedná se o studie
J. Janka, J. Jindry, V. Mádlové, S. Štrbáňové a P. Cajthamla – M. Ďurčanského. Referát K. Bílka
bude otištěn ve sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2011, sv. 24.
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Ze semináře: zleva P. Svobodný, I. Jakubec, L. Velek, J. Pánek, S. Štrbáňová, M. Franc
(foto V. Mádlová)

Účastníci semináře (foto V. Mádlová)
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Jiří Jindra (ÚSD AV ČR) sledoval počátky české fyzikální chemie do roku 1911
a položil si otázku, lze-li považovat B. Raýmana za fyzikálního chemika. Odpověděl
na ni záporně, ale ocenil Raýmanovy úspěchem nezavršené snahy o zřízení katedry
fyzikální chemie a podporu žáků tíhnoucích k tomuto novému oboru (zvláště předčasně
zesnulého Otakara Šulce a Jiřího Baborovského).
Jan Janko (FF Západočeské univerzity v Plzni) se zamýšlel nad Raýmanovým pojetím vědy a též kritiky tohoto přístupu od Františka Mareše nebo Tomáše G. Masaryka
v kontextu sporu vědecké komunity o koncepci vědy na přelomu 19. a 20. století.
Soňa Štrbáňová (ÚSD AV ČR) seznámila účastníky semináře s možnostmi využití
Raýmanova archivního fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví
ke studiu jeho osobnosti. Reprezentativní fragment dokumentů, které předala do archivu
rodina, mj. dokládá chemikovy bohaté mezinárodní vědecké styky a národní cítění rodiny oftalmologa profesora Josefa Schöbla, z níž pocházela Raýmanova manželka Berta.
Přínosem celého vědeckého semináře byla bohatá diskuse následující po všech referátech. Uzavřelo ji ocenění Raýmanova přispění k modernizaci a institucionalizaci
české vědy. Místopředseda Akademie věd Jaroslav Pánek velkoryse nabídl zajištění
podpory péče o Raýmanův hrob na Malvazinkách, který je momentálně v zanedbaném
stavu; Masarykův ústav a Archiv AV ČR mu poskytl náležité podklady.
Účastníky semináře pozdravila jménem města Sobotky Marie Sekerová a informovala je o odhalení pamětní desky B. Raýmanovi v Sobotce 18. září 2010. Jako předsedkyně kulturní komise provázela tamní slavností, která započala na malebném náměstí
před sídlem kulturního střediska. Po přivítání hostů přečetla zdravici rektora Univerzity
Karlovy Václava Hampla.2 S projevy vystoupili Martin Franc, pracovník oddělení dějin
Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, a sobotecký historiograf Karol
Bílek.3 První řečník vyložil Raýmanův význam pro dobovou českou vědu včetně jejího
zapojení do mezinárodních vazeb, druhý přiblížil Raýmanovy vztahy k rodnému městu.
Slavnost uzavřel srdečnými slovy starosta města Stanislav Tlášek. Poté přítomní přešli
podloubím do opačného rohu náměstí k domu č. p. 214, kde Marie Sekerová a Stanislav
Tlášek pamětní desku odhalili.
O semináři i slavnosti referoval slovem a obrazem jak regionální tisk,4 tak časopis
Univerzity Karlovy i-Forum5 a internetové stránky Masarykova ústavu a Archivu AV

2
3
4

5

Zdravice byla otištěna ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky (dále: ZŠS), 2010, roč. 47, č. 5, s. 5–6.
Srv. BÍLEK, Karol. Bohuslav Raýman a Sobotka. ZŠS, 2010, roč. 47, č. 5, s. 6–7 a č. 6, s. 5–6.
BÍLEK, Jan. Seminář o chemiku Bohuslavu Raýmanovi. Jičínský deník z 12. 10. 2010, s. 18; TÝŽ.
Bohuslav Raýman – chemik světového jména a pražský seminář jemu věnovaný. Jičínský deník
z 16. 10. 2010, s. 8; TÝŽ. Pamětní deska chemika Bohuslava Raýmana. ZŠS, 2010, roč. 47, č. 5,
s. 5; SEKEROVÁ, Marie. Bohuslav Raýman. Badatel, učitel a organizátor vědy. ZŠS, 2010, roč. 47,
č. 6, s. 5; jn [NĚMEČEK, Jiří] 13. a 20. 9. 2010 na http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/ (cit. 13. 6.
2011); TÝŽ, Sobotka uctí rodáka, významného chemika Bohuslava Raýmana. Nové noviny (Jičín)
ze 17. 9. 2010, s. 8; Pocta soboteckému rodákovi. Nové noviny (Jičín) z 24. 9. 2010, s. 3; Odhalení
desky. Jičínský deník z 17. 9. 2010, s. 9.
i-Forum, 2010, září, viz http://iforum.cuni.cz/IFORUM-9689.html; i-Forum, 2010, říjen, viz http://
iforum.cuni.cz/IFORUM-9724.html (cit. 13. 6. 2011).
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ČR6 i Akademie věd ČR.7 Z odhalení pamětní desky vznikla televizní reportáž.8 Akademie věd Raýmana připomněla ve svém Akademickém bulletinu článkem Karola Bílka,9 Československý časopis pro fyziku přinesl k Raýmanově výročí stať Jiřího Jindry10
a v Živě publikoval jubilejní příspěvek Jan Janko.11
Naše akademické pracoviště se podílelo na dobře připravené poctě Bohuslavu Raýmanovi, kterou realizovalo při příležitosti významného výročí chemikova úmrtí. Jejímu hladkému průběhu napomohl dostatečný časový předstih, s nímž započala příprava,
koncepční zahrnutí kulturní složky v regionu, vědeckého programu v centru a cílená
popularizace. Akce potvrdila nosnost biograﬁcky zaměřených seminářů o osobnostech
náležejících k dějinám Akademie věd a jejích institucionálních předchůdců. Úspěchu
napomohlo obětavé zaujetí všech zúčastněných.
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Hana Kábová – Jan Bílek

5

i-Forum, 2010, září, viz http://iforum.cuni.cz/IFORUM-9689.html; i-Forum, 2010, říjen, viz http://
iforum.cuni.cz/IFORUM-9724.html (cit. 13. 6. 2011).
6 Viz http://old.mua.cas.cz/ (cit. 13. 6. 2011).
7 Viz http://press.avcr.cz/sd/novinky/tiskove-zpravy/101005_razman_seminar.html (cit. 13. 6. 2011).
8 Viz http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku= sobotka-%96-odhaleni-desky-bohuslavuraymanovi&cisloclanku=2010090021 (cit. 13. 6. 2011). Redaktorka Jitka Sochorová, kamera Luděk Vondrouš, střih Jitka Sochorová.
9 BÍLEK, Karol. Bohuslav Raýman – muž z krve a ohně setkaný. Akademický bulletin, 2010, č. 9,
s. 33. Přístupné též na http://abicko.avcr.cz/2010/09/12/index.html.
10 JINDRA, Jiří. Bohuslav Raýman (1852–1910). Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60,
s. 380–381.
11 JANKO, Jan. K výročí Bohuslava Raýmana. Živa, 2011, roč. 59 (97), č. 1, příl. s. I–II.
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Odhalení pamětní desky M. Sekerovou a starostou města Sobotky S. Tláškem
(foto J. Brádler)

Starosta města Sobotky S. Tlášek a zástupci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR J. Bílek,
D. Brádlerová a M. Franc (foto J. Brádler)
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Archivy zpřístupněné a otevřené?
Současné trendy ve zpřístupňování archiválií
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Ve dnech 26.–28. dubna 2011 se uskutečnila ve Františkových Lázních 14. konference archivářů České republiky. Konferenci zahájila předsedkyně České archivní společnosti doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., poté následovaly úvodní zdravice náměstka ministra vnitra a náměstka hejtmana Karlovarského kraje. Při slavnostním zahájení
byly předány dr. Vladimíru Bystrickému a dr. Květoslavě Haubertové diplomy čestného
členství v České archivní společnosti.
První ze šesti bloků nazvaný K výročí města Chebu a mezinárodní spolupráce západočeských archivů zahájili zahraniční hosté. Dr. Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka bavorských státních archivů v Mnichově, představila projekty vycházející ze spolupráce se západočeskými archivy. Thomas Aigner z Diecézního archivu v St. Pölten,
současně prezident Mezinárodního centra pro archivní výzkum (ICARus) ve Vídni, se
zaměřil na prezentaci projektu Monasterium, jehož se účastní i některé archivy z ČR. Na
závěr prvního bloku zazněly prezentace sponzorských ﬁrem ICZ a Gordic.
Druhý odpolední blok Zpřístupňování archiválií jako priorita (?) archivní práce otevřel Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě. Zdůraznil, že digitalizace ochraňuje archiválie před jejich poškozováním nadměrným badatelským využíváním. Michal
Wanner z Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR seznámil posluchače jednak
s činností pracovní skupiny, která připravuje nová pravidla, umožňující implementaci
mezinárodních standardů v českém prostředí, jednak s připravovaným Národním portálem pro digitální a digitalizované archiválie. Upozornil na nutnost reﬂexe nových informačních prostředí, na vznik nových typů archiválií a původců. Ředitelka Národního
archivu Eva Drašarová se v příspěvku Zpřístupnění archiválií v Národním archivu z hlediska analýzy nákladů a výnosů zabývala otázkou ﬁnancování archivů. Jana Poddaná
z Archivu bezpečnostních složek přítomné krátce seznámila s historií archivu, poukázala na náročnost scelování písemností různého charakteru a různého stupně zpracování. Upozornila též na konﬂikt mezi archivním zákonem a zákonem na zpřístupňování
svazků StB.
Hluboce pravdivé bylo vystoupení PhDr. Jarmily Bartošíkové ze SOkA Kroměříž,
které nastolilo otázku priorit archivářovy práce. Zpracování archiválií, stále časově
náročnější předarchivní péče, vědecké úkoly nebo narůstající administrativa, která je
důsledkem přebujelosti archivní legislativy? Výsledkem je stále častější odsouvání inventarizace archivních fondů. Lydia Baštecká ze SOkA Náchod informovala o různých
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regionálních akcích pořádaných archivem. Lucie Křížová a Božena Kovářová osvětlily
přítomným praxi zpřístupňování archiválií v Moravském zemském archivu v Brně. První konferenční den zakončili Jana Konvičná a Tomáš Dvořák, kteří přítomné seznámili
s problematikou zpřístupňování archivních fondů v Archivu hlavního města Prahy.
Druhý konferenční den pokračoval blok Zpřístupňování archiválií jako priorita (?)
archivní práce. Marek Ďurčanský a Petr Cajthaml přítomné seznámili s obsahem úřední
agendy Archivu Univerzity Karlovy, v níž převažují potvrzení o studiu, rešerše, opisy
a ověřování vysokoškolských diplomů. Statistika badatelské návštěvnosti ukázala, že se
největší počet badatelů rekrutuje z řad studentů a zaměstnanců vysokých škol. Důležitou
položku představují též badatelé z AV ČR a badatelé studující ruskou a ukrajinskou emigraci. Jakub Kunert po načrtnutí historie Archivu České národní banky přítomné seznámil s metodikami zpracování fondů peněžních institucí vydaných v archivu v 50. letech
20. století a informoval o současné strategii zpřístupňování fondů zde uložených. Zdeněk
Martínek, ředitel SOkA Pelhřimov, se zamýšlel nad optimálním postupem zpřístupňování archiválií. Zdůraznil význam pomůcek zprostředkovávajících vztahy mezi jednotlivými typy archiválií. Tomáš Baletka ze SOkA Vsetín se věnoval rozboru badatelských
návštěv. Zhruba čtvrtinu představují badatelé-genealogové a jen 6% jsou úřední žádosti.
Miroslav Svoboda ze SOkA Břeclav upozornil na problém týkající se rozličné úrovně
zpracovanosti archivních fondů, zejména pomůcek vzniklých před 40–50 lety. Blok uzavřel příspěvek Pavla Rubeše ze SOkA Brno-venkov Problematika zpřístupňování archiválií z hlediska současné náplně práce okresního archiváře. Konstatoval, že zpřístupnění
fondů limituje narůstající úřední agenda a redukce odborného personálu.
Druhý blok Archiválie zpřístupněné na objednávku (požadavky badatelské veřejnosti
jako motivace) zahájila Vladimíra Hradecká ze SOA Praha, která přítomné seznámila
s praxí zpřístupňování velkých a složitých fondů a se zpřísněním postupu předkládání archiválií badatelům. Poté následovaly referáty dvou polských kolegů – vedoucích poboček
wroclavského archivu. Adam Baniecki představil platné mezinárodní a národní standardy
a jejich dopad na zpřístupnění archiválií v Polsku. Ivo Łaborewicz v humorném příspěvku
prezentoval reﬂexi archivní práce v polském ﬁlmu. Michaela Chládková a Helena Adamcová se zabývaly speciﬁky inventarizace fondů okresních soudů. Blanka Nová představila
digitalizaci a zpřístupnění sbírek pohlednic a fotograﬁí v SOkA Jindřichův Hradec.
Poté následovala exkurze do města Chebu a společenský večer za doprovodu chebské kapely.
Třetí den zahájil blok Moderní metody a technika ve službách zpřístupňování archiválií. Jindra Emmerová z Moravského zemského archivu v Brně představila česko-rakouský projekt Acta Publica, projekt Monasterium a Veduty, které umožňují digitalizaci
matrik a dalších sbírek. Referát Jiřího Bernase a Tomáše Kaliny z Národního archivu
Archivní portál NDA uvedl přítomné do problematiky budoucí podoby a využití Národního digitálního archivu. Referát Radka Pokorného a Ivo Šulce formuloval principy
rozhodující o tom, jaké archiválie mají být digitalizovány. Karel Koucký z Národního
archivu v Praze nastínil v příspěvku Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochra291
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ny archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ otázku, jak zajistit systémovou
digitalizaci, kdy jsou archiváři omezeni rozpočtem, nedostatkem pracovních sil a specialistů. Poslední dva referáty zazněly z úst Ludmily Novotné ze SOA Plzeň a Davida
Valůška, ředitele SOkA Zlín. Oba přednášející prezentovali postup při zpracování konkrétních archivních fondů.
Závěrečný blok Moderní metody a technika ve službách zpřístupňování archiválií II
zahájil Tomáš Lachmann z Národního ﬁlmového archivu v Praze. Přítomné seznámil
s projektem Midas, který má za cíl zpřístupnit digitalizované sbírky zahraničních a evropských ﬁlmů. Dominik Budský z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., představil tzv. Biograﬁcký archiv – rozsáhlou sbírku dokumentů o literárních osobnostech
zpřístupněnou na webu instituce. Helena Pochobradská ze SOA Zámrsk prezentovala
programy umožňující jednotnou elektronickou inventarizaci archivních fondů. Josef Tesař a Hubert Valášek přiblížili praxi Moravského zemského archivu v Brně zpřístupňování inventářů na webových stránkách. Bohdan Kaňák ze SOkA Olomouc načrtl otázku,
jak různé počítačové aplikace ovlivňují badatelské využití archiválií. V posledním referátu představil Jozef Šerka genezi elektronického archivu v Archivu města Ostravy od
roku 2001 až do současnosti.
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14. konference archivářů byla opět platformou pro setkání a předávání zkušeností
archivářů z České republiky, které obohatily i zkušenosti zahraničních kolegů z Polska a Německa. V průběhu tří dnů na ní zazněly především referáty seznamující s praxí zpřístupňování archiválií v jednotlivých archivech, prezentující konkrétní projekty
a výhledy do budoucna. Objevilo se i několik referátů obecnějšího charakteru, ve větší
míře však bohužel chyběly.
Daniela Brádlerová – Vlasta Mádlová

Jubileum České akademie věd a umění
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Ve vile Lanna se 20. května 2011 uskutečnilo slavnostní shromáždění, jehož účastníci
si připomněli významné výročí české vědy.1 Před 120 lety, 18. května 1891, byl zahájen
provoz v nové budově Národního muzea a v jeho Patheonu téhož dne započala svou
činnost Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Tato instituce se po roce 1918 přejmenovala na Českou akademii věd a umění a je považována
za přímou předchůdkyni dnešní Akademie věd ČR. U příležitosti tohoto jubilea se v bubenečské vile Lanna na pozvání předsedy AV ČR Jiřího Drahoše sešli představitelé naší
vědy, bývalí i současní členové akademické obce, zástupci politiků a vědeckých institucí. Mezi pozvanými byli mj. Ivan Hlaváček, Karel Oliva, Vladimír Mareček, Václav
Pačes, Jaroslav Pánek, Václav Pavlíček, Lýdie Petráňová, Blanka Říhová, Petr Pithart.
Zájmu všech zúčastněných se těšila malá výstavka, připravená pracovníky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, která představila atraktivní exponáty z historie naší vědy
– diplom Nobelovy ceny, získané Jaroslavem Heyrovským roku 1959, originál zakládací listiny České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (obě
archiválie mají status archivní kulturní památky), fotograﬁe významných osobností (mj.
Oty Wichterleho), medaile z uměleckých sbírek a staré tisky, vydávané péčí České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Role moderátora se zhostil František Šmahel, s úvodními referáty vystoupili Luboš
Velek, Antonín Kostlán a Rudolf Zahradník. Luboš Velek shrnul počátky vědeckých
společností, jejichž kořeny u nás sahají do 18. století, zdůraznil zejména přínos Královské české společnosti nauk, založené roku 1773. Zmínil se o okolnostech, které vedly
mecenáše Josefa Hlávku k založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění. Připomněl koncept její činnosti, význačné členy, ale i vědeckou
rivalitu vycházející z existence dvou akademických institucí. Vystoupení Antonína
Kostlána bylo zaměřeno na vývoj české vědy po 2. světové válce, respektive po roce
1

Podrobněji o celé události psal Akademický bulletin, 2011, č. 6, a akademický web: http://www.
avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/110518-120-let-av.html.
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1952, kdy byla založena Československá akademie věd. V referátu zazněla jména, která
jsou s českou a československou poválečnou vědou neodmyslitelně spjata, v pozitivním
i negativním slova smyslu – Zdeněk Nejedlý, Ladislav Štoll, Jaroslav Böhm, Vilém
Laufberger, Vojtěch Jarník, Rudolf Brdička, František Šorm, Jaroslav Heyrovský. Antonín Kostlán dále hovořil o důsledcích, které české vědě přinesly události srpna 1968.
Zmínil problematiku emigrace vědeckých elit, zapojení akademiků do politické činnosti
(spolutvůrci dokumentu 2000 slov, podíl na založení Klubu angažovaných nestraníků)
a postupné omezování autonomie Československé akademie věd. Zatímco první dva
jmenovaní hovořili o historii vědy, jejích reprezentantech a institucích v českých zemích, vystoupení Rudolfa Zahradníka mělo více osobní, vzpomínkový charakter a přibližovalo období zrodu a prvních let AV ČR.
Blok úvodních referátů zakončil současný předseda AV ČR Jiří Drahoš, který zdůraznil význam této instituce pro českou vědu a důležitost základního výzkumu, který
akademické ústavy garantují.
Poslední částí oﬁciálního programu byl křest knihy Bohemia docta (ed. Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán), vydané v letošním roce Nakladatelstvím Academia
a oceněné Zvláštní cenou poroty při udílení cen Nakladatelství Academie.
Marie Bahenská

Konference Scholars in exile and dictatorships
of the 20th century

ww
w.

V letošním roce končí období určené pro řešení grantu Grantové agentury AV ČR
č. IAAX 00630801 Čeští vědci v exilu 1948–1989. Na jeho řešení se podílejí Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., za přispění
Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou Scholars in exile and dictatorships of the 20th century tak lze vnímat jako fórum, na němž byla odborná veřejnost seznámena s výsledky
čtyřleté práce všech zúčastněných řešitelů tohoto projektu, a zároveň jako příležitost pro
setkání odborníků na problematiku dějin emigrace a dalších zájemců o toto téma. Pořádaly ji Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Národní
technické muzeum, v jehož prostorách se ve dnech 24.–26. května 2011 konala.
Vlastnímu zahájení předcházela tisková konference a prezentace knihy vzniklé
v rámci řešení projektu a nazvané Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných
vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, jejímiž editory jsou
Antonín Kostlán a Soňa Štrbáňová. Kniha přináší rozsáhlou téměř dvousetstránkovou
úvodní studii z pera A. Kostlána Útěky do emigrace a Československá akademie věd,
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doplněnou podrobným seznamem pramenů a literatury k tématu. Encyklopedickou část
publikace tvoří sto několikastránkových medailonů vybraných vědeckých osobností
z řad emigrantů z ČSAV v období let 1953–1989.
Konferenční jednání bylo zahájeno 24. května odpoledne, za předsednictví Soni Štrbáňové (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), blokem příspěvků, které přednesli David
Kettler (USA), Gabor Palló (Maďarsko), Paul Weindling (Velká Británie) a Mitchell
Ash (Rakousko), věnovaných problematice odchodu vědců do exilu nazírané z obecné
roviny. Následující diskuse ukončila první den jednání.
Druhý konferenční den byl rozdělen do dvou rozsáhlých tematických celků. První z nich, věnovaný za předsednictví Dietera Hoffmanna (Německo) vědeckému exilu
z hlediska mezinárodní komparace, zahájil Antonín Kostlán (Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR) příspěvkem shrnujícím problematiku odchodů českých vědců do exilu v letech 1948–1989. V odpolední části jednání byla pozornost věnována otázkám spojeným
s emigrací v době mezi dvěma světovými válkami. Z českého pohledu si zaslouží pozornost zejména vystoupení Dietera Hoffmanna na téma emigrace německých vědců
do Prahy po roce 1933. Jednání druhého dne konference se ve večerních hodinách přesunula do nedalekého hotelu Splendid, kde se uskutečnila velmi zajímavá diskuse na
téma vědecký exil nahlížený z pozice vlastních zkušeností emigrantů. Jejího řízení se
ujal jeden z vědců, kteří v období komunistické totality emigrovali do svobodného světa, imunolog Ivan Lefkovits (Švýcarsko). Vedle něho se svými zkušenostmi vystoupili
chemik Miloš Vlastislav Novotný (USA), pediatr Jaroslav Stark a fyzioložka Olga Hudlická (oba Velká Británie).

Z konferenčního jednání (foto V. Mádlová)
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Závěrečný den konference přinesl další tři bloky příspěvků. V prvním z nich, moderovaném Paulem Weindlingem, byla diskutována problematika odchodu vědců do exilu
před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. Po krátké přestávce následovala vystoupení na téma emigrace vědců v období vlády komunistického režimu v letech 1945–1968.
Tato část konference se nesla pod taktovkou dalšího historika Viléma Prečana, který se
v roce 1990 vrátil z emigrace zpět do Československa a byl u vzniku tehdejšího Ústavu
pro soudobé dějiny ČSAV, v jehož čele stál až do roku 1998. Předsednictví závěrečného bloku konferenčního jednání, který byl zaměřen na emigraci vědců po roce 1968,
se ujal další z emigrantů, chemik Josef Michl (USA). V tomto závěrečném tematickém
celku vystoupil mimo jiné též Vilém Prečan s příspěvkem pojednávajícím o českých
historicích, kteří emigrovali v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, a o jejich
spolupráci s nezávislými historiky v Československu. Závěrečný příspěvek přednesla
Soňa Štrbáňová. Pohovořila o problematice žen-vědkyň a jejich dalších osudech v exilu.
Jednání společně zakončili oba hlavní organizátoři A. Kostlán a S. Štrbáňová.
Konference se vydařila jednak díky velkému tematickému záběru postihujícímu fenomén odchodu vědců do exilu ve 20. století a umožňujícímu celou řadu komparací,
jednak díky vysoké úrovni přednesených příspěvků. Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že umožnila nejen setkání historiků zabývajících se danou problematikou, ale
i konfrontaci jejich názorů a stanovisek s prožitky a osobními zkušenostmi emigrantů
z řad vědců rozličných oborů, kteří se konference rovněž hojně zúčastnili.
Jan Hálek
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Práce s pamětníky v Archivu AV ČR
– prezentace projektu
V souvislosti s vydáním přehledu sbírky pamětnických interview v Archivu AV
ČR (Pamětníci a spolutvůrci dějin ČSAV. Sbírka rozhovorů v Archivu Akademie věd
ČR, Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1) se 22. června 2011 v prostorách
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR konala prezentace dlouholetého projektu Práce
s pamětníky v Archivu AV ČR. Jejím záměrem bylo nejen upozornit na čerstvě vydaný
text širší odbornou veřejnost, ale také dát příležitost k neformálnímu setkání zájemců
o problematiku.
Hlavní hybatel projektu PhDr. Jindřich Schwippel v úvodním projevu seznámil necelé tři desítky přítomných s historií dosud vykonané práce, s jejími původními cíli
i dosavadními výsledky. Pro ilustraci tematické pestrosti pořízených rozhovorů byly
účastníkům prezentace puštěny charakteristické ukázky ze čtyř interview.
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Poté o svých zkušenostech respondenta promluvil prof. PhDr. František Šmahel,
DrSc. Přiznal, jak nesnadné bylo pro člověka, který své myšlenky formuluje především
písemně, přivyknout na bezprostřední zvukový záznam vlastního ústního projevu. Uvedl, že musel zároveň nalézt optimální formu svého vyprávění, přičemž se mu osvědčilo
chronologické „listování“ v dokumentech z jeho osobního archivu.
PhDr. Milena Josefovičová pak krátce představila další využití metod orální historie
v rámci společného grantového projektu Čeští vědci v exilu 1948–1989.
Po dotazu z auditoria se rozvinula diskuse o poměru mezi autenticitou respondentova projevu a mírou zásahů tazatele při vedení rozhovorů, do níž se zapojili např. prof.
PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Milena Josefovičová z MÚA AV ČR. Diskutující se opakovaně dotýkali šíře nároků kladených na
badatele v tomto oboru, ať už se jedná o nezbytnou přípravu, citlivý a individualizovaný přístup ke každému z respondentů, či zodpovědné zpracování získaného materiálu.
M. Vaněk zmínil rovněž problematiku duševní hygieny tazatelů. Toto zdánlivě okrajové
téma se jeví jako aktuální zvláště u rozsáhlých a intenzivně prováděných výzkumů.
Na druhou stranu může být styk s pamětníky pro vnímavého tazatele cenný z čistě
lidského hlediska. K tomuto vztahu se vyjádřila také paní Sylva Daníčková, mj. autorka
četných rozhovorů s předními českými vědci, nedávno vydanými souborně v knižní
podobě (Skrytá poselství vědy, Academia 2009). Vyznala se, jak ji díky speciﬁckému
složení skupiny zpovídaných práce na rozhovorech obohacuje a těší.
Prezentace ukázala, že setkání tohoto typu, byť jejich výsledkem nejsou žádné konkrétní a hmatatelné výstupy, mohou být přínosná nejen pro informaci o konkrétních projektech, ale také jako platforma ke stmelení odborné obce, jako příležitost pro výměnu
odborných názorů i osobních dojmů.

Z úvodu prezentace: L. Velek, F. Šmahel, K. Oliva, J. Schwippel (foto V. Mádlová)
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X. sjezd českých historiků, pořádaný
ve dnech 14.–16. 9. 2011 v Ostravě
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Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), Katedra historie Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity (FF OU) v Ostravě a Centrum pro hospodářské
a sociální dějiny FF OU spojily své síly při organizování letošního jubilejního X. sjezdu
českých historiků.
Záštitu nad sjezdem převzali Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy,
a prof. RNDr. Jiří Močkoř, rektor OU. Setkání historiků podpořil rovněž Krajský úřad
Moravskoslezského kraje a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Sjezdem provázeli jeho garanti prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU a výkonný ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, a prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., předseda
Sdružení historiků ČR. Poté, co přednesli zdravice zástupci organizátorů sjezdu i jeho
podporovatelé, pozdravili účastníky také delegáti spřízněných zahraničních profesních
sdružení historiků – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Polskie Towarzystwo Historyczne) a prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Slovenská historická spoločnosť).
Hlavní referáty plenárního zasedání sjezdu 14. září 2011 se vyslovily k aktuálním
otázkám české historiograﬁe na počátku 21. století. Jaroslav Pánek ve svém vystoupení
Česká historiograﬁe a svět věnoval pozornost strategiím rozšíření povědomí o české
historiograﬁi v zahraničí. Konstatoval stále ještě velké rezervy u českých badatelů při
prezentaci výsledků vlastního výzkumu a podtrhl mj. význam spolupráce se zájmově
blízkými zahraničními komitéty.
Milan Myška sledoval téma Problém diskontinuity v soudobém českém dějepisectví.
Zaměřil se na diskontinuitu tematickou, diskontinuitu ve vztahu k marxistickému dějepisectví a otázku pomíjení výsledků bádání předchozích generací historiků, zvl. meziválečného období. Jeho vystoupením se táhl jako červená nit apel, aby humanitní vědy
nezapomínaly na svou historii a systémově promýšlely preference výzkumu.
Bohumil Jiroušek v referátu České dějepisectví na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií vycházel z dvojího vnímání historiograﬁe: jednak sledovat
vlastní vědecké bádání a jeho výsledky, jednak vědecký provoz. Nejprve si všímal vědců jako veřejně činných intelektuálů a popularizátorů vědeckého poznání, upozornil na
stoupající důraz na regionálně zakotvené bádání a charakterizoval generační proměnu
historické obce. Následně načrtnul otázky redukce institucionálního zázemí vědy, nadprodukci periodik a naopak úbytek konferencí. Zamyslel se nad riziky stále rostoucí
specializace jednotlivých historiků, výběrem badatelských témat (převaha moderních
dějin) a problematikou konstrukce dějin. Zdůraznil aktuální potřebu české syntézy světových dějin, která by přinášela novou perspektivu pohledu na české dějiny, a své vy298
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stoupení uzavřel přesvědčením, že vědec si má především uchovávat vlastní myšlenkovou kontinuitu a přebírat odpovědnost za své činy a výroky.
K otevření diskusí, větší sebereﬂexi historiků a zájmu o teoretické myšlení vyzývalo
zamyšlení Jana Horského na téma Teorie jako konstitutivní rys vědeckosti a jejich místo
v českém dějepisectví. J. Horský vyšel z pojetí teorie jako jednoho z konstitutivních prvků (historické) vědy. Charakterizoval teorie v historických vědách a teorie o historické
vědě, jejich místo v produkci českého dějepisectví v uplynulém desetiletí, uvedl několik
příkladů (subjektivně) zajímavých teorií historických věd (zvl. studie Miloše Havelky
a Zdeňka Vašíčka) a teorií v historicko-vědních studiích (Daniela Tinková, Lucie Storchová, Veronika Čapská). Závěrem sice ocenil české překlady zahraničních prací, ale
vyjádřil své pochybnosti o propojení teoretického myšlení s „empirií“, podpořené pesimistickým pohledem na ostrost pojmoslovného myšlení a teoretickou kompetenci čerstvých absolventů vysokoškolského studia historie. Dal najevo i pocit vyobcování teoretického myšlení z dějepisectví a obavu ze zúžení historické vědy na „pouhý“ dějepis.
Václav Bůžek sledoval v referátu Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách proces ustavování nových ﬁlozoﬁckých fakult, otázky oborové didaktiky, vědeckých výsledků a badatelského vyhraňování, mezinárodní spolupráce a proﬁly absolventů. Za důležitou považuje nastoupenou tendenci k sepsání moderně pojatých syntéz
dějin regionů.
Zdeněk Beneš zhodnotil v příspěvku Historie a edukace dějinami vývoj didaktiky
dějepisu. Vycházel z propadu českých středoškolských studentů v mezinárodním měřítku. Kritizoval vyhnání oborových didaktik z oborů v 90. letech 20. století a ocenil
zřízení stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky za účelem pokusit se rekonstruovat
(tedy institucionalizovat) oborové didaktiky. Speciﬁkoval úkoly oborových a předmětových didaktik. Dotknul se problematiky mezinárodní spolupráce a možností edukačního
využití regionálních dějin.
Další den, 15. září 2011, probíhalo jednání v několika hlavních, případně volných
sekcích. Mezi hlavní sekce patřily následující: A) Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci; B) Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální komunikaci; C) Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin – Kam
zmizely dějiny práce?; D) Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám; E)
Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti; F) Vybrané
otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků; G) posterová sekce:
Historická krajina – historický prostor. Realita a virtualita. Volné sekce sledovaly tematiku: Sociální aspekty demograﬁckého vývoje; Meze a obory mezioborové spolupráce
– bohemistika a historie; Současný společenský život a aktivismus; Hranice a identity;
Dějiny těla: parametry, koncepty, historiograﬁe; Pomocné vědy historické v současné
historiograﬁi.
Podrobné programy jednotlivých sekcí a textová podoba některých referátů jsou přístupné na webových stránkách sjezdu (http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/). Lze
předpokládat, že zhodnocení práce sekcí se objeví v ústředních periodikách. Zde se
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věnuji pouze referátům (resp. prezentacím) v sekci A, které by čtenáře našeho časopisu mohly zajímat nejvíce. Její garanti Petr Sommer a Václav Ledvinka si dali za úkol
sledovat využití moderních technologií při terénním archeologickém výzkumu a při
ochraně historických pramenů, dále se zaměřili na novou podobu archivních pramenů
moderní doby. V. Ledvinka referoval o písemných pramenech, technologickém pokroku
při jejich vyhledávání, evidování a zpracování, dále při klasickém historiograﬁckém
(pramenném) výzkumu a při popularizaci výsledků historického výzkumu. P. Sommer
připomněl neopominutelný význam základních principů vědecké práce, k němuž je nezbytné stále přihlížet i přes obrovský rozmach nových technologií a metodologií v současném výzkumu.
Jan Klápště předložil k diskusi příspěvek Archeologie v dialogu s historií (resp. historickými metodami). Pojednal o emancipaci a poslání archeologie středověku a předestřel záměr mezioborového studia medievistiky. Martin Kuna se zamýšlel nad hledáním
nových metod a postupů v moderní archeologii, a to jak v rovině obecné, tak na konkrétním příkladu.
Tomáš Dvořák charakterizoval pozitiva i úskalí, která přináší jednak využití moderní a informační technologie v archivnictví, jednak nástup éry digitálních dokumentů
(tedy těch, které vznikají jen v elektronické podobě). Vývoj situace během posledních
pěti let vede spíše k přehodnocování dosavadních postupů, poznávání limit technologií,
a tedy i k určité deziluzi a hledání nových cest. Problém T. Dvořák vidí v nízkém stupni metodické připravenosti, nedostatečném rozhledu po zahraniční odborné literatuře
a především v absenci kompletní analýzy digitálního dokumentu, což jej vede k mírné
skepsi v otázce digitální archivace. Zároveň však vyzývá archiváře, aby uplatňovali
pozici archivů jako paměťových institucí při řešení zmíněných otázek.
Věra Němečková a Petr Grulich pohovořili o tom, jak na nové technologie reaguje
Filozoﬁcká fakulta Univerzity Hradec Králové při výchově budoucích archivářů. Bohdan Kaňák seznámil přítomné se zkušenostmi Zemského archivu v Opavě s nadstavbovým informačním systémem VadeMeCum, využívajícím jak data celostátní evidence
archivních fondů a sbírek, tak informace z konkrétního archivního pracoviště. Hedvika
Kuchařová a Kateřina Valentová představily možnosti a meze databázového zpracování biograﬁckých pramenů z řádového prostředí pro období raného novověku. Ludmila
Sulitková a Tomáš Černušák informovali o zapojení archivů a vysokých škol do mezinárodního projektu ENArC, zaměřeného na digitalizaci badatelsky významných fondů
a jejich sdílení on-line. Ivana Ebelová a Michaela Hrubá se věnovaly projektu databázového soupisu a edičního zpřístupnění městských knih. Zdeněk Marek prezentoval
příspěvek (připravený ve spolupráci s Vladimírem Brůnou) o prostorovém laserovém
skenování a jeho přínosu v dokumentaci kulturního dědictví. O konkrétní aplikaci této
metody na příkladu kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně (v porovnání s využitím tradičních a jiných moderních metod památkového stavebního fondu)
promluvily Táňa Nejezchlebová a Bára Větrovská. Přednesené příspěvky provázela bohatá diskuse.
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Navečer druhého jednacího dne si část účastníků sjezdu prohlédla s průvodkyní Moravskou Ostravu, někteří dali přednost kulturnímu programu. Kromě toho proběhla za
poměrně malé účasti valná hromada Sdružení historiků České republiky: došlo k volbě nového výboru a diskutovaly se otázky vzdělávání, vzdělanosti a postavení historie
i dějepisného vyučování ve společnosti.
Třetí den historického sjezdu, 16. září 2011, se uskutečnilo plenární bilanční zasedání. Garanti jednotlivých sekcí (hlavních i některých volných) Petr Sommer (sekce A),
Jiří Kocian (B), Milan Hlavačka (C), Libor Jan (D), Blažena Gracová (E), Michaela
Závodná (F), Eva Semotanová (G), Eduard Maur (demograﬁe), Jaroslav David (bohemistika a historie), Miloš Řezník (hranice a identita) a Tomáš Krejčík (pomocné vědy
historické) přednesli souhrnné zprávy. Po nich následovala diskuse jednak nad podobou
dalšího sjezdu (zvláště otázka, zda se držet dále modelu sekcí nebo dát přednost plenárním referátům širšího dosahu), ale především nad současným stavem české historiograﬁe a úrovní vzdělanosti.
Po uzavření diskuse se ujal závěrečného slova Ivan Hlaváček. V úvaze nad posláním
a výhledy českého dějepisectví charakterizoval tři základní úkoly, jež by měly být společné všem historikům. Hovořil o nezbytnosti zapálené badatelské aktivity, o historii pro
nezainteresovanou veřejnost a o prezentaci výsledků bádání pro foro interno et externo.
Zazněl mj. požadavek publikování příspěvků historiků v periodickém tisku, důraz na
podporu regionálních sborníků a na integraci našeho bádání do evropské historiograﬁe.
Poté P. Vorel přednesl návrh usnesení sjezdu. Zároveň informoval o apelu Sdružení historiků České republiky, jehož obsahem je upozornění na příčiny a předpokládané důsledky vzdělanostního úpadku a výzva k rychlé systémové nápravě zohledňující
společenskovědní disciplíny. Sjezd historiků vyjádřil souhlas s iniciativou Sdružení.
Poděkování a závěrečná slova patřila I. Hlaváčkovi a A. Zářickému, který ocenil zvláště organizační úsilí Radka Lipowského, odborného asistenta Katedry historie FF OU,
a pomoc studentek a studentů OU. Všem organizátorům patří skutečně dík za to, že
přispěli ke zdařilému průběhu sjezdu.
Bohužel však před sjezdem nevyšel očekávaný Lexikonu českých historiků na počátku 21. století, a tak nezbývá než doufat, že tento chvályhodný počin bude realizován
v nejbližších měsících a avizovaný Lexikon se stane stejně cennou pomůckou jako jeho
předchůdce.
Hana Kábová
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Kdyby se udělovala ocenění za věrnost pracovišti v dobách dobrých i zlých, pokud jde o Archiv Akademie věd,
magistra Alena Šlechtová by byla první oceněnou. Už jako
studentka začala totiž pracovat v archivu Královské české
společnosti nauk, zúčastnila se „rukodílné“ fáze budování
Archivu ČSAV při přejímání, balení a stěhování písemností
České akademie věd a umění a Královské české společnosti
nauk, archivařila v bývalém trezorovém podzemí v budově
Prezidia ČSAV i v mokrých a plesnivých prostorách činžáku v Thunovské ulici.
Snad jí v překonávání nepříznivých podmínek pomáhalo
i to, že je májové dítě; narodila se jako jedináček 19. května
1931 v Praze v dobré, spořádané úřednické rodině. Maturovala v roce 1950 a původně
chtěla studovat historii a ruštinu, nakonec to byla pro ni osudová kombinace: pomocné vědy historické, archivnictví a historie. Na roky svých studií (tehdy to bylo devět
semestrů) vzpomíná přinejmenším se smíšenými pocity: zlé jsou vzpomínky na dusné
klima padesátých let, dobré pak především na profesora Václava Vojtíška, Zdeňka Fialu
a ročníkové kolegyně a kolegy.
Jako studentka poprvé začala praktikovat nad soudními spisy v tehdejším Státním
ústředním archivu; pak ji již pan profesor Vojtíšek, vedoucí univerzitního archivu, řádný
člen KČSN, akademik ČSAV a ředitel Archivu Akademie přizval k práci na archiváliích
vědeckých společností. Do Archivu Akademie nastoupila jako studentka a již osvědčená
archivní síla v létě 1954 a do důchodu odešla v roce 1991. V akademickém archivu tedy
úspěšně a především velmi obětavě působila 37 let. (Nebýt zdravotních potíží, mohlo
těch úspěšných let být i více.)
S náležitým historickým odstupem (a vrozenou laskavostí) vzpomíná v dobrém na
zajímavé osoby a osobnosti, s nimiž spolupracovala. Byl to mj. PhDr. Emanuel Janoušek, „gentleman staré školy“ a „pan Archivář s velkým A“, doktorky Marie Bozděchová a Marie Haasová. Dr. Haasová měla na starosti akvizici a zpracovávání písemných
pozůstalostí a naše jubilantka vzpomíná, jak se spolu s ředitelem Vojtíškem snažili, aby
vdovám po často už zapomínaných vědcích koupí pozůstalosti pomohli z leckdy velmi
reálné nouze.
Prapůvodní Vojtíškův Archiv ČSAV působil původně jen v několika málo místnostech Colloredo-Mansfeldského paláce v Karlově ulici 2. Jako depot sloužil překrásný,
slavnostní a veliký barokně rokokový sál – ovšem až do sedmdesátých let bez jakéhokoliv osvětlení. (Za šera a tmy tu archivářky a archiváři pobíhali s baterkami.) V první voj-
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tíškovské éře, vzpomíná jubilantka, „to byl malý jakoby rodinný podnik; bylo-li třeba
něco vyhledat, udělal to ten, kdo byl po ruce – třeba i pan profesor“. Pořádací místnost
nebyla, proto se zpočátku muselo při pořádání velkých fondů vzít zavděk třeba podzemím budovy Prezidia a za zlepšení se pokládaly i prostory v Thunovské ulici.
Po pracovní stránce neměla pilná a obětavá archivářka nikdy pražádné obtíže; se
svými výbornými znalostmi ruštiny zajišťovala i kontakty se světem, byla obětavou
a spolehlivou rešeršérkou. Problém měla ale s normalizací: nepodepsala Antichartu
s prostinkým zdůvodněním, že by si napřed chtěla přečíst, co vlastně zavrhuje. (Následoval nepříjemný, ale v jejích vzpomínkách „snesitelný“ ﬁnanční postih.) Její pracovní záběr byl úctyhodný: byla přesnou a vší badatelskou obcí ctěnou šéfkou studovny
a výpůjční agendy archivu, jako dobrá absolventka studia pomocných věd historických
se věnovala sbírce medailí, provedla její náročnou revizi i zařídila též restauraci poškozených medailí.
Nejvýznamnější je ovšem její podíl na zpracování a zpřístupnění klíčových fondů
akademického archivu: Masarykovy akademie práce (spolu s E. Janouškem a J. Levorou), České akademie věd a umění (s J. Beranem a J. Levorou), u inventáře Královské
české společnosti nauk její jméno kupodivu chybí. S O. Paulovou zpřístupnila Historický spolek, sama pak Československé ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní
a konečně fond Vývojové dílny ČSAV.
S trochou nadsázky lze napsat, že archivní sláva Mgr. Šlechtové „hvězd se dotýká“.
Zpracovala a zinventarizovala totiž také fondy Československé astronomické společnosti,
tzv. Německé hvězdárny a jako svůj šedévr fond Státní hvězdárna, zahrnující písemnosti
z let 1775–1952. Obsáhlý inventář vznikl sice již v roce 1981, ale její solidní pojednání
o složité historii této de facto naší nejstarší vědecké instituce je dodnes často citováno.
Poněkud skrytá je její encyklopedická práce: hutná a přesná hesla v odeonském Encyklopedickém slovníku.
Zbývá jen dodat, že se svým archivářským dílem může být právem spokojena tak,
jako jej oceňují i dnešní studijní návštěvy archivu. Přejeme jubilantce mnoho pohody
a šťastného odpočinku.
Jindřich Schwippel

Bibliograﬁe A. Šlechtové

O prvním svazku Pojednání České společnosti nauk. Vesmír, 1954, roč. 33, č. 9, s. 310–
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Poměr Královské české společnosti nauk ke Gebauerovu Slovníku staročeskému. In
Akademiku Václavu Vojtíškovi k 75. narozeninám. Práce z Archivu ČSAV. Praha:
Archiv ČSAV, 1958, s. 122–133.
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Soupis pramenů k životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně uložených v československých
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a ve sbírce medailí a plaket.
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Říká se, že důkazem správně dokončeného výzkumu má být story – ucelený příběh. Ať přistupujeme
k bohatosti písemných i ústně tradovaných životopisných údajů letošního jubilanta v konvenčním chronologickém pořadí či naopak v obráceném sledu – pokud
v běhu jeho života hledáme příběh či příslovečnou červenou niť, vždycky se nabízí jediné výstižné slovní spojení: překvapující paradoxy.
Pokud se někdo narodil v první polovině 20. století,
sudičky mu již do kolébky vložily jistotu, že bude účastníkem mnoha dramatických událostí i historických paradoxů: velcí spojenci klidně zradí svého menšího spojence, osvoboditelé se změní v okupanty atd.
Miroslav Šmidák se narodil 12. listopadu 1931 v Praze a to podle tehdejších i dnešních měřítek „v dobré rodině“: otec se vrátil z I. světové války jako důstojník československých legií a jako dobrý právník byl kariérním úředníkem ministerstva sociální péče.
Rodinné kořeny však byly na Moravě, odkud oba rodiče pocházeli. (První paradox:
v Praze rozený jubilant se podle vlastních slov „pokládá spíše za Moravana“.)
Přes dobré středostavovské katolické zázemí byl velmi úspěšnému studentu Jiráskova klasického gymnázia (paradoxně) bližší ideál nové, komunistické společnosti, která
odstraní sociální nespravedlnosti a vůbec všechna zla dřívější doby. Stal se (dobře marxisticky vzdělaným) funkcionářem Československého svazu mládeže. Začal studovat
na nové Vysoké škole politických a hospodářských věd (VŠPHV). Působili tam i jemu
podobní talentovaní mladí i starší muži jako Jiří Hájek, Viktor Knapp, Josef Macek,
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Ota Šik a další. VŠPHV byla však zrušena, její diplomatická fakulta, kde studoval, byla
začleněna do Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Miroslav Šmidák ukončil studium
jako promovaný právník (obor správní právo) a také jako kandidát členství ve Straně.
V šedesátých letech získal titul JUDr. a prošel kompletní vědeckou aspiranturou na
Ústavu státu a práva ČSAV. (Po roce 1968 už neměl možnost práci obhájit.)
Změnil ovšem zaměstnavatele: po práci na Ústředním výboru ČSM dostal v roce
1960 nabídku převzít politicky i odborně velmi angažovanou funkci vedoucího sekretariátu Prezidia Československé akademie věd. Až do roku 1968 patřil do nejužšího
kroužku vedení i správy vrcholové instituce československé vědy. A jako takový se stal
jedním z hlavních protagonistů Pražského jara v Československé akademii věd, autorem detailně propracovaných návrhů na její demokratizaci a zlepšení podmínek vědecké
práce vůbec. (Paradox druhý: jsa původně ustanoven, aby přísně bděl nad dodržováním
stranické linie ve všech směrech, začal ji odvážně měnit a nechápal srpnovou okupaci
1968 jako kýženou bratrskou pomoc.)
Snad jako třetí životní paradox můžeme označit fakt, že jubilant, který byl vždycky
primus, byl posrpnovými normalizátory Akademie věd zařazen také mezi „primusy“ –
tentokrát mezi top ten „nejnebezpečnějších představitelů a exponentů pravice v ČSAV“
– v řadách Strany, z níž byl ovšem vyloučen. Podle nepsaných pravidel Strany a Vlády
byly archivy a muzea tzv. koncovými pracovišti, kam bylo možno při náležitém snížení
platu odložit (či přesněji řečeno odvelet) osoby, pro něž se tehdy vžil hezký výraz kádroví invalidé. V poskytování azylu těmto lidem měl už Ústřední archiv ČSAV velmi
dobrou tradici: v jeho Komisi pro soupis a studium rukopisů působili zavržení skvělí
univerzitní učitelé jako M. Boháček, F. Čáda, V. Černý, B. Ryba a další. V této dobré
tradici, kterou založil první ředitel Archivu akademik Václav Vojtíšek, pokračoval i jeho
nástupce právník akademik Václav Vaněček. Malým a z dnešního hlediska zcela komickým paradoxem bylo, že novopečený archivář Šmidák (do Ústředního archivu ČSAV
nastoupil k 1. dubnu 1971) podle pokynů normalizační vrchnosti nesměl pracovat s písemnostmi, jejichž byl v dřívější době autorem a měl se věnovat politicky nezávadným
starším písemným pozůstalostem. (Většinou samostatně, někdy ve spolupráci s dalšími
uspořádal následující pozůstalosti nebo se podílel na jejich zpracování; vznikly tak kvalitní inventáře: Václav Dědina, Eugen Dostál, Jaroslav Heyrovský, Vojtěch Jareš, Karel
Koutský, Jindřich Křepelka, Josef Podpěra, František Rádl, František Karel Studnička,
Jaroslav Šafránek, Karel Šandera, František Tilšer, Václav Vaněček, Ladislav Vošta. Vynalezl též moudré řešení problému evidence a zpřístupnění fragmentárních, malých, ale
obsahově zajímavých pozůstalostí založením Sbírky fragmentů a jednotlivostí osobních
fondů.)
Přes tento nepsaný příkaz se jako neocenitelný znalec a pamětník podílel (spolu s autorem této vzpomínky v roli „koncesovaného archiváře“) na zpracování a zpřístupnění
klíčového fondu Vládní komise pro vybudování ČSAV a významných „úředních“ fondů
místopředsedů ČSAV akademiků Ivana Málka a Jaroslava Kožešníka a předsrpnového předsedy ČSAV akademika Františka Šorma. S podstatnou teoretickou podporou
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dr. F. Hoffmanna (zdůvodnění tvorby tzv. složitého fondu) a praktickou pomocí dnes
docentky dr. A. Míškové (tehdy „pomocné vědecké síly“) pak byl uspořádán veliký
a významný fond Řízení a správa ČSAV I. (1952–1961). Pod prozatímním inventárním
seznamem Řízení a správa ČSAV II. je podepsán M. Šmidák sám. Z jeho iniciativy se
pak také zrodila řada badatelsky i organizačně velevýznamných pomůcek – Katalogů
jednání Prezidia ČSAV, na nichž se pak dále podílel dr. M. Něnička.
Již dřívější vzpomínkové stati i obšírnější referáty s oprávněnou vděčností líčily mimořádně tolerantní a přátelské prostředí v Ústředním archivu ČSAV. Skutečná týmová spolupráce, průběžné zlepšování organizační struktury pracoviště, shora zaštítěné
patriarchální přízní akademika Vaněčka proměnilo náš akademický archiv na instituci
respektovanou i v sousedních zemích. Velký podíl na tom měla nejen erudice a píle,
ale i přirozená autorita doktora Šmidáka. Byl výborným společníkem při pravidelných
pracovních cestách na mimopražské pracoviště Archivu – na kdysi laudonovský zámek v Bečvárech. (Řidičem obstarožního služebního auta byl rovněž kádrový invalida,
znalec špiček Akademie z pohledu zdola. Jejich pamětnické rozhovory při cestách by
stačily na pěkný svazeček neformálních dějin ČSAV.) K dalším paradoxům životaběhu
dr. Šmidáka můžeme připočítat, že při „trestném pobytu“ v akademickém archivu mohl
tiše opatrovat, doplňovat a připravovat původní „pražskojarní“ podklady pro zásadní
demokratickou transformaci ČSAV, které předložil již v prosinci 1989 mimořádnému
valnému shromáždění ČSAV.
JUDr. Miroslav Šmidák se v roce 1990 vrátil do funkce vedoucího sekretariátu Prezidia ČSAV, od roku 1993 do roku 2009 pracoval jako poradce předsedů nově vytvořené
Akademie věd ČR profesorů R. Zahradníka, H. Illnerové a V. Pačesa. Za významné zásluhy jej ocenil poslední předseda ČSAV akademik O. Wichterle Pamětní medailí Josefa
Hlávky a v roce 2009 předseda AV ČR V. Pačes Čestnou medailí za zásluhy o Akademii
věd České republiky.
Bývá dobrým zvykem, že laudatio doplňuje i oslavencova bibliograﬁe: budiž zde jen
konstatováno, že jde o cca 125 statí převážně k organizační a správní problematice naší
Akademie věd. Jeho dokončovaná práce o ČSAV teprve vyjde. (Těšíme se!)
Posledním paradoxem tak je, že ocenění jeho zásluh je – řečeno matematicky – klasickým průnikem množin: množiny zásluh o akademické archivnictví a pramennou základnu dějin věd a techniky a množiny zásluh o řízení a správu Akademie věd samé.
Jindřich Schwippel

307

Práce z dějin Akademie věd, č. 2/ročník 3/2011

z

NABÍDKA PUBLIKACÍ

as
.c

Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Tel. odbyt publikací: 234 612 203, fax 284 680 150
e-mail: dedeciusova@mua.cas.cz; tichy@mua.cas.cz
knihy u nás s 25% slevou
naše publikace dodává též ﬁrma Kosmas, na jejíž stránkách
(http://www.kosmas.cz/) lze knihy objednat
aktualizovaná kompletní nabídka na: http://www.mua.cas.cz
Z NEJNOVĚJI VYDANÝCH PUBLIKACÍ

mu
a.c

František HOFFMANN.
Výbor kodikologických rozprav a studií. Studia codicologica selecta.
Studie o rukopisech. Monographia, sv. XVI, 2010, 494 s.
ISSN 1804-0101, ISBN 978-80-86495-75-0.

Vlasta MÁDLOVÁ – Augustin PALÁT.
Jaroslav Průšek (1906–1980).
Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy.
Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, svazek 2, 2011, 114 s.
ISBN 978-80-8649579-8.

ww
w.

Lucie KOSTRBOVÁ – Kurt IFKOVITS – Vratislav DOUBEK.
Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904)
als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne.
Praha – Vídeň: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
– Österreichisches Theatermuseum, 2011, 502 s.
ISBN 978-80-86495-72-9 (MÚA), ISBN 978-3-85497-200-6 (ÖTM).

Dagmar HÁJKOVÁ – Luboš VELEK a kol.
Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera.

Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Filozoﬁcká fakulta UK, 2011, 354 s.
ISBN 97880-86495-78-1.

Jan NĚMEČEK – Ivan ŠŤOVÍČEK – Helena NOVÁČKOVÁ
– Jan KUKLÍK – Jan BÍLEK (ed.).
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942).
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Historický ústav AV ČR,
v. v. i., 2011, 852 s. ISBN 978-80-86495-71-2.

308

Práce z dějin Akademie věd
č. 2/ročník 3/2011

RECENZE A ZPRÁVY

RECENZE A ZPRÁVY

as
.c

z

Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Ed. Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán. Praha: Academia, 2010, 531 s. ISBN 978-80200-1809-0.

ww
w.

mu
a.c

Na knihkupeckých pultech se na jaře 2011 objevila dlouho očekávaná kniha věnovaná vývoji neuniverzitní vědy v českých zemích. Kolektiv autorů se pokusil po mnohaletém úsilí uchopit rozsáhlé téma a zpracovat jej zároveň přístupně pro širší odbornou
nehistoricky vzdělanou veřejnost. Autoři byli svým vědeckým působením spjati s někdejším Archivem Akademie věd ČR, v současné době působí převážně v Masarykově
ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., nebo v Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i. Z obou akademických ústavů pocházejí rovněž editoři publikace. Postrádáme ale bohužel ediční úvod, který by čtenáře zasvětil do okolností vzniku publikace
a především ozřejmil koncepci díla (stručná informace na s. 4 v rozsahu jednoho odstavce je zcela nedostačující).
Úvodní slova současného předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše a jeho předchůdce Václava Pačese navozují zájem o četbu knihy jako poutavého a poučného příběhu
naší vědy. Podobné vyznění má i doslov od Rudolfa Zahradníka, který stál také v čele
AV ČR.
Historické kapitoly usilují o zachycení institucionálního vývoje mimouniverzitní
vědy v českých zemích. Primárně se zaměřují na společnosti, spolky a případně ústavy,
přičemž zohledňují i klíčové osobnosti vědy. Struktura kapitol se pokouší nalézt určitý kompromis mezi hlediskem chronologickým a institucionálním. První kapitola Jana
Janka O učencích v Česku, jejich idejích a institucích má spíše povahu zasvěceného
úvodu do problematiky. Navazující kapitoly pojednávající o vývoji vědy v určitých obdobích (Antonín Kostlán: Prosazování myšlenky akademie věd v českých zemích raného novověku (16.–18. století); Ladislav Niklíček, A. Kostlán: Vývoj českých vědeckých
institucí a spolků do 80. let 19. století a návrh akademie věd J. E. Purkyně; A. Kostlán,
J. Janko, L. Niklíček: Struktura vědecké organizace v období první Československé republiky; Alena Míšková: Vývoj mimouniverzitní vědy v Československu a ČSAV po roce
1945) se střídají s kapitolami věnovanými jednotlivým vědeckým institucím (Magdaléna Pokorná: Královská česká společnost nauk; Emilie Těšínská, Jindřich Schwippel:
Masarykova akademie práce; Daniela Brádlerová: Československá národní rada badatelská 1924–1953); na pomezí stojí kapitola A. Míškové Německé mimouniverzitní instituce v Čechách. Ačkoliv vývoj většiny institucí je popsán vcelku, charakteristika České
akademie věd a umění a jejího zázemí je rozdělena (Jiří Pokorný: Nadání Josefa, Marie
a Zděnky Hlávkových; týž: Česká akademie věd a umění do roku 1918; Vlasta Mádlová:
ČAVU v nové republice); navíc posledně jmenovaná kapitola má nepřesný název, neboť
zachycuje vývoj instituce do roku 1952.
Domnívám se, že knize by prospělo buď uplatnění jednoho hlediska členění, tedy
chronologického či institucionálního, nebo jejich oddělení, tedy rozdělení publikace do
309
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dvou vyvážených celků, z nichž každý by upřednostnil jedno z hledisek: snad by bylo
vhodné nejprve pojednat o vývoji vědy jako celku, s respektováním určitých mezníků
(vznik Československé republiky, vznik ČSAV), poté se věnovat rozboru působení jednotlivých institucí. Za optimální nepovažuji rozdělení popisu činnosti ČAVU.
Kapitoly pojednávající o institucích (a některé další kapitoly) jsou doplněny medailony vybraných osobností (odkazuje na ně rejstřík, jen v případě Jana Evangelisty
Purkyně a Josefa Hlávky je najdeme též v obsahu). Snad by bylo účelnější (zejména
s ohledem na skutečnost, že charakterizované osobnosti byly většinou současně členy
několika vědeckých institucí) vytvořit samostatný oddíl osobností vědy, nejlépe s abecedním řazením. Navrhovanými úpravami členění by celá kniha mohla získat na přehlednosti. Přispělo by k tomu i graﬁcky nápaditější provedení obsahu, jehož podoba
není zcela vyhovující.
Na konci každé kapitoly je připojen soupis literatury. Jedná o celky rozsahem nevyvážené, někde chybí, zřejmě z důvodů dřívějšího sepsání textů, odkazy na novější
literaturu, ač je bylo možné ještě doplnit (např.: BRÁDLEROVÁ, Daniela. Československá národní rada badatelská v letech 1924–1929. In BLÜMLOVÁ, Dagmar a kol.
Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury
v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929). Jihočeský sborník historický. Supplementum 1. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009,
s. 113–121; MÁDLOVÁ, Vlasta. Česká akademie věd a umění v období první republiky. Tamtéž, s. 93–112; HÁLEK, Jan. Soutěž nebo zrada (soutěž o nejlepší rakouskou
válečnou píseň). In Pocta Josefu Kollmannovi. Red. Alena Pazderová. Praha: Státní
ústřední archiv, 2002, s. 106–124; HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Institucionální zázemí
humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952. Práce z Archivu
Akademie věd, řada B, sv. 18. Praha: Archiv Akademie věd ČR, 2009; TÁŽ. Prezidenti
České akademie věd a umění. In Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých
zemích. Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 9, s. 135–194; MÁDLOVÁ, Vlasta.
Historický archiv I. třídy České akademie věd a umění v letech 1892–1918. Sborník
archivních prací, 2006, roč. 6, s. 112–147). U kapitoly věnované Masarykově akademii
práce se poprvé objevuje vedle soupisu literatury i seznam archivních pramenů (ten je
dále pak neúplně u ČAVU v první republice a Československé národní rady badatelské):
takové odkazy (v úsporném rozsahu: archiv, fond) by byly vhodné u všech kapitol.
Zmíněné kritické poznámky ke koncepci knihy souvisejí s dalším postřehem týkajícím se povahy ediční resp. redakční práce. Při souvislém čtení nás ruší opakující se věcné
údaje, někdy (zejména u prvních dvou kapitol) částečné překrývání textů, v celé knize
nejednotné psaní cizích křestních jmen a užívání šlechtických titulů. Objevují se též věcné či pravopisné chyby. Např. Regesta diplomatica nec non epistolaria bohemiae et moraviae, I. díl (1855), dovedl k roku 1253 Karel Jaromír Erben, nikoli František Palacký
(s. 74); první českou encyklopedií byl Slovník naučný, nesprávně označovaný jako Riegerův slovník naučný (s. 162); v meziválečném období existovala v ČAVU funkce generálního tajemníka, nikoli generálního sekretáře (s. 377, 378, 379 aj.), roku 1993 se již uží310
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val titul předseda ČSAV, ne prezident (s. 480); chybí rok úmrtí Oty Šika – 2004 (s. 463);
ne všichni vědci a umělci jmenovaní na s. 383 byli popraveni či umučeni během druhé
světové války (Bedřich Mendl v roce 1940 spáchal sebevraždu; Vojtěch Jirát podlehl za
Pražského povstání 1945 infarktu; Jaroslav Ježek zemřel začátkem roku 1942 v New
Yorku na chronickou chorobu ledvin; Vítězslava Kaprálová podlehla roku 1940 v Montpellier tuberkulóze; Vít Nejedlý zemřel roku 1945 ve vojenské nemocnici Krošcienek
u Krosna na následky onemocnění břišním tyfem v době bojů o Dukelský průsmyk).
O nedbalé redakční práci a jazykové korektuře svědčí opakování slov, nejednotné
užívání zkratek a zkrácených slov, chybné dělení slov či ponechání „počítačových“
chyb, přehlédnutí (např. s. 144: hlavním tajemníkem KČSN byl v letech 1916–1932
Josef Janko, ne Jan Janko; s. 395: historik umění Čadík byl křestním jménem Jindřich,
ne František; s. 413: zakladatel ondřejovské hvězdárny Josef Jan Frič, ne Jan Josef;
s. 429: právní historik Miroslav Boháček, nikoli František; s. 429: sociolog Inocenc Arnošt Bláha, ne Arnošt Inocenc) a překlepů (např. s. 170: autor dějin Filozoﬁcké fakulty
UK Josef Petráň, ne Petráš; s. 328: antropolog Jindřich Matiegka, ne Matiega), především však hrubé chyby: osobnosti napomáhali (s. 261), členstvím v ČAVU byli poctěny
i takové význačné osobnosti (s. 397). Zmíněná přehlednutí ve jménech se projevují
následně i v rejstříku.
Obrazové přílohy, jejichž shromáždění a příprava bylo jistě časově náročné, většinou vhodně doplňují text; některé reprodukované texty jsou ale bohužel obtížně čitelné
(s. 107, 207, 237, 271, 381 aj.), výjimečně zcela nečitelné (s. 101). Graﬁkovi lze vytknout špatné oříznutí některých obrázků, případně zalomení textu (s. 152, 227–228,
236). U obrázků se mohl objevit údaj o uložení originálů v konkrétních fondech (je
pouze uvedeno, že všechny ilustrace jsou z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR).
Přestože kniha má nespornou hodnotu, poněkud zamrzí, že editoři nevyužili dostatečně možnost vytvořit první souhrnné dílo o dějinách mimouniverzitní vědy v českých
zemích a nepřizpůsobili svůj výklad cílovému čtenáři.
Hana Kábová

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek. Ed. Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ, Vlasta QUAGLIATOVÁ. Korespondence TGM, [sv. 6]. Praha: Masarykův
ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., 2011, 152 s. ISBN 978-80-86495-69-9.
Soudobá komunikační technika sice omezila soukromou písemnou korespondenci
na minimum, ale pro minulost zůstávají dopisy stále cenným pramenem, odhalujícím
osobní vztahy jedinců a jejich bezprostřední názory, příčiny a pohnutky jejich jednání
a nezřídka odkrývají i zákulisí rozličných jevů či událostí, z jiných zdrojů často jen
těžko postřehnutelné. Edice těchto písemností, zvlášť jednalo-li se o osoby významné,
se vždy právem těšily badatelské pozornosti. Je proto záslužným činem, ujal-li se Ma311
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sarykův ústav postupného vydávání korespondence Masarykovy, z níž nejnověji vyšel
soubor listů, které si vyměňoval v letech 1882–1905 s historikem Antonínem Rezkem.
Edici uvádí vstupní stať H. Kokešové Tomáš G. Masaryk a Antonín Rezek: mezi
vědou a politikou, která trefně, byť jen rámcově, načrtává proﬁl Rezkův jako dějepisce,
později angažovaného i politicky. I Rezek patřil totiž do okruhu raných Masarykových
spolupracovníků a přátel, sdružených zprvu v univerzitním táboru „mladých“ a semknutých i kolem Athenaea, Masarykem zpočátku redigovaného. Studie Kokešové je opřena
především o rozbor samotných dopisů a podpořena i odkazy na novou literaturu, k níž
bych snad upozornil jen i na svou starší práci Athenaeum a jeho místo ve vývoji české bibliograﬁe (Česká bibliograﬁe, 1968, sv. 7, s. 155–197), jež se dané problematiky
rovněž dotýká a obsahuje i pokus o rozkrytí šifer, jichž Masaryk, Rezek i jiní užívali.
Rozborový pohled ztěžovala autorce nevyváženost korespondence – z celkového počtu
dochovaných listů (104) výrazně převažují dopisy Masarykovy (89) nad Rezkovými
(15), ale přesto bystře postřehla postupnou proměnu vzájemných vztahů, jež posléze
vyústila v názorovou rozpolcenost a tím i do jisté míry vedla k ochladnutí těchto kontaktů, které, až do Rezkova odchodu do Vídně, byly předtím rozvíjeny a posilovány
i častým přímým stykem osobním. Rezka, jehož počínání sleduje hlouběji až od chvíle,
kdy začal cílit k širšímu uplatnění i ve sféře politické, sice postavila do světla méně příznivého, ne-li přímo do pozice uraženého nedůtklivce (dok. č. 52, 56), leč soudy o něm
vyslovené, ač opět nerozebírají podrobněji složitou situaci, v níž se jako ministr vůči
reprezentantům politických stran ocital, nepostrádají věcného opodstatnění.
Sama edice dopisů je také uvedena obšírným výkladem o kritériích, kterými se vydavatelé řídili a jež se opírají o metodická doporučení Ivana Šťovíčka, jimiž se mají
vydavatelé novodobých listinných dokumentů řídit, aby se zvýšila úroveň edičního počinu a tím i jeho vědeckost. Jde o posun nikoli nevýznamný, jestliže má být napříště
brán zřetel i k prvkům zcela vnějším (povaha listů, papír, okolnosti datace atd.), které
byly u starších edic obvykle zcela opomíjeny a nikdo – spoléhaje na solidnost vydavatelovu – je ani nevyžadoval, protože uživatele zajímal – a to platí ostatně i podnes
– především obsah publikovaných dopisů a nikoli jejich formální stránka. Plnou funkčnost nově nastoleného přístupového hlediska potvrdí nepochybně až čas, ale praktické
včlenění těchto údajů, provedené odlišnou graﬁckou formou do poznámek ke každému
dopisu, je vtipné a bylo-li ho při edici Masarykových a Rezkových dopisů užito, pak
se tak stalo důsledně a s velkou pečlivostí. Na jednu zdánlivou maličkost bych přesto
upozornil – datace dokumentů č. 31, 35, 36, 44 se může současníkovi jevit jako ne dosti
přesvědčivá, neví-li, že v tehdejší době se ve velkých městech pošta doručovala dvakrát
denně, takže na dopis odeslaný ráno mohl adresát bez obtíží reagovat a večer se na žádanou schůzku i dostavit.
Žádoucí důkladnost a zasvěcenost vykazují i vysvětlivky věcné, uváděné v rámci
poznámkového aparátu rovněž u každého dopisu. Za velmi diskusní však považuji,
zda je potřebné poskytovat uživatelům edice i české překlady slov sice ne vždy běžně
užívaných, ale každému naprosto srozumitelných (pleno titulo v dok. č. 26, eo ipso
312

RECENZE A ZPRÁVY

ww
w.

mu
a.c

as
.c

z

v dok. č. 69, corpus delicti v dok. č. 91 apod.) anebo překládat text psaný německy (dok.
č. 91). V úvodu k edici je rovněž zevrubně popsáno, jaké byly ve znění dopisů provedeny úpravy jazykové či jiné, což opět svědčí ve prospěch vědecké solidnosti vydavatelů.
Naproti tomu zvláštního ocenění zaslouží jmenný rejstřík, podávající stručné, leč
výstižné základní informace o osobách v dopisech zmiňovaných, což byl u jedinců neznámých úkol velice náročný a pracný, ale editoři jej zvládli takřka dokonale. Jen pro
úplnost bych k těmto personáliím, ale i k dopisu č. 96, dodal, že s V. Spinčićem se dobře
znal i sám Rezek, a to už z dřívějška, neboť spolu studovali dějepis na pražské univerzitě a oba byli i členy tehdy ještě studentského Historického klubu, v němž Spinčić
několikrát o chorvatských dějinách přednášel. K úvaze však dávám, zda by napříště
z obdobných rejstříků neměly být vypuštěny postavy ryze historické (Karel V., Filip
Sličný, ale i Bismarck aj.), byť je o nich v dopisech zmínka, a eventuální poučení o nich
přesunuto vhodněji do věcné poznámky k příslušnému dopisu. Opravy zaslouží i zjevná
tisková chyba (dok. č. 103), neboť Rezek bydlel ve Vídni v Gusshausstrasse a nikoli
v Gasshausstrasse.
Ke všem těmto glosám, jež však mají z hlediska celkové kvality edice spíše jen význam okrajový, bych však připojil i námět rázu obecného, leč nikoli zcela nepodstatný
nejen z hlediska pracovního, ale i ekonomického, zda při počinech editorských má být
– kromě zřetele stěžejního a prioritního, je-li pramenná hodnota dopisů opravdu tak
vysoká, že si zaslouží publikování – předem uvážlivě rozhodnuto, zda korespondence
bude zveřejněna in extenso či jen výběrově. Více argumentů dokonce mluví pro uplatnění hlediska relativní úplnosti, neboť i dopisy zdánlivě bezvýznamné přinášejí leckdy
informace ne sice důležité, ale přesto nikoli nezajímavé (např. z dok. č. 36 lze zjistit,
kam chodíval Masaryk na oběd). I tato nicotnost mluví však ve prospěch vydavatelů
a podporuje – i přes některé vyslovené výhrady – celkový závěrečný soud, že edice vzájemných dopisů Masarykových a Rezkových je spisem přínosným a k hlubšímu poznání
vztahů i postojů obou aktérů, ale i k dění tehdejší doby účinně přispívajícím.
Jiří Špét

OERTER, Wolf B. Die Ägyptologie an den Prager Universitäten 1882–1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Praha: Univerzita Karlova – Filozoﬁcká fakulta, 2010,
178 s. ISBN 978-80-7308-341-0.
První souhrnný titul k dějinám egyptologie na obou pražských univerzitách (od rozdělení v roce 1882 až do zániku německé univerzity v roce 1945) předložil odborné
veřejnosti dlouholetý vědecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozoﬁcké
fakulty UK v Praze/Káhiře Wolf Burkhard Oerter. Ten se dějinám vlastního oboru soustavně a dlouhodobě věnuje od počátku 80. let – vedle svých proﬁlujících odborných
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zájmů, orientovaných především na koptologii, koptskou papyrologii a manicheismus.1
Ostatně s koptologií jako integrální součástí egyptologie byly u nás spojeny rané počátky oboru, představované kurzy koptské gramatiky, jež těsně před rozdělením univerzity
na českou a německou (v akademickém roce 1881/1882) ohlásil na Filozoﬁcké fakultě
orientalista Alfred Ludwig (1832–1912). Egyptologie jako samostatný obor v celé své
šíři, zahrnující zpravidla jazyk, materiální kulturu, dějiny, náboženství a umění starého
Egypta (od doby faraonů až po Alexandra Velikého) se však v Praze etablovala až v roce
1913, a sice habilitací Nathaniela Reicha (1876–1943) na univerzitě německé, o šest let
později pak habilitací Františka Lexy (1876–1960) na univerzitě české (1919). Lexa
se také stal, již jako klasik svého oboru, zakládajícím ředitelem Čs. egyptologického
ústavu UK v Praze a Káhiře (1958) – instituce, s níž je neoddělitelně spjat následující velký rozkvět naší egyptologie, spojený především s objevy v archeologické lokaci
Abúsíru a působením Lexova žáka Zbyňka Žáby, resp. Františka Váhaly, Miroslava
Vernera a dalších. Právě toto období přirozeně zastiňuje význam doby předcházející,
která byla doposud kriticky zmapována jen fragmentárně. Vedle přirozeného zájmu
o osobnost Františka Lexy,2 to byly především drobné studie Wolfa B. Oertera, který již
od poloviny 80. let věnuje pravidelnou pozornost i egyptologii na univerzitě německé
a tamním, mnohdy pozapomenutým či méně známým osobnostem – a to vždy v kontextu s vývojem egyptologie české.3
Podtitul nové Oerterovy knihy naznačuje již prima vista, že se nejedná o syntézu
resp. monograﬁi, nýbrž o souborné vydání jeho starších i novějších studií k dějinám
vlastního oboru. Nepřímým podnětem k tomuto počinu bylo 50. výročí založení Čs.
egyptologického ústavu UK (2008) a s ním spojená potřeba poukázat na starší vrstvy
historických tradic pražské egyptologie. Úskalí jubilejních publikací jsou známá, patří
k nim často i nutnost v krátké době vydat retrospektivní, bilanční práce, na které ale
při řešení hlavních vědeckovýzkumných úkolů a plánů nezbývá příliš mnoho energie
a času. To byl asi také důvod, proč se autor rozhodl pro pečlivou reedici svých dosavadních prací a rezignoval na monograﬁcký titul, pro který jeho dosavadní výzkum
1

2

3
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Před nedávnem se stal (ve spolupráci s Petrem Pokorným, Růženou Dostálovou, Pavlem Rynešem,
Zuzanou Vítkovou a dalšími) hlavním editorem českého vydání proslulých starokřesťanských, převážně gnostických rukopisů z egyptského Nag Hammádí, objevených bezprostředně po 2. světové
válce. Viz Rukopisy z Nag Hammádí, sv. 1–3. Praha: Vyšehrad, 2008–2011. Podílel se např. i na
vydání vysokoškolské učebnice DOSTÁLOVÁ, Růžena, HOŠEK, Radislav, MESSERI, Gabriela,
OERTER, Wolf B. Papyrologie řecká, latinská, koptská. Praha: Karolinum, 2006, resp. na mnoha
dalších významných publikacích a odborných studiích.
Viz zejména sborník František Lexa – zakladatel české egyptologie. Velké osobnosti ﬁlozoﬁcké
fakulty Univerzity Karlovy. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 4, 1984. Praha:
Univerzita Karlova, 1989.
První z nich vyšla v již v roce 1984. Srov. OERTER, Wolf B. Georges (Jiří) Ort-Geuthner. Notizen
zu einem Prager Orientalisten. Göttinger Miszellen, 1984, roč. 77, s. 85–92; TÝŽ. Jiří (Georges)
Ort-Geuthner. Zápisky o pražském orientalistovi. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2000, roč. 40, s. 53–61.
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představuje dobře vymezený, i když zjevně ne kompletní fundus archivních pramenů
a literatury. Zejména u rekonstrukce akademických drah jednotlivých vědců chybí totiž
zohlednění příslušných „ministeriálních“ fondů, dostupných např. v pražském Národním archivu, resp. v Rakouském státním archivu ve Vídni či v Bundesarchivu v Berlíně.
Reedice již publikovaných studií s sebou navíc přinesla několik obtížně řešitelných problémů, na něž ostatně autor v úvodu své práce sám upozorňuje (s. IX–XV). Tyto studie
byly totiž napsány k různým příležitostem či konferencím, takže se v nich např. opakují jak některé obecnější pasáže, tak i fragmenty akademických biograﬁí jiných osob
z oboru, na které byly zacíleny příspěvky již dříve publikované. Mechanické vypuštění
těchto redundancí by ovšem činilo mnohé dílčí studie nesrozumitelné, zejména pokud
si čtenář nemůže dopřát luxus kontinuálního čtení. Na druhé straně se autor nespokojil
s pouhou reedicí: pokud později dospěl k upřesnění či opravě svých dřívějších poznatků,
doplnil je v dodatečných, alfabeticky vyznačených poznámkách. Autorův úvod je tedy
nezbytným klíčem ke čtení následujících textů. Ty jsou představovány vědecko-biograﬁckými skicami jednotlivých osobností, střípky z jejich osobního a vědeckého života,
líčením jejich egyptských výprav, v závěru i úsměvným popisem fenoménu „alpinismu“
na egyptských pyramidách, rozšířeným jistě nejenom v kruzích zasvěcených egyptologů. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny v pořadí, v jakém byly postupně publikovány, což
samozřejmě čtenáři znesnadňuje orientaci, zejména pokud by chtěl sledovat chronologicky uspořádané dějiny oboru. K dispozici je mu však jeho podrobná časová tabulka
v úvodu publikace (s. XVII–XXII), resp. i rejstříky v jejím závěru.
Tematicky a žánrově je nová Oerterova kniha značně heterogenní. Chronologicky
nejstarší období pokrývá případová studie o rozdělení pražské univerzity v zrcadle dějin počátků zdejší egyptologie (s. 40–46), která sem přichází zhruba 50 let po založení
první egyptologické stolice na pařížském Collège de France v roce 1831; v Německu
coby druhé egyptologické „velmoci“ byla první katedra tohoto oboru zřízena v Berlíně v roce 1846 pro Richarda Lepsia. V Praze se zpočátku jednalo o dílčí přednášky
odborníků příbuzných oborů (jazykovědec Alfred Ludwig či semitista Max Grünert),
později následovala i explicitně egyptologická habilitační řízení (Nathaniel Reich v roce
1913, František Lexa v roce 1919). Těmto habilitacím jakož i vědecké činnosti obou
jmenovaných je věnováno celkem osm příspěvků: v Reichově případě autor sleduje
i jeho následnou habilitaci ve Vídni, resp. i stopy jeho další kariéry v USA, u Františka
Lexy autor rekonstruuje i jeho akademická juvenilia, formující pobyt u Wilhelma Spiegelberga ve Štrasburku a ve speciální studii i význam démotistických a koptologických
studií v Lexově díle (s. 20–35). Soustředěnou pozornost (čtyři příspěvky) věnuje Oerter
i osobnosti staroegyptského ﬁlologa a archeologa Ludwiga Keimera (1892–1957) – od
životopisných korrigend přes dlouhou, osm let trvající cestu k jeho pražské habilitaci (1930–1938) až po jeho válečné a poválečné působení v Egyptě, pohybující se mj.
i na hraně mezi expertní uměnovědnou činností a obchodováním s egyptskými starožitnostmi. Detailně se přitom zabývá jeho pozoruhodným osobním fondem v Německém
archeologickém ústavu v Káhiře. Keimerův pestrý osud je do značné míry typický i pro
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řadu dalších „zasvěcenců“ tohoto výlučného oboru, kteří si museli vydělávat na živobytí
nejrůznějším způsobem. Platí to i pro nadějného pražského orientalistu a autora démotické gramatiky Grammaire démotique (1936) Georga (Jiřího) Orta-Geuthnera (1900–
1941), žáka Nathaniela Reicha a Františka Lexy (a několika pařížských egyptologů
a orientalistů), který až do své smrti působil v pařížském nakladatelství odborné literatury, kde sice mohl své znalosti dobře uplatnit, nikoliv však vědecky rozvinout. Autorův
zájem se obrací i k Theodoru Hopfnerovi (1886–1946), jehož vědecká a životní dráha
byla završena smutným epilogem v internačním táboře pro pražské Němce v Praze –
Ruzyni († 9. února 1946). Ačkoliv jeho hlavním oborem byla klasická ﬁlologie, proslul
i důležitými studiemi ke staroegyptskému náboženství, resp. i studií k významné pražské sbírce papyrů Carla Wesselyho, která se Hopfnerovým prostřednictvím dostala do
fondů pražské univerzitní knihovny. Oerter připomíná i jeho zevrubnou cestovní zprávu
z exkurze do Egypta v roce 1937, v níž barvitě líčí situaci tamních archeologických
nalezišť, resp. staroegyptských památek, z nichž mnohé ještě mohl obdivovat in situ
(např. obě kolosální sochy Ramsese II. v Memﬁsu). K poslednímu dějství egyptologie
na pražské německé univerzitě se vztahuje příspěvek o písemné pozůstalosti klasického
ﬁlologa Viktora Stegemanna (1902–1948), uložené dnes v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, který v Praze působil v letech 1940–1945 a do své výuky
zahrnul i koptštinu a další koptologická témata. Nepřímo zde tak po odchodu Ludwiga
Keimera (1940) reprezentoval alespoň část egyptologického oboru.
Oerterova historická miscelanea k dějinám pražské egyptologie umožňují i neodborníkům dobrý vhled do zákulisí atraktivního, byť poněkud exkluzivního oboru
a jeho rané rozvojové fáze v českých zemích, tj. etapy, bez níž by šťastný a úspěšný
příběh poválečné československé egyptologie, který se překvapivě rozvinul navzdory
nepříznivým politickým konstelacím, byl sotva možný. Kniha však v sobě obsahuje
i výzvu, především pro autora samotného: na základě již provedených výzkumů učinit
další logický krok směrem k celkové syntéze, pokud možno v širším středoevropském
rámci.
Miroslav Kunštát

FRANC, Martin. Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 aneb Jediný opravdový antikomunista? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 (Práce z Archivu AV,
řada B, sv. 20), 389 s. ISBN 98-80-86495-68-2, ISSN 1213-7928.
Martin Franc se věnuje již delší dobu osobnosti I. Málka (1909–1994) v kontextu tehdejší vědní politiky. Připomeňme zde alespoň edici dopisů Magdy N. I. Málkovi (Acta
historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2009, roč. 2) a obsáhle
komentovanou edici dopisů I. Málka manželce z poznávacího zájezdu českých vědců
do SSSR v roce 1950 (knižně 2009). Tentokrát si vytkl velmi náročný cíl: analyzovat
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Málkovu úlohu ve vědní politice Československa zejména v 50. a 60. letech minulého
století, v níž Málek vystupoval vlastně v trojím kontextu: jako významný mezinárodně
uznávaný badatel – mikrobiolog, jako Komunistickou stranou Československa pověřený důvěrník a funkcionář a v neposlední řadě jako komunista s horoucím srdcem. V průběhu let se ukázalo, jak bylo obtížné tyto role splnit, a to právě velmi zdařile ukazuje
Francova obsáhlá monograﬁe.
Autor rozsáhlý text přehledně rozčlenil do 17 kapitol; jako další kapitoly jsou označeny vlastně přílohy – soupis pramenů a literatury (s. 357–369) a Málkův strukturovaný životopis (s. 370–373; zde kupodivu schází datum Málkova úmrtí). Práce začíná
stručným líčením Málkových životních osudů před jeho „politickou“ kariérou, takže
kniha vlastně prezentuje ucelený životopis I. Málka, byť s důrazem na období jeho
vrcholné angažovanosti ve vědní politice československého státu a jeho vedoucí složky – komunistické strany. Klíčové jsou ovšem kapitoly věnované Málkově účasti na
formulování vědní politiky strany a vlády v 50. a 60. letech minulého století, které byly
namnoze poznamenány Málkovými střety s jeho největším konkurentem v této oblasti
z vědeckých kruhů, předsedou ČSAV Františkem Šormem a s často nekompetentními
a diletantskými aparátníky ve vedení KSČ. Tato tematika se objevuje již v III. kapitole
věnované procesu vytváření ČSAV (s. 34–64). Složitou situaci ve vztahu „ideologa“
Málka a nastupující pragmatičtější orientace stranického vedení osvětluje kapitola VI.,
věnovaná usnesení strany a vlády z února roku 1956 (s. 93–106). Málek jako autor dvou
obsáhlých prací o vědní politice, v nichž se zejména zrcadlí jeho měnící se ideologický
přístup, je reﬂektován v kapitole IV. (s. 63–78; týká se dosti pamﬂetického a dogmaticky
poučujícího Boje nového se starým v dnešní naší vědě z roku 1955) a XIII. (s. 205–244;
jde o Otevřené otázky naší vědy z roku 1966). Jádrem Francova výkladu jsou především
návrhy na podstatu a metody plánování vědy, které Málek předkládal koncem 50. let
(kap. VII, s. 107–116), zejména pak vrcholné období Málkovy vědecké a politické autority v 60. letech (kap. XI, s. 165–183, a kap. XIV, s. 245–253).
M. Franc v této souvislosti sleduje též Málkovu poměrně úspěšnou snahu o prosazení některých zásad „socialistické vědní politiky“ na mezinárodní úrovni v různých
fórech a organizacích levicově orientovaných vědců a v tzv. mírovém hnutí (kap. X,
s. 145–164). Vedle této hlavní tematiky věnuje pozornost i některým ne tak nápadným,
ale přece jen důležitým a hlavně zajímavým tematickým okruhům jako je Málkova činnost v popularizaci vědy (kap. XII, s. 184–204) nebo Málkovy pokusy o novou orientaci zemědělské politiky (kap. IX, s. 132–144). Důležitá je XV. kapitola, líčící iluze
a deziluze Pražského jara 1968, kdy Málek ve spolupráci s reformním úsilím části vedení KSČ nově formuloval vědní politiku na demokratičtějších základech (s. 254–282).
Co poté následovalo, ukazuje smutná další kapitola (s. 283–300), kde Málek hledá
– často v rozporu s pozůstatky svého kdysi horoucího komunistického přesvědčení –
obtížnou cestu ke srozumění s disentem. Jistě si přitom vzpomněl na svou ne zrovna
slavnou úlohu při tzv. prověrkách třídní a politické spolehlivosti vědeckých pracovníků
roku 1958 (kap. VIII, s. 117–131; jak obtížně odpovídal na dotazy, týkající se některých
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jeho dřívějších postojů při uvolnění v 60. letech, připomínají zejména stránky 127–129)
a také na svou životní krizi v polovině 50. let (kap. V., s. 79–82).
Předností málkovské monograﬁe je autorovo zvládnutí neobyčejně rozsáhlého materiálu: s úžasem vidíme kupy nepublikovaných pramenů z Národního archivu, Archivu
bezpečnostních složek, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a dalších; to doplňuje
i množství odkazů na tištěné prameny a sekundární literaturu. Poznámkový aparát v knize obsahuje 735 položek! Tu je velkým kladem, že se M. Franc v rozlehlém faktograﬁckém řečišti neutápí, údaje s dobrým přehledem a jistým vhledem řadí podle významu
a snaží se o správnou a přesnými argumenty podloženou interpretaci. Myslím, že se
mu též podařilo vyhnout neduhu často pozorovaného u životopisců, totiž jisté fascinaci popisovanou osobností a z toho vyplývající idealizaci. V tomto ohledu autor zůstal
kritický, byť v konfrontaci s pojetím činnosti Málkova hlavního konkurenta ve vědní
politice F. Šorma, která se jako červená niť táhne celou knížkou, může čtenář nabýt
dojmu, že někdy přece jen s lidsky jistě přístupnější osobností Málkovou sympatizuje
poněkud přespříliš. Jako jistý problém vidím v recenzované práci poněkud nedopracované pasáže, týkající se Málkova vztahu k zemědělství: snad měl autor více poukázat
na skutečnost, že vedení Československé akademie zemědělských věd (jmenovitě Antonín Klečka a Jiří Foltýn) vehementně i v tisku vystupovalo v prospěch lysenkovského
a mičurinského dogmatismu a dostávalo se do polemik se stoupenci již kritičtějších názorů, rekrutujících se hlavně z ČSAV a vysokých škol. M. Franc zde nakousl zajímavou
problematiku spojenou s osobností a činností „lukaře“ A. Klečky, což by si vyžádalo
samostatné monograﬁcké zpracování. Za velký klad knihy pokládám autorovo plastické
vylíčení tíhy, kterou musel Málek nést jako původně hlavní propagátor tzv. mičurinské
biologie, když tlačen vědeckým rozvojem jiných směrů v biologii byl nucen revidovat
své postoje, diskutovat se stále kritičtějšími kolegy a přitom svádět často předem prohrané boje s nevědomými stranickými funkcionáři. Je jisté, že tato rozpornost Málkova
přesvědčení, úrovně poznání a praktického působení, těžce poznamenávala jeho životní
osudy i zužovala limity jeho vlastní vědecké práce. V každém případě Francova kniha
představuje stěžejní příspěvek k prozkoumání základů vědní politiky „strany a vlády“
v 50. a 60. letech 20. století a bude nepostradatelným východiskem i vademekem pro
další badatele, kteří se odhodlají studovat a osvětlit jiné oblasti i jiné vůdčí osobnosti
této domény.
Knihu doprovází obsáhlá obrazová příloha (s. 307–356, 54 obrázky a dokumenty),
jež podtrhuje vyznění textu a není samoúčelně ilustrativní. Neschází ani osobní rejstřík
(s. 375–381) a anglické resumé (s. 383–389).
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