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S dalším ročníkem časopisu Práce z dějin Akademie věd přistoupila redakce
po osmi letech jeho existence ke grafickým i obsahovým změnám.
Už v minulých ročnících jsme mírně upravovali strukturu časopisu, s motivací udržet ho především v rovině ryze odborné, nikoli vzpomínkové nebo
informativní. Postupně byly proto omezovány a kráceny části věnované životním jubileím, nekrologům nebo oceněním zaměstnanců Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v části Kronika jsme ponechávali výhradně
zprávy z konferencí a seminářů vztahujících se k profilu časopisu. Zásadní
proměna grafiky od letošního prvního čísla, které právě začínáte číst, je motivována snahou časopis vizuálně „oživit“. Razantní změna obálky, a to na tzv.
typografickou, která nevyužívá figurální ani jiné obrazové motivy, cílí ke zdůraznění názvu časopisu. Iniciálami AV se pak hlásíme k naší mateřské instituci.
Rozhodli jsme se využít pro obálku dvě barevné verze, červenou a modrou,
každou pro jedno ze dvou čísel v rámci téhož ročníku. Změny můžete zaznamenat i ve vnitřní sazbě, která pracuje s jiným typem písma a rozložením
textu. Domníváme se, že je to ve prospěch čtenářského komfortu. Novou tvář
časopisu připravil Ondřej Huleš, který je zároveň zodpovědný za technickou
redakci. Je namístě poděkovat grafikovi, panu Dušanu Růžičkovi z Nové tiskárny Pelhřimov, s nímž jsme spolupracovali od roku 2009. A konečně změna
poslední, na první pohled méně viditelná, ale neméně důležitá. Rozšířili jsme
anotaci časopisu a zohlednili v ní mj. badatelsky aktuální téma – sociální dějiny
vědy. Domníváme se, že tím lépe vyjádříme náplň časopisu, který se neomezuje
jen na obory pěstované v AV ČR a jejích předchůdcovských institucích, ale
věnuje se dějinám vědy v širším záběru, jak ostatně dosvědčuje náplň (nejen)
tohoto čísla.
Věříme, že novinky přijmete s pochopením a že přispějí k vyšší kvalitě,
citovanosti i šíření časopisu ve vědecké obci doma i v zahraničí.
Marie Bahenská
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Biografická prolegomena.
K raným létům egyptologa
Jaroslava Černého1

as
.

Hana Navrátilová

cz

P rá c e z d ěj i n Ak ade mi e v ě d 2017, roč . 9, č . 1

.m
ua

.c

Biographical prolegomena.
The early years of Egyptologist Jaroslav Černý
Abstract: Early life, education and social contacts of the Czech-born Egyptologist Jaroslav Černý
are presented here in the context of his family relations influenced by the aspirations of his
family and his own ability to build and develop social capital in his field of study and outside,
which evolved in time into an invisible college.
Keywords: History of science; 20th century; historiography; Egyptology; social history; Jaroslav
Černý; Czechoslovakia; elites; invisible college
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V několika minulých číslech PDAV se objevily kapitoly z akademické činnosti československého egyptologa Jaroslava Černého (1898–1970) a jeho žáků,
kteří vytvořili sice proměnlivou, avšak vědecky bezesporu úspěšnou egyptologickou skupinu. Jaroslav Černý patřil k pracovníkům meziválečného Orientálního ústavu, tedy předchůdce pozdějšího Orientálního ústavu Československé
akademie věd, a pro dějiny československé a mezinárodní vědy je v každém
případě nezaměnitelnou osobností, která mj. položila základy sociálních a hospodářských dějin starého Egypta s velkou pílí a akribií.

1

Tato studie byla podpořena GA ČR 17-22085S, Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad
dvou generací, 2017–2019 a v rámci projektu Overcoming locatedness, keeping loyalties – history of
Egyptology in the 1930s to the 1970s reflected in biography of J. Černý financovaného Anglo-Czech
Educational Fund.
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Jak již bylo konstatováno na těchto stránkách,2 jeho veřejná činnost se
neomezovala na odbornou vědeckou práci, jakkoliv tato byla pro něj zásadní
životní náplní, ale obsáhla dále, kromě například vědecko-populární činnosti,
také veřejnou službu v roli diplomata. Černý patří rovněž k československým
vědcům s úspěšnou mezinárodní kariérou, o níž lze vzhledem k politickým
bariérám hovořit jako o exilu – docílil ale přitom i udržení osobních a odborných vazeb k Československu. Je zde tedy řada důvodů, proč se jeho osobností
zabývat dlouhodoběji a podrobněji.
Zpracování podrobného životopisu tohoto vědce si přirozeně vyžaduje
i informace o rodinném zázemí, osobním životě a mimoakademické činnosti. Tento článek si klade za cíl doplnit některé rané aspekty vědcova života
v širším kontextu, a umožnit tak pohled na zakotvení jeho vědecké osobnosti
v sociálních vazbách. Vytváření kontaktů a odborný i společenský rozhled byly
pro Černého působení zásadní – na rozdíl od svého učitele Lexy nejenže nikdy
nebyl samoukem, ale začal také rozvíjet velmi široce své vědecké i osobní kontakty a později je – což bylo patrné i z komunikace se Zbyňkem Žábou3 – zase
zprostředkovával dále. Doplňujeme a rozvíjíme zde tak dosavadní stručnější
a většinou výběrové životopisy.4
Zejména formování počátků akademické dráhy, tedy školní léta, jakož
i ekonomické osamostatnění, kterého Černý potřeboval dosáhnout již při
svém nástupu na pražskou univerzitu, jsou zajímavými kapitolami v jeho mnohostranném životě. V tomto raném období také vyniknou některé prvky charakteristické pro sociální zázemí společenské vrstvy úřednických rodin, k níž
patřili rodiče Jaroslava Černého. Černý od svého raného věku, podobně jako
jeho rodiče, pracoval se sociálními pravidly své doby, ale také v nich udržoval
i určitý osobní manévrovací prostor, což se mohlo odrazit i později v jeho fyzické i sociální mobilitě.

2
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4

4

Viz JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, NAVRÁTILOVÁ, Hana. Jaroslav Černý a František Lexa. Edice
korespondence zakladatelů české egyptologie. PDAV, 2015, roč. 7, č. 1, s. 89–150 (dále: JŮNOVÁ
MACKOVÁ, A., NAVRÁTILOVÁ, H. Jaroslav Černý a František Lexa); Titíž. Druhá generace československých egyptologů: Zbyněk Žába a pražská stolice egyptologie – počátky druhého exilu
Jaroslava Černého, cesta z Prahy do Oxfordu (1946–1951). PDAV, 2016, roč. 8, č. 1, s. 89–168.
Tamtéž.
Viz Růžová, Jiřina. Písař místa pravdy, Praha: Libri, 2011; NAVRÁTILOVÁ, Hana. Jaroslav Černý.
Egyptolog na cestách nejen po Egyptě. In JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, NAVRÁTILOVÁ, Hana,
STORCHOVÁ, Lucie, HAVLŮJOVÁ, Hana, JŮN, Libor. Českoslovenští vědci v Orientu. 1. díl. Praha:
Scriptorium, 2012 s. 349–391.
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Jak uvádí plzeňská matrika a ve shodě s ní i všechny jeho dosavadní životopisy,
Jaroslav Černý se narodil v centru západních Čech, v Plzni, 22. srpna 1898. Byl
synem zaměstnance c. k. finanční stráže Antonína Černého a jeho manželky
Anny. Postavení rodiny bylo určováno zejména sociálním zařazením otce, ale
– jak se zdá – i hospodářskou dovedností a aspiracemi matky.
Antonín Černý se narodil 11. února 1861 v Příbrami a jeho rodina také
pocházela z Příbrami (rodiče žili v době narození vnuka Jaroslava na adrese
Příbram č. 381), kde Antonínův otec Josef Černý, tedy Jaroslavův dědeček,
měl řeznictví. Záznam v matrice o křtu5 Jaroslava Černého jej charakterizuje
jako měšťana a řeznického mistra v Příbrami. Jeho ženou – a tedy Jaroslavovou babičkou – byla paní Františka, rozená Kokešová, původem z Hořovic
ve středních Čechách.
Antonín Černý nastoupil, snad po vojenské službě, roku 1888 službu
u finanční stráže Rakouska-Uherska.6 Šlo o důležitou složku státní moci
v monarchii. Finanční stráž vznikla již v první polovině devatenáctého století sloučením předchozí obdobné složky, stráže důchodkové, a pohraničních
myslivců. K jejím úkolům tak patřilo jednak udržovat přehled o dodržování
vnitřních daní a poplatků (tzv. důchodků), např. tabákové nebo potravní daně,
jednak bránit podloudnictví a pašeráctví na hranicích státu.7 Antonín Černý
z řemeslnické rodiny získal tak šanci stát se součástí rostoucí úřednické vrstvy,
která patřila k profesionalizované státní správě. Jako dozorce finanční stráže
však nebyl ještě „úředníkem“ – za takového se mohl považovat až respicient
finanční stráže nebo komisař – ale patřil k mužstvu.
Finančníci, jak členové této složky státní správy sami sebe označovali, měli
značnou stavovskou hrdost, ale již méně materiálních výhod. Od devadesátých
let devatenáctého století vycházelo periodikum Zájmy finanční stráže a na jeho
stránkách se lze setkat spíše s nelichotivým popisem hlavních problémových
situací, s nimiž se finančníci setkávali.
„Máme čapky se zeleným páskem a s plechovým orlíkem jako cestáři, hrubé pláště, široký řemen přes břicho a nábojnici jako plivátko velikou na břiše ... běháme

5
6
7

Archiv Města Plzně, Matrika Plzeň I (digitalizát Plzeň 075, Porta Fontium), obvod Plzeň vnitřní
město, dvojlist 324.
Osobní složka A. Černého se bohužel v archivu Zemského finančního ředitelství nedochovala. Za informace děkuji pracovníkům badatelny Národního archivu v Praze, zejména paní Mgr. Tatianě Rohové.
O finanční stráži viz dále souhrnně BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918–1938. Jan
Škoda – Dvůr Králové nad Labem, 2005. J. Benešovi také děkuji za upřesnění týkající se kariéry
Antonína Černého.
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s kleštěmi po nádražích po vozech a v lihovarech po strojích, počítáme v cukrovarech
pytle, bedny a homole, pomáháme i nakládat ... ženy naše v kasárnách zase poklidí
...“8 psalo se v jednom z raných ročníků – ovšem to byl jen popis situace, se kterou by se byli finančníci třebas rádi smířili, kdyby nebylo špatného ubytování,
ať již v kasárnách nebo přidělených bytech, malých platů a potíží se založením
rodiny.
Antonín Černý se ženil již jako třicátník, to však nebylo v úřednických vrstvách Rakouska-Uherska nijak neobvyklé.9 U zaměstnanců finanční stráže se
nicméně mohl v jistém smyslu pokládat za šťastlivce, že vůbec jako pouhý dozorce finanční stráže obdržel povolení k ženění. Časopis Zájmy finanční stráže
opakovaně uváděl stesky na věčně oddalovaná povolení k ženitbě. V některých
případech údajně šla situace tak daleko, že páry spolu žily bez oddavek a až
místní farář, pohnut osudem přibývajících nemanželských dětí nesezdaných
rodičů, vymohl ono dlouho odkládané povolení.10 Manželé Černí měli tedy
štěstí.
V době synova narození byl již sedmatřicetiletý otec naddozorcem finanční stráže. Pro srovnání, hodnosti finanční stráže byly dle zákona z 19. března
1907 č. 21134 tyto: dozorce, naddozorce, respicient, vrchní respicient, komisař
finanční stráže II. třídy, komisař finanční stráže I. třídy, vrchní komisař finanční stráže II. třídy a vrchní komisař finanční stráže I. třídy.11
Jaroslavova matka, Anna Černá, rozená Navrátilová, byla ze skromnějších
poměrů a o pět let mladší než její muž (narodila se 12. 1. 1866). Byla dcerou chalupníka Josefa Navrátila z vesnice Záhornice ve východních Čechách
(tehdy v poděbradském kraji) a jeho ženy Kateřiny, rozené Bartoňové, která
také pocházela ze Záhornice. I její prarodiče z obou stran (František Navrátil
a Kateřina, roz. Tylová, jakož i Václav Bartoň a Anna, roz. Žídková) pocházeli
ze Záhornice.12 Manželé Bartoňovi byli pouze baráčníci, měli tedy méně pozemků než rodina Navrátilova.
U ženských předků Jaroslava Černého je již vidět mobilita, s níž se tyto
ženy původně venkovského původu dostávaly do městského prostředí. Mohly

8
9

Zájmy finanční stráže, roč.V., č. 1, 1900–1901, s. 8.
Srov. LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš, MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti. Život
v 19. století. Praha: Karolinum, 2009, s. 155–156 (dále: LENDEROVÁ, M., JIRÁNEK, T., MACKOVÁ,
M. Z dějin české každodennosti).
10 Zájmy finanční stráže, roč.V, č. 8, 1901, s. 122.
11 K dějinám finanční stráže viz BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918–1938. Dvůr Králové nad Labem: Jan Škoda, 2005.
12 Zápis v matrice narozených – Státní oblastní archiv Praha, fara Kněžice 13 (matrika narozených
1860–1887), s. 41.
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se v něm ocitnout z různých důvodů – často jako výpomoc v domácnosti či
hospodářství příbuzných nebo jako služebný personál, ale v každém případě se
v něm nakonec provdaly.
Anna Navrátilová se provdala za Antonína Černého 30. června 1896, soudě podle poznámky u matričních zápisů obou synů. Plzeňský index oddaných
je neregistruje a ani matrika v Příbrami je neuvádí. Pokud jde o možnost, že
svatba by mohla být také v rodišti nevěsty (ač to byl patrně Antonín Černý,
kdo měl přece jen o trochu lepší společenské postavení), materiály z matrik
registrujících obec Záhornice také prozatím nevydaly žádné údaje.
Nejméně od roku 1898 žil Antonín Černý s rodinou v Plzni na adrese
v Jagellonské ulici č. 3 (sám se do Plzně přistěhoval již roku 1893). Dnes nese
tato ulice stále stejné jméno.13 Nachází se mimo vlastní historické městské
centrum Plzně, za pásem hradeb. Ty však již v době, kdy se v Jagellonské ulici
ubytovala rodina Černých, byly strženy a nahrazeny parkovou úpravou a promenádami s reprezentačními ulicemi. Plzeň zpracovala nahrazení hradeb sady
a významnými budovami velmi dobře, takže se jím město skutečně propojilo
v urbanistický celek zahrnující i parkové zóny.14
Plzeň prodělala vývoj obdobný mnoha městům habsburské monarchie –
během devatenáctého století rostla a silně se industrializovala.15 Manželé Černí prožili v Plzni éru velmi úspěšného purkmistra Václava Petáka (1842–1917,
v úřadě od r. 1892). „Za čtvrtstoletí dokázala Petákova administrativa využít
ekonomického potenciálu města k přeměně Plzně z chaoticky rostoucího průmyslového města v silné regionální centrum se všemi dobovými vymoženostmi velkoměsta.“16
Původní historické jádro začala obklopovat průmyslová i obytná předměstí
a i sám historický střed města se rázně změnil – gotické a barokní měšťanské
domy nahradily historizující, často novorenesanční a později secesní činžovní domy. Plzeňská architektura obsahuje řadu reprezentativních ukázek obou
těchto stylů a v době, kdy se narodil Jaroslav Černý, město bouřlivě rostlo.17
Černí však v žádném z těchto reprezentativních domů nebydleli, Jagellonská

13 Srovnej ŠIMŮNEK, Robert (ed.). Historický atlas města Plzně. Plzeň – Praha: Statutární město
Plzeň a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha, 2009.
14 MAIER, Karel. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938. Praha: Academia, 2005, s. 267
(dále: MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst).
15 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 221–285.
16 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 284 a viz též DOUŠA, Jaroslav, MARTINOVSKÝ, Ivan a kol. Dějiny Plzně v datech. Praha: NLN, 2004, s. 122–126 (dále: DOUŠA, J., MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech).
17 Srov. také MAZNÝ, Petr a kol. Plzeň krok za krokem. Historické jádro. Plzeň: nakl. Starý most, 2015.
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ulice byla tvořena spíše jednoduššími a nižšími domy, i když celá oblast byla
sociálně mnohem lépe situována než například dělnické kolonie. Šlo o obyčejné činžovní domy, ale s jistou kvalitou bydlení. Přesto její sousedství tvořily
i průmyslové zóny, například bývalá parní pila, která se měla právě na konci
devadesátých let 19. století stát městskou elektrárnou napájející právě připravovanou tramvajovou síť. Tuto síť elektrických drah připravili a zprovoznili
průkopník elektřiny v českých zemích František Křižík a vynálezce a průmyslník Václav Brožík.18
Volba ubytování ostatně nebyla plně v moci členů finanční stráže – svobodní i ženatí často žili v kasárnách a pokud byli tzv. exkasernováni, dostali
přidělen byt mimo kasárna, podle dobových svědectví ne vždy vyhovující.19
V tomto ohledu byli „finančníci“, přes jistou nominální prestiž, v mnohém
ohledu překvapivě blízko těm společenským vrstvám, které neustále zápasily
s hmotnou nejistotou. Podíváme-li se opět na stránky periodika Zájmy finanční stráže, dostaneme poměrně temný obraz nevyhovujících bytů, dlouhých služebních hodin a nepříliš vysokého služného.20 Na druhou stranu tu je opakovaně vyjádřena i nesporná stavovská hrdost.
Plzeň byla také městem sociálně velmi citlivým – vysoký počet lidí, kteří se
museli stěhovat do Plzně za tovární prací, vytvořil předpoklady pro podhoubí
silné sociálnědemokratické politické organizace. Druhým velkým citlivým problémem bylo napětí mezi česko- a německojazyčnými Plzeňany, které se však
projevovalo i ku prospěchu města zakládáním škol vyučujících v obou jazycích
a finanční podporou kulturních institucí a spolků, rovněž v obou jazycích.21
Rodina Antonína Černého se hlásila zjevně spíše k českému jazyku, jak
naznačují i vlastenecky orientovaná jména dětí, i když němčina byla jistě pracovní a úřední řečí hlavy rodiny. V jakém prostředí se manželé Černí pohybovali? Společenské kontakty rodiny jsou poněkud naznačeny volbou kmotrů
Jaroslava Černého – šlo o zaměstnance finanční stráže, konkrétně o vrchního
respicienta Josefa Hajného a jeho ženu. Role kmotrů mohla spočívat i v zastoupení rodičů, za kmotry se tedy nezřídka volili lidé blízcí a důvěryhodní.
To by naznačovalo, že Antonín Černý se hodlal ponejvíce spolehnout na své
profesní kolegy. Kmotry se například nestali žádní příbuzní.

18 Viz DOUŠA, J., MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech, s. 163.
19 Zájmy finanční stráže, passim, podobné stížnosti obsahoval v některém čísle prakticky každý ročník,
ty z přelomu století (tj. čísla V až IX, tedy léta 1900 až 1905) jsou na tato témata zvláště bohaté.
20 Zájmy finanční stráže, passim.
21 Řadu informací, i když místy zamlžených marxistickou rétorikou, lze nalézt v publikaci ČEPELÁK,
Václav et al. Dějiny Plzně II, Plzeň 1967, nověji v chronologickém přehledu DOUŠA, J., MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech.
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V Jagellonské ulici žili Černí několik dalších let. Ještě zde se také narodil
druhý syn, Miloslav (nar. 1901). Také kmotry Miloslava Černého byli manželé
Hajní. Oba chlapci měli též stejnou porodní bábu, Františku Šmídovou.22
Teprve téměř dva roky po narození druhého dítěte, roku 1903, se rodina
přestěhovala, snad z důvodu nutnosti pořídit větší, ale cenově dostupný byt –
resp. jí mohl být nový služební byt přidělen. Ubytovali se v Lochotínské ulici
č. 11 a posléze tamtéž v čísle 13, tedy na severním okraji Plzně, tzv. Saském
předměstí, kam však tehdy již vedla elektrická dráha, která je spojovala s centrem. Sčítací lístky uvádějí jako členy domácnosti oba manžele a dva syny.23
Další děti manželé Černí pravděpodobně neměli – o případných zemřelých
novorozencích nebo potratech nezůstala pramenná stopa. Není však nutné
jejich existenci předpokládat – úřednické rodiny Rakouska-Uherska vědomě
omezovaly počet dětí snad již od poloviny 19. století24 a ostatně i vyšší věk
snoubenců zkracoval fertilní období manželky. V době narození druhého syna
bylo Anně Černé ostatně již 35 let a Antonínu Černému 40 let.
Kromě vedení domácnosti a péče o děti mohla jako manželka finančníka
mít i různé povinnosti související s mužovou prací – zejména jak Antonín Černý
začal postupovat na hodnostním žebříčku, rostla i její společenská role. Kromě
prestiže tu byly ovšem i zhola praktické požadavky – ženy finančníků byly občas žádány, aby spolupůsobily při vyšetřování a prohledávaly například podezřelé
ženy. Měla se z toho stát dokonce povinnost, proti čemuž se ale členové stráže
ohrazovali s tím, že jejich ženy jsou již tak dost vytížené. Problém byl v tom, že
k tomu měly být povolány úředně jako tzv. „visitirfrauen“,25 i když nebyly ve služebním poměru (nicméně za takový úkon mohly obdržet odměnu).
V sousedství Černých bydleli jiní zaměstnanci finanční stráže, zřejmě tam
tedy měli skupinově přidělené byty nebo snad obdobu kasárenského ubytování. Lochotínská ulice a celé předměstí mělo různorodou sociální skladbu – našli bychom tu parcely pro vily26 v Lochotíně i blízké dělnické kolonie stavěné
některými firmami.27
V roce 1905 uvedly Zájmy finanční stráže,28 že Černý Antonín byl jmenován v Plzni titulárním respicientem. Titulární jmenování měla vyjádřit re-

22 Matrika Plzeň, Plzeň I – vnitřní město, 1900–1901, digitalizát Porta Fontium.
23 Archiv města Plzně, sčítací lístky Černý Antonín, Černá Anna, digitalizát.
24 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Jak se žilo za časů Františka Josefa. Praha: Svoboda, 1996, s. 203 s další literaturou a také LENDEROVÁ, M., JIRÁNEK, T., MACKOVÁ, M. Z dějin české každodennosti, s. 159–163.
25 Zájmy finanční stráže, 1904, roč.VIII, č. 1, s. 35–37.
26 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 274.
27 MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst, s. 276.
28 Zájmy finanční stráže, 1905, roč. IX, s. 271
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spekt k počtu odsloužených let a polepšit status dotyčných. Titul respicienta
již znamenal, že se Antonín Černý posunul z kategorie mužstva do kategorie
úřednické. Ostatně sloužil v té době u finančníků již 17 let a bylo mu 44 roků.
Již jsme zmínili, že sociální postavení pracovníka finanční stráže nebylo
tak hmotně zabezpečeno jako u bohatých měšťanů, zavedených řemeslníků,
nemluvě o průmyslnících. Antonín Černý byl státní zaměstnanec, jeho rodina tedy závisela na gáži. V prvním desetiletí dvacátého století se služné naddozorce, resp. respicienta, kterým v té době A. Černý byl, pohybovalo okolo
1000 až 1800 korun ročně.29 Pro srovnání, v roce narození Jaroslava Černého,
tedy 1898, byly zaznamenány na plzeňských trzích tyto ceny základních potravin – „ceny některých potravin na plzeňských trzích (za 1 kg)“ ... „máslo 1 zlatý
22 krejcarů, černý chléb 9 kr., kvalitní hovězí 76 kr., vepřové 68 kr., kuře 45 kr.,
husa 2 zl. 14 kr., 1 litr plnotučného mléka 8 kr., kopa (60 ks) vajec 2 zl. 3 kr.“ 30
Aspirace rodiny na dobrý společenský status přesto jasně dokládá i fotografie,31 pořízená snad okolo r. 1900 (tedy nejen ještě bez nového přírůstku
do rodiny, ale asi i před viditelným novým těhotenstvím paní Černé), kde jsou
zachyceni rodiče a malý Jaroslav. Otec zde vystupuje v uniformě svého úřadu,
což bylo a zůstalo v žánru reprezentativní fotografie nejméně do konce první republiky zvykem v rodinách finanční stráže, četnictva i vojska.32 Jinak to
v dané době ostatně ani nebylo možné, protože uniforma byla u finanční stráže
nošena ve službě i mimo službu. Že to nebyla uniforma právě stoprocentně
slušivá, dokládá nejen fotografie Antonína Černého, ale i neustálé komentáře v zájmovém časopise Zájmy finanční stráže (viz také výše). Přesto plnila
svou úlohu stavovského odznaku.33 Antonín Černý má také poměrně výrazný,
ale nijak přehnaný knír, který obecně patřil k mužské dobové módě nejméně
do první světové války, i když jeho tvar býval velmi individuální.34 Celkově tedy
vytváří nejen obraz sebe jako jednotlivce, ale i jako příslušníka určité stavovské
skupiny – státního zaměstnance v bezpečnostních složkách.

w

w

29 Zájmy finanční stráže, 1909, roč. XIII, č. 1, s. 1–2.
30 DOUŠA, J., MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech, s. 162. Ceny jsou uváděny ještě ve zlatkách a krejcarech, i když od r. 1892 se prosazovala koruna.Výměna probíhala v poměru 1 zlatý = 2
koruny. 100 krejcarů tvořilo 1 zlatý.
31 Fotografie rodiny jsou uloženy v Náprstkově muzeu – Národním muzeu v Praze, patří k archiváliím,
které se dochovaly v majetku příbuzných Jaroslava Černého v Československu a byly postupně
předány Náprstkovu muzeu, viz ONDERKA, Pavel (ed.). The Deir el Medina and Jaroslav Černý Col
lections. Prague: National Museum, 2014.
32 Stejně tomu bylo i u meziválečné finanční stráže, viz archivní fotografie passim v knize BENEŠ, J.
Finanční stráž československá 1918–1938. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2005.
33 Zájmy finanční stráže, 1901, roč.V, č. 9, s. 129.
34 KYBALOVÁ, Ludmila. Doba turnýry a secese. Praha: NLN, 2006, s. 154–155 (dále: KYBALOVÁ, L.
Doba turnýry a secese).
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Jeho rodina se svým oděvem snaží sociální poselství vhodně doplnit. Matka i syn jsou oblečeni v šatech, které by mohly být pokládány za srovnatelné
i s lépe situovanou střední třídou. Zejména vynikne sametový matrózový obleček35 přibližně dvouletého Jaroslava, který plně patřil do dobového stylu dětské
módy a také zdůrazňoval jeho patřičnou reprezentaci nejen přepychovým materiálem, ale i perfektní čistotou.36 Pokud jde o oděv paní Černé, v dané době
patřil tento úbor svým střihem a tvarováním na korzet k dobovému secesnímu
stylu, který sochal ženské tělo do tvaru s výrazným jednolitým poprsím a zvýrazněnou sedací částí.37 Oděv z rodinné fotografie je reprezentativní, jiná fotografie zachycuje paní Černou v jednodušším úboru a s mírně odlišným účesem,
přesto však v upjatém živůtku tvarovaném na korzet, opět vytvářejícím charakteristické jednolité poprsí.38 Volnější linie oděvů se v českých zemích oficiálně
prosadí až o více než desetiletí později,39 i když se na dobových vyobrazeních
– jak v normativních módních listech, tak i v kresbě a fotografii – objevuje již
okolo r. 1900.
Důsledná prezentace paní Černé v pevné, obecně přijímané módní linii
svědčí o tom, že chtěla být viděna jako žena úspěšného muže, která se může
řídit dobovou elegancí v její obecně přijímané konvenční formě. Fotografie tak
naznačují, že rodina se snažila budovat i určitý sociální kapitál.
Lochotínská ulice sice nebyla úplně elegantní adresou (nacházelo se v ní
i několik továren), ale pro rodinu Černých mohla být prakticky umístěná.
Na bezprostředně sousedící Karlovarské třídě byla také II. obecná chlapecká
škola, kam začal roku 1904 chodit do první třídy i Jaroslav Černý. Do této
školy docházel pět ročníků, od školního roku 1904/1905 do školního roku
1908/1909. Nastoupil 16. září 190440 a ročník uzavřel v létě 1905 se samými jedničkami v náboženství, pravopise, počtech, zpěvu i tělocviku. Pokud jde
o nemocnost, zameškal jen několik málo omluvených hodin. Podobně si vedl
i v následujících ročnících. Ve třetí třídě této pětitřídní školy se začaly přidávat
předměty jako dějepis, zeměpis a němčina a i zde byla jeho obvyklou znám-

35 KYBALOVÁ, L. Doba turnýry a secese, s. 161, srov. LENDEROVÁ, Milena, HALÍŘOVÁ, Martina,
JIRÁNEK, Tomáš. Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Praha–Litomyšl: Paseka, 2015, s. 63 (dále:
LENDEROVÁ, M., HALÍŘOVÁ, M., JIRÁNEK, T. Vše pro dítě!).
36 Srov. LENDEROVÁ, M., HALÍŘOVÁ, M., JIRÉNEK, T. Vše pro dítě!, s. 63.
37 MÁCHALOVÁ, Jana. Móda 20. století. Praha: NLN, 2003, s. 14–17.
38 KYBALOVÁ, L. Doba turnýry a secese, s. 57, 67.
39 Srov. UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870–1914. Od valčíku po tango. Praha: Olympia, 1997, též
v anglické verzi Czech fashion 1870–1914, From the waltz to the tango.
40 Archiv města Plzně, II. národní škola (dříve II. obecná chlapecká škola, Karlovarská třída),
sign. 408 -1/IV, 68, výkaz 1904–1905, č. knihy 25c9, oddělení A, číslo 14.
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kou jednička.41 Stejně pokračoval až do páté třídy ve školním roce 1908/1909.
Jakožto žák obecné školy mohl být tedy právem pokládán za pilného studenta
a nadějného budoucího gymnazistu. V tomto roce také již někdo ve školním
výkazu opravil titul Antonína Černého na „respicienta“ z původního „naddozorce“.
Zázemí rodiny ostatně vzdělání i talent podporovalo. Jaroslavův otec byl
pokládán za velmi schopného „finančníka“. Působil jako dozor v plzeňských
pivovarech, byl přitom velmi metodický, a dokonce sestavil jejich přehledné
plánky, přičemž uplatnil vlastní kreslířské dovednosti.42
Student klasického gymnázia v Plzni, přesídlení rodiny do Slaného
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V roce 1909 nastoupil Jaroslav Černý do primy na I. české státní gymnasium
v Husově ulici, kam mohl z Lochotínské dojít a v případě potřeby dojet elektrickou drahou. Toto gymnázium byla již významná plzeňská vzdělávací instituce.
Jaroslav Černý byl osvobozen od školného a rychle získal také stipendium, které
mu bylo vypláceno jako synu pracovníka finanční stráže, jelikož šlo o stipendium z penále z nezaplacených důchodků,43 ale bylo zajisté podmíněno výborným
prospěchem a dobrou pověstí nejen žáka, ale i jeho rodiny. Antonín Černý zaznamenal brzy další postup – na přelomu let 1912 a 1913 se stal titulárním vrchním respicientem. Jeho syn pracoval úspěšně na svých studiích, a to již od primy.
V katalogu gymnázia se ponejvíce setkáváme s hodnocením „výborně způsobilý“
postoupit do další třídy. Ze sekundy gymnázia (tedy z let 1910/1911) se dochoval také sešit J. Černého s výpisky z geografie i historie.44 Z něj je patrný nejen
zájem o dějepis a zeměpis obecně, ale konkrétně i o různé archeologické lokality.
Na podzim roku 1913 začala v životě gymnazisty Černého dosti podstatná
změna. Jeho otec byl opět povýšen, tentokrát do hodnosti komisaře II. třídy,
a přeložen do Slaného. Rodina se přestěhovala v prosinci 1913. Časopis Zájmy
finanční stráže přinesl zprávu o povýšení Antonína Černého, který byl u kolegů oblíben a plzeňští finančníci jej, zdá se, neradi ztráceli – zmínka o jeho
odchodu je v časopise Zájmy, konkrétně číslo 24 ročník XVII, uvedena hned

41 Archiv města Plzně, II. národní škola (dříve II. obecná chlapecká škola, Karlovarská třída),
sign. 408 -1/IV, 68, výkaz 1906–1907, č. knihy 25c11, třetí třída A, číslo 10.
42 Viz dále.
43 Zájmy finanční stráže se v roce 1995, roč. IX, č. 20, s. 255 také vyjadřovaly k této instituci pomáhající studujícím dětem finančníků, ovšem kriticky – stipendií bylo nemnoho a soutěž o jejich
získání mohla mít i nekalé podoby.
44 Dnes uložen v Náprstkově muzeu (součást Národního muzea) v Praze, publikován v ONDERKA, Pavel (ed.). The Deir el Medina and Jaroslav Černý Collections. Prague: National Museum, 2014, v přílohách.
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dvakrát (s. 391 a s. 393), z toho v oddělení Drobné zprávy je vylíčeno slavnostní rozloučení. Vzhledem k pozoruhodným informacím, které se touto cestou
dovídáme o služebním charakteru a o osobních zájmech Antonína Černého,
citujeme tuto zprávu v příloze v plném rozsahu.45 Antonín Černý je zde charakterizován jako člověk se vzornou pracovní etikou i společenskou obratností,
nadšený amatérský geolog a numismatik a vynikající kreslíř. Otec bezpochyby
předal něco ze svých zájmů a talentu i synovi Jaroslavovi.
Přestože již Černí nebydleli v Plzni, Jaroslav nepřerušil docházku na plzeňský vzdělávací ústav – po dobu školního roku bydlel u otcových přátel, nejprve
u naddozorce Julia Bricha v Lochotínské 11 (1913–1915) a poté u pracovníka
berní správy Theodora Ritschla v Kollárově ulici 36. Rodina se mezitím usadila
ve Slaném na tehdy poměrně nové a prestižní adrese – byla jí Nádražní třída
572.46 Nastala také změna ve složení domácnosti – ze Záhornice na Poděbradsku se přistěhovala ovdovělá matka Anny Černé, a tedy Jaroslavova babička,
Kateřina Navrátilová.47
Černí přišli do Slaného jakožto do menšího a zdaleka ne tak industrializovaného města, jehož srovnání s takřka velkoměstskou Plzní by bylo nesnadné.
Avšak i Slaný prodělal ve druhé polovině 19. století velký rozvoj.48 Roku 1873
do města dorazila dráha a nádraží s historickým centrem spojila právě zmíněná Nádražní třída, již ozdobila také řada novorenesančních staveb, často
od architektů, kteří regionálními zakázkami tohoto typu začínali, ale později
nabyli zvučného jména – jmenujme jen Antonína Wiehla (1846–1910)49 nebo
Rudolfa Štecha (1858–1908)50.
Kromě prázdnin si Jaroslav Černý pobytů ve Slaném patrně příliš neužil, ovšem okolí města mohlo upoutat jeho pozornost. Oblast Slánska patřila
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45 Zájmy finanční stráže, 1913, roč. XVII, č. 24, s. 393, viz příloha.
46 Patrně tehdejší číslo orientační, číslo popisné 572 je dnes na Velvarské třídě, za informaci děkuji
paní Dr. Ivaně Hušákové.
47 Je vedena jako členka domácnosti od r. 1913 ve sčítání lidu z roku 1921.
48 KROTILOVÁ, Jana. Politicko správní a hospodářský vývoj Slaného v l. 1794–1945. In Kniha o Slaném.
Slaný: Městský úřad ve Slaném, 1994, s. 92–129 (dále: KROTILOVÁ, J. Politicko správní a hospodářský
vývoj Slaného) a HUŠÁKOVÁ, Ivana, PŘIBYL, Vladimír. Slaný. Praha–Litomyšl: Paseka, 2011 (dále:
HUŠÁKOVÁ, I., PŘIBYL,V. Slaný).
49 A. Wiehl byl předním reprezentantem novorenesančního stylu, počítá se ke generaci Národního
divadla. Podnikl řadu studijních cest, byl skutečným znalcem renesanční architektury a kromě vlastní
tvorby působil také jako pedagog a budoval systém ochrany památek. Jedna z prvních knih o jeho rozsáhlé tvorbě vyšla již jedenáct let po jeho smrti – WIRTH, Zdeněk. Antonín Wiehl a česká renesance.
1. vyd. Praha: Jan Štenc, 1921. Viz též VLČEK, Pavel, NAŇKOVÁ, Věra, Vítovský, Jakub a kol. Antonín Wiehl. In: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Příprava vydání Pavel
Vlček; redakce Jaroslav Havel, Běla Trpišovská. První. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 712–713.
50 Architekt a stavitel Rudolf Štech se podílel zejména na novorenesanční, ale i secesní tváři Plzně.
Z jeho dílny vyšla plzeňská synagoga i plzeňské hlavní nádraží.
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k těm, kde se začala postupně rozvíjet česká archeologie. O Slánsko se zajímal
jeden z průkopníků české prehistorie Jan Erazim Vocel,51 jehož knihy student
Jaroslav Černý četl a excerpoval.52
Černý měl ve třídách plzeňského gymnázia také některé spolužáky, s jejichž životními drahami se ta jeho mohla nebo měla ještě, přímo či nepřímo, protnout. Jedním z nich byl budoucí cestovatel a pracovník státních drah
v Plzni Eugen Businský,53 dalším potom syn plzeňské židovské rodiny Oskar
Klinger (1898–1973), který se o mnoho let později v londýnském exilu stal
lékařem Edvarda Beneše.
Ve Slaném zastihla rodinu také první světová válka. Starší syn Jaroslav byl
tehdy stále studentem plzeňského gymnázia a přebýval v Plzni u otcových kolegů. V srpnu 1914, tedy s počátkem válečného konfliktu, oslavil šestnáct let.
Válka jej zprvu přímo nezasáhla. Na rozdíl od mnoha osiřelých dětí či dětí
válkou zbavených domova54 pobýval Jaroslav Černý po celou dobu trvání válečného konfliktu v zázemí. To ovšem ani zdaleka neznamená, že se jej válka
nedotkla vůbec. Vždyť právě v průběhu války se změnil z dospívajícího hocha
v mladého muže. S ostatními válečnými dětmi a dospívajícími jej spojila zkušenost, která se nedala pominout. „Skoro všechny děti se naučily tvrdě pracovat,
být trpělivé a vytrvalé.“55 Nezanedbatelné byly i dopady zdravotní. Plzeň sice,
jakožto středisko válečné výroby,56 byla po jistou dobu zásobována lépe, ale jak
válka postupovala, potíže se jí nemohly vyhnout.
V roce 1916 se rodina Černých opět stěhovala, tentokrát z Nádražní třídy
do venkovského prostředí slánského předměstí Malá Kvíc (dnes Kvíček). Bydleli nadále na adrese Malá Kvíc 69. Je možné, že k přestěhování byli donuceni
válečnou inflací, která rodiny státních zaměstnanců ohrožovala nejvíce, neboť
znehodnocovala jejich neměnnou státní gáži.57

w

w

51 Srov. Pohledy do kulturních dějin Slaného a Slánska, Ročenka městské Spořitelny ve Slaném, 1938.
52 Viz sešit z let 1910–1911 ONDERKA, Pavel (ed.). The Deir el Medina and Jaroslav Černý Collections.
Prague: National Museum, 2014, publikován v příloze „Notes on geography“.
53 Eugen Businský byl spoluautor českého průvodce po Balkánu a Blízkém východě, viz BUSINSKÝ, Eugen, ŠTRUNC, Antonín. Balkán, Palestina a Egypt, Praha: vl. nákladem, 1936. Oba autoři
byli úředníky ředitelství státních drah v Plzni, a tak v knize nechybí ani podrobný jízdní řád
železnic a lodí z celé jejich výpravy, stejně jako mapky navštívených zemí a měst, které obohacují přílohu. Viz JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Český průvodce po Egyptě – cesty E. Štrunce,
A. Businského a manželů Zelenkových. In JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, NAVRÁTILOVÁ, Hana,
HAVLŮJOVÁ, Hana, JŮN, Libor. Krásný, báječný, nešťastný Egypt!. Praha: Libri, 2009, s. 285–305.
54 LENDEROVÁ, M., HALÍŘOVÁ, M., JIRÉNEK, T. Vše pro dítě!, s. 173–185.
55 LENDEROVÁ, M., HALÍŘOVÁ, M., JIRÉNEK, T. Vše pro dítě!, s. 189.
56 DOUŠA, J., MARTINOVSKÝ, I. a kol. Dějiny Plzně v datech, s. 180–186.
57 KROTILOVÁ, J. Politicko správní a hospodářský vývoj Slaného, s. 92–129.
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J. Černému se ve školním roce 1915/1916 vyhnul odvod – několik jeho
spolužáků včetně Eugena Businského a Oskara Klingera narukovalo, aniž
nastoupilo maturitní ročník.58 Ve školním roce 1916/1917 měl ovšem, podle
rostoucího počtu zameškaných hodin soudě, Jaroslav také zdravotní problémy.
Vzhledem ke klesající kvalitě a dostupnosti potravin i tuhé zimě toho roku
to není příliš překvapivé. Plzeň i Slaný zažívaly neklid, dokonce protestní demonstrace a hladové bouře, neboť v těchto letech už i Plzeň trpěla nedostatkem nejen potravin, ale i topiva a situaci ve městě ještě zhoršoval stálý nápor
nových obyvatel, kteří pracovali ve zbrojovce, Škodových závodech a v prachárně na válečné výrobě.
Rodina ve Slaném zaznamenala ještě jedno povýšení otce, když se Antonín
Černý stal komisařem I. třídy v červenci 1917.59 V témže měsíci roku 1917
Jaroslav Černý také velmi úspěšně v Plzni odmaturoval – „...při ústní zkoušce
dospělosti dne 2. července 1917 byl uznán dospělým s vyznamenáním.“ 60 Maturoval většinově s prospěchem velmi dobrým toho dne dopoledne.61
Zapsal se ještě v témže roce na Univerzitu Karlovu na obor klasická filologie. To však nebyla jediná náplň jeho dní. Buď pod vlivem rodinných porad,
anebo i vlastních úvah viděl nutnost praktického zabezpečení, a proto nastoupil na pražskou obchodní akademii do abiturientského kurzu. Na jaře 1918 byl
také definitivně uznán nezpůsobilým vojenské služby.62
Podobně jako při svých posledních gymnaziálních letech navštěvoval patrně Jaroslav Černý rodiče ve Slaném, ale ve společné domácnosti s nimi nežil.
A při sčítání lidu roku 1921 již není uveden jako spolubydlící ani jeho mladší
bratr Miloslav. V domácnosti Antonína Černého, který se stal po reformě finanční stráže, jež se opět rozdělila na stráž pohraniční a vnitrostátní důchodkovou kontrolu,63 správcem důchodkové kontroly, žila na počátku dvacátých

w

w

58 Archiv města Plzně, Hlavní katalog C. k. českého gymnasia, č. knihy 15a48, ročník 1915/1916.
59 Za informaci děkuji p. Jaroslavu Benešovi.
60 Archiv města Plzně, C. k. české gymnasium, Hlavní Protokol o zkouškách maturitních 1900–1918,
oddíl 1917, sign. 15a54, č. 19.
61 K jeho maturitním otázkám patřil v jazyce českém Jan Neruda, J. E. Vocel, obrozenští dějepisci
a četba J. Zeyera a J. M. Plojhara; v jazyce latinském potom Tacitus, římské řečnictví a cenzorové, dále ve vlastivědě vznik císařství rakouského, charakteristika království haličského a otázka
branné moci. Konečně v matematice byla požadována znalost rovnic tangenty a také binomické
poučky (binomické věty v dnešní terminologii). Archiv města Plzně, C. k. české gymnasium,
Hlavní Protokol o zkouškách maturitních 1900–1918, oddíl 1917, sign. 15a54, č. 19.
62 Datum v dubnu 1918 je uvedeno na pozdějším lékařském osvědčení z roku 1919 – Archiv České
národní banky (dále: A ČNB), fond Živnostenská banka (dále: ŽB), k. 4888, č. 1. Osobní spis
Jaroslav Černý, lékařská zpráva z 28. července 1919.
63 BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918–1938. Dvůr Králové nad Labem: Jan Škoda,
2005, s. 9–16.
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let již jen jeho žena Anna a tchyně Kateřina Navrátilová.64 Jaroslav Černý se
však již osamostatnil.
Přeskočíme nyní pražské akademické začátky Jaroslava Černého i navázání
pro jeho akademickou dráhu rozhodujících kontaktů s historikem Justinem
V. Práškem (tento badatel působil mimo univerzitní prostředí a byl spíše kolegiálním mentorem) a egyptologem Františkem Lexou (průkopníkem univerzitní výuky egyptologie na české univerzitě v Praze) a povšimneme si jiného
důležitého momentu – přípravy pro praktické povolání. Černý v letech 1917 až
1918 absolvoval abiturientský kurz v Praze na obchodní akademii, kde si utvořil nejen solidní představu o účetnictví a ekonomii, ale upevnil i svou možnost
pracovat v mimoakademickém sektoru. Ta se mu díky příznivé shodě okolností, které ovšem napomohl, měla naskytnout souběžně s jeho pražským studiem, jež začalo v akademickém roce 1917/1918. Musel vyřešit pobyt v Praze
po praktické stránce, tedy bydlení a finance. Není doloženo, že by se například
ucházel o Hlávkovo stipendium65, i když v korespondenci s J. V. Práškem se
o této možnosti zmínil. V létě roku 1919 se nicméně začal ucházet o místo
v prestižním finančním ústavu té doby, totiž v Živnostenské bance. Než se tak
stalo, prodělal ještě nepříjemné zdravotní intermezzo s příznivým výsledkem.
V březnu roku 1919 se totiž Jaroslav Černý, příslušný adresou stále ještě
do Malé Kvíce č. 69, již student Karlovy univerzity a absolvent abiturientského
kurzu, ocitl na jistou dobu v nemocnici v Kladně – s diagnózou zánětu slepého
střeva. Tamějším průkopníkem chirurgie byl profesor Bohuslav Niederle starší
(1873–1963). Niederle nastoupil do kladenské nemocnice a roku 1903 se tam
stal primářem chirurgického oddělení. Bohužel archivní materiály kladenské
nemocnice z dané doby jsou dochovány pouze torzovitě,66 nelze tedy než spekulovat, zda Černého operoval právě on. Černý v každém případě přestál operaci bez dlouhodobějších následků a v červenci 1919 se s ním již setkáváme
jako s uchazečem o pozici v Živnostenské bance.

64 Podle sčítacího operátu z února 1921 (fond OÚ Slaný) pro Kvíček žili v č. p. 69 mj. Antonín Černý
s manželkou Annou a její matkou Kateřinou Navrátilovou. Za informaci děkuji pracovníkům SOkA
Kladno, zejména panu R. Novotnému.
65 Archiv Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, konkrétně „Seznam studujících přijatých
do Hlávkových studentských kolejí – Přehled všech podaných žádostí za přijetí do ústavu“ od roku
1911/12 do roku 1920/21, jeho jméno mezi uchazeči neuvádí, za informaci děkuji paní Haně Kaufnerové.
66 Fond Niederlova okresní nemocnice Kladno 1935–1953 je z doby pozdější a i on má jen necelý
archivní běžný metr. Je uložen ve Státním okresním archivu Kladno a není v současné době přístupný. Za informace děkuji SOkA Kladno.
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Živnostenská banka byla založena v roce 1868. Profilovala se nejprve jako
ústředí záložen, ale postupně přijímala i další role bankovního sektoru, který se
ostatně ve druhé polovině 19. století formoval do své moderní podoby. Ředitel
banky Dr. Jaroslav Preiss67 napsal roku 1919: „Bývalá eskontní ústředna českých
záložen stává se bankou v smyslu typu bank středoevropských. Ale nutno ihned dodati: bankou provinční.68 ... Osvobozením českým dovršuje se tato provinční etapa.
... předstupujeme i podnikatelsky i finančně před světové forum. ... Své hospodářské
emancipace můžeme dosáhnout jedině tvořením hodnot. Ne podnikáním, které se žene
bezohledně za výdělkem stůj co stůj, ne obchodem, který se neleká sáhati ke korupci, ale
reelností, solidností a pravdou. A tu stojíme před velikým úkolem rozbíti a odstraniti
demoralisační důsledky války. A současně: probuditi v Čechách konečně poznání, že
hospodářská práce není činností ke hromadění peněz, ale činností nesoucí se k tomu, aby
tvořeny byly nové zdroje výdělečné pro široké vrstvy národa, výdělečné zdroje, které by
současně pomohly zvedati sociální a kulturní postavení jejich.“ 69
Takovouto pozici banky tedy razil její ředitel Preiss, osobnost, která se již
za války začala klonit k myšlence československé samostatnosti a měla úzké
styky s odbojem, konkrétně s Přemyslem Šámalem.70 Tyto kontakty se měly
ukázat jako velmi významné i v dalším profesním životě J. Černého, avšak
v létě roku 1919 přistupoval k Živnobance patrně především jako k solidnímu
a známému potenciálnímu zaměstnavateli, který by mu umožnil financovat
život v Praze, kde studoval.
Být na počátku 20. století bankovním úředníkem či úřednicí bylo – zejména v ústavě tak exponovaném, jako byla Živnostenská banka – povolání s jistou prestiží, ačkoliv v žádném případě nešlo o povolání snadné. Od úředníků
a úřednic se očekával nejen bezchybný pracovní výkon a loajalita, ale i osobní
bezúhonnost a dobré vystupování, které patřičně reprezentovalo bankovní ústav.
Výměnou ovšem dostávali úředníci i úřednice finanční zabezpečení v podobě
nejen služného, ale také příbytečného a konečně měla banka penzijní fond. V roce

67 Jaroslav Preiss (1870–1946) – český národohospodář, v letech 1917–1938 byl vrchním ředitelem
Živnostenské banky.
68 Zdůrazněno v originále.
69 Živnostenská banka v Praze 1869–1918. Tiskem Unie v Praze, 1919, s. IX, Úvodem J. Preiss.
70 O síti Preissových kontaktů také NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří. Živnostenská banka a Agrární banka
– dvě strategie utváření bankovních elit a vlivových sítí. In KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří (eds.). Finanční
elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 2008, s. 470–506. Preissův
stručnější životopis viz též KOSATÍK, Pavel. Bankéř první republiky. Život Dr. Jaroslava Preisse. Praha:
Mladá fronta, 2010.
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1918 uváděla ročenka banky základní plat 1200 K a k tomu pro pracovníky ještě
příbytečné ve výši 30 % základního platu, tedy dalších 400 K.71 Připočteme-li ještě
fakt, že úředník banky byl tehdy i penzijně pojištěn, šlo o podstatné faktory pro
čerstvého studenta filozofické fakulty, který neměl v Praze žádné zázemí.
Černý se prezentoval bance dopisem z 9. července 1919,72 v němž podal
přehled o svém ukončeném vzdělání a jazykové průpravě. Musel, zejména jelikož byl mladým, třebas nadějným, mužem bez praxe, být také řádně doporučen. Za svého syna se tedy zasadil komisař Antonín Černý – použil přitom
svých kontaktů s předními občany Slánska. Doporučení Černému tak poskytl
i baron Carlo de Liser, průmyslník z rodiny šlechticů provozujících v Malé
Kvíci přádelnu, jeden z největších místních průmyslových podniků.73
Doporučení mimo jiné uvádělo: „Je to syn velmi seriózních rodičů a sám velmi
zodpovědné povahy, a proto si myslím, že nechybuji, když podporuji jeho snažení.“ 74
Baron de Liser opakoval taktéž Černého přednosti včetně maturity s vyznamenáním a jazykových znalostí. Pravděpodobně o nich věděl přímo od Černého
staršího nebo mu o sobě mohl tyto podrobnosti sdělit přímo Černý mladší sám.
Přípis pracovníka banky na kopii dopisu uvádí, že „začátečník“ p. Černý by se
hodil pro českou dopisovnu. Byl tedy vyzván k nástupu. J. Černý nastoupil po zdravotní prohlídce, provedené MUDr. Dědečkem na Smíchově, dne 15. srpna 1919.
Dr. Dědeček konstatoval podvýživu a prodělanou operaci slepého střeva, jakož
i mírnou krátkozrakost.75 První faktor byl patrně ještě následkem válečných let.
Jeho ukončené vzdělání ke dni nástupu do centrály Živnobanky zaznamenává obecnou školu, osm tříd gymnázia a abiturientský kurz Československé obchodní akademie, tedy ve shodě s předchozími známými údaji o jeho
vzdělání. Nastupoval jako mladý úředník dopisovny, bez praxe,76 a byl přiřazen
k české a později jihoslovanské dopisovně. Černý v Praze působil v centrále
Živnobanky, tedy v jejím starém sídle na Příkopě, v novorenesanční budově od známého architekta Osvalda Polívky z let 1897–1900. Tato bankovní
budova dnes již neexistuje, protože ji nahradila novostavba, dnes používaná
Českou národní bankou (jediným pozůstatkem je mohutná socha Génia se
lvem, zdobící i nadále fasádu této bankovní instituce).77

71
72
73
74
75
76
77
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Živnostenská banka v Praze 1869–1918. Tiskem Unie v Praze, 1919.
A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1, osobní spis Jaroslav Černý, dopis ze dne 9. 7. 1919.Viz Příloha č. 2.
HUŠÁKOVÁ, I., PŘIBYL,V. Slaný, s. 16.
A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1. Osobní spis Jaroslav Černý, kopie dopisu pana de Liser.
A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1. Osobní spis Jaroslav Černý, lékařská zpráva z 28. července 1919.
A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1. Osobní spis Jaroslav Černý, osobní arch.
O budovách viz JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 2011,
s. 73–74 (dále: JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen).
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O vzhledu tehdejší centrály Živnobanky nás však informují dobové fotografie a obdobný reprezentační vzhled má také nedaleká budova Zemské
banky (později ostatně Živnobankou převzatá), která je rovněž dílem Osvalda
Polívky a její nejstarší část je provedena v novorenesančním stylu. Můžeme si
tedy učinit dobrou představu o prostředí bankovního paláce, v němž trávil své
pracovní dny Jaroslav Černý.
Hlavní hala starého paláce Živnobanky měla ochoz, v němž byly umístěny
dopisovny, tedy i Černého pracoviště. Kromě češtiny a němčiny uplatnil v bankovním provozu také znalosti srbochorvatštiny, kterou se učil sám. Uvažoval
i o tom, že by mohl být přeložen do pobočky v Terstu – podal si i žádost78, kde
mj. upozornil na své znalosti italštiny, které nabyl také vlastním snažením. Pro
Černého – egyptologa – by Terst znamenal přiblížení se k italským sbírkám,
zejména k velké kolekci v Egyptském muzeu v Turíně, kam již v této době
pravidelně zajížděl na studijní návštěvy. Terstská pobočka Živnobanky však
musela nakonec být zrušena,79 a této žádosti tedy nemohlo být vyhověno.
Bankovní prostředí nebylo v žádném případě ubíjející nebo suchopárné.
Ačkoliv si banka nárokovala Černého čas, stojí za to se zamyslet nad tím, zda
mu také neposkytovala trénink v dovednostech, které mohl později uplatnit
ve svůj prospěch při akademické práci. Banka byla také novým prostředím
pro sociální vazby – po odchodu ze Slaného, kde fungovaly sociální vazby
ovlivněné rodinou, se Černý ocitl v pozici, kdy si budoval svou vlastní, další,
sociální síť.
Zajímavým svědectvím o intelektuální úrovni a celkově o prostředí, na které úředníci banky přinejmenším aspirovali, je časopis Věstník klubu úředníků
Živnobanky. Kromě statí, jež se týkají přímo bankovního provozu, národohospodářských zpráv ze světa a obecných úvah o úředníkově práci, v něm najdeme
i informace o jazykových kurzech, nabídky dalšího vzdělávání v rámci banky,
propagaci psaní na psacím stroji a podobně. Kromě toho je zde řada informací
o bankovním provozu v zahraničí, dobové obdoby kurzovních lístků atd. Černý mohl v prostředí banky pokračovat v sebevzdělávání, cvičil se v organizaci
duševní práce, vytrénoval svůj strojopis (pokud mohl, psal svou korespondenci
již ve dvacátých letech na stroji, snad pro urychlení nebo pro snadné pořízení
kopií)80 a měl šanci poznat detaily mezinárodního platebního styku i měnící

78 A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1. Osobní spis Jaroslav Černý, dopis ze dne 14. ledna 1920.
79 Ještě ve 20. letech však o ní pravidelně čteme ve Věstníku klubu úředníků Živnobanky. Nicméně
srov. JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen, s. 111n.
80 Což lze vysledovat napříč jeho korespondencí včetně listů pražskému profesoru Lexovi. JŮNOVÁ
MACKOVÁ, A., NAVRÁTILOVÁ, H. Jaroslav Černý a František Lexa, s. 89–150.
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se hodnoty jednotlivých měn. Všechny tyto znalosti brzy uplatnil, když začal
ve druhé polovině dvacátých let a poté v ještě větším rozsahu ve třicátých letech pracovat pro zahraniční instituce i jednotlivce. Přestože tedy jej banka
na jednu stranu zaměstnávala, a brala mu tím čas na úkor vědecké práce, mohla
i přispět k jeho dobré organizaci práce a efektivitě, kterou si posléze uchoval
po celý svůj vědecký život. Nemluvě již o tom, že jeho obchodní vzdělání bylo
plusem v očích budoucích sponzorů – ještě v roce 1928, tedy již po odchodu
ze služeb Živnobanky, doporučuje kancléř Přemysl Šámal Černého do funkce v novém Orientálním ústavu (který měl sekci vědeckou a hospodářskou)81
těmito slovy – „Dr. Černý prokázal nejen vědeckou zdatnost, nýbrž i – u učenců
zpravidla nebývalou – životnost, což si vysvětluji tím, že vedle erudice vědecké má
i vzdělání obchodní.“ 82 Je možné, že jeho dvojitá kariéra oslovila i jiné sponzory,
např. i jednoho z bankéřů Petscheků.
Černého bankovní zaměstnavatel jej hodnotil v celém průběhu jeho bankovní kariéry vesměs kladně, dokonce jako výborného pracovníka, s jistými mírnými výkyvy například v roce 1922, kdy se ovšem Černý připravoval
na rigorózum, a požádal přitom banku o několik dní dovolené před rigorózní
zkouškou.83
Rigorózní zkouška proběhla úspěšně a následující blahopřání jeho kolegů
z banky ukazuje jistou oblíbenost a okruh přátel v bankovním prostředí. V čele
tabulae gratulatoriae je i Černého bezprostřední nadřízený prokurista Karel
Veverka, vedoucí pracovník české dopisovny. Kaligrafickou gratulační listinu,
jíž jeho kolegové oslavili rigorózum, doprovodili také blahopřejným dopisem.84
Těžko předpokládat, že takový postup vyjadřuje něco jiného, než kolegiální respekt a ocenění dvojnásobného pracovního úsilí. Bez upřímného zájmu kolegů
by asi nevznikl. List kolegů a Černého sebeprezentace odpovídají samozřejmě
také ideálu zodpovědného občana, pro kterého se práce rovná existenci. Tento
ideál se zformoval v závěru 19. století.85

w

w

81 JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the
Orient. In JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla, STORCHOVÁ, Lucie, JŮN, Libor (eds.). Egypt and
Austria. Visualising the Orient. Prague: AMU – FAMU, 2016, s. 129–144 (dále: JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. The Oriental Institute in Prague); JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Orientální ústav a československé pronikání do Orientu 1928–1938. Stipendia hospodářského odboru. Časopis Národ
ního muzea. 2014, roč. 183, č. 1–2, s. 19–34.
82 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, i. č. 1024, doc. dr. Jaroslav Černý. Cesta do Egypta, č. 8614
a Šámalův záznam tamtéž č. 8223.
83 A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1. Osobní spis Jaroslav Černý, dopis ze dne 18. října 1922.
84 Publikováno v ONDERKA, Pavel (ed.). The Deir el Medina and Jaroslav Černý Collections. Prague:
National Museum, 2014, přílohy.
85 HLAVAČKA, Milan. Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých
zemích změnili měšťané v občany? In: Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku
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Jaroslav Černý krátce po rigorozu, 1922 (A ČNB, fond Živnostenská banka, k 4888, č. 1, osobní
spis Jaroslav Černý)
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Černého kolegové v egyptologii často uváděli, že byl kolegou a spolupracovníkem velmi otevřeným. Podobně se zřejmě projevoval již v počátcích své pracovní dráhy – a to jak v bankovním, tak v akademickém sektoru. Přinejmenším
v akademickém sektoru lze říci, že se neřídil toliko předpokládanými hierarchiemi, i když necítil potřebu je otevřeně zpochybňovat. Možná není od věci
spekulovat, zda svůj konciliantní a přitom aktivní přístup ke společenským
i profesním vazbám neodpozoroval ještě v rodinném prostředí.
Jeho raná dochovaná korespondence je bohužel zatím limitována převážně
na dopisy J. V. Práškovi a F. Lexovi.86 V obou se však projevuje brzy více jako
spolupracovník než jako žák, jímž nominálně byl. Tak například již od počátků svého zájmu dodržoval cestovní plán, který jej dovedl do knihoven a muzejních sbírek, jež jeho učitelé se stejnou pravidelností nenavštěvovali. Tím
se Černý stal vítaným prostředníkem. Jakmile měl co nabídnout, vyměňoval
si s ostatními egyptology materiály a informace a tento komunikační model
jej měl provázet až do konce kariéry a života. Jen z poválečného období se
dochovalo okolo 2000 dopisů jemu adresovaných, nepočítaje kopie odpovědí
a originály Černého dopisů v pozůstalostech jiných osob. Jeho model práce
a kontaktů odpovídá tzv. „invisible college“, tedy mezinárodní vědecké síti, jež
vzniká bez institucionálního zázemí a organizačního tlaku, jako dobrovolná
síť vědců, kteří „spolupracují nikoliv proto, že si to někdo jiný přeje, ... ale proto,
že nabízejí jeden druhému vzájemně se doplňující znalosti, vhled a dovednosti“.87
Hnacím motorem těchto sítí je nejčastěji „zvídavost a ambice“.88
V akademickém prostředí navazoval kontakty se všemi egyptology bez rozdílů národnostních, situaci mu jistě ulehčila výjimečná jazyková vybavenost, která
mu byla užitečnou kvalifikací i v bankovním sektoru – i tady mu bankovní praxe
pomohla rozvíjet a udržovat znalosti nezpochybnitelně užitečné v akademickém
světě. Řečeno obecněji, Jaroslav Černý měl velkou schopnost vytvářet sociální sítě,
přinejmenším profesní. Z pozdějších let, kdy působil jako učitel a vedoucí akademických prací, můžeme dodat, že nejen ty soustředěné kolem jeho osoby.

na přelomu 19. a 20. století. Sborník z historické konference. Slaný: Knihovna Václava Štecha
ve Slaném, 2012, s. 9–26.
86 JŮNOVÁ MACKOVÁ, A., NAVRÁTILOVÁ, H. Jaroslav Černý a František Lexa, s. 89–150.
87 WAGNER, Caroline S. The New Invisible College: Science for Development, Washington DC: The
Brookings Institution Press, 2009, s. 2.
88 Wagner, op. cit.
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V terminologii jednoho ze směrů sociální historie by bylo možno říci, že Jaroslav Černý si dokázal vytvořit prostředí pro přežití a rozvoj svého osobního
kulturního a sociálního kapitálu,89 přestože ekonomická a sociální situace jeho
původní rodiny a později i jeho vlastní byla proměnlivá.
Pokud jde o přístup k formování životních cílů, vyšel z prostředí, kde se
vysoce cenila cílevědomá práce, a válečné dospívání ho v tom mohlo ještě utvrdit. Roku 1928 o něm Přemysl Šámal napsal, že je nebývale životný, pro svou
schopnost kombinovat různé typy znalostí a dovedností (viz výše). Přičtemeli k tomu ještě bankovní praxi, v níž ho respektovali též bankovní kolegové,
kteří věděli i o jeho egyptologických zájmech, musel být zajímavou osobností
pro muže jako Rudolf Hotowetz, jenž byl jednou z rozhodujících osobností
při formování Orientálního ústavu, tedy instituce, která jmenovitě a otevřeně
spojila ekonomické a orientalistické výzkumné cíle.90
Netřeba však pochybovat o důležitosti dvou vnějších faktorů. Zaprvé, pro
toleranci k Černého dvojí práci a pro nakonec úspěšné prohloubení jeho vědecké
kariéry a klidné uzavření kariéry bankovní byla rozhodujícím činitelem síť kontaktů s předními osobnostmi státu, a to zejména síť neformální. Za druhé, vládní kruhy se rozhodly podporovat československé obchodní i kulturní pronikání
do oblastí Předního a Blízkého východu91 a ve formování této snahy měli čelnou
úlohu právě lidé z okruhu Hradu a zároveň z okruhu Živnobanky. Černý se tedy
ocitl v pravý čas na pravém místě a s prospěšnou sítí kontaktů. Bylo by možno
jistě říci, že se stal součástí politiky kulturní diplomacie, či propagandy, Hradu,
která prezentovala demokratické Československo v jeho ideální podobě.92
Z hlediska dějin vědy jde o pestrou, avšak jednoznačně směrovanou kariéru jednoho z raných pracovníků Orientálního ústavu a filozofické fakulty
UK. Častou kombinaci středoškolské pedagogické kariéry s přípravou na sou-

89 Pojem rozebírán P. Bourdieuem, domnívám se však, že je možno ho aplikovat bez marxismem
indukované rigorozity. Srov. však „social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue
to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized
relationships of mutual acquaintance and recognition“. BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loïc J. D.
An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago and London: University of Chicago Press, 1992, s. 119.
90 JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. The Oriental Institute in Prague.
91 JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Czechoslovak Exploration of the Orient. Příspěvek přednesený
na konferenci Egypt and Austria XI,Vídeň, září 2016.
92 Srov. Orzoff, Andrea. Battle for the castle: the myth of Czechoslovakia in Europe, 1914–1948. Oxford: OUP, 2009, a recenze Z. Březiny http://www.historytoday.com/blog/2010/01/reader-review-battle-castle. Více o tomto tématu též NAVRÁTILOVÁ, Hana. Between patronage and an Egyptolo
gical invisible college. Early career of Jaroslav Černý, rukopis v přípravě.
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kromou docenturu (jež byla charakteristická pro jeho učitele Františka Lexu
a řadu českých historiků) nahradil Černý úvazkem v bankovním ústavu spojeným nejprve se studiem, posléze s přípravou na doktorát a nakonec s odbornou
činností, která od roku 1925 zahrnula dokonce pravidelnou účast na terénní
práci v Egyptě. Teprve roku 1927 se stal vědcem na plný úvazek a tehdy se
také rozbíhá jeho systematická mezinárodní publikační činnost. Ačkoliv systematicky vědecky pracoval již za studií, časové nároky jeho zaměstnání byly
nepopiratelné, a když z jeho programu odpadly, byla to nesporně úleva. Přesto
bychom neměli podceňovat velmi pravděpodobné klady, které jeho dvojí kariéra měla. Ačkoliv v Černého době se ještě nehovořilo o tzv. „transferable skills“,
tedy dovednostech, jež si člověk přenáší mezi různými profesemi a prostředími, on a mnozí jeho současníci jsou dobrým příkladem jejich využití.
Nástup publikační činnosti Černého je také spojen s jistým odborným dozráváním – na konci dvacátých let je třicetiletý Černý již z hlediska egyptologie hotovým odborníkem, který má za sebou terénní praxi i práci v muzejních
sbírkách a korpus poznámek k materiálu, který se stane jeho výsostnou doménou – k ostrakům ze Západních Théb. Měl praxi jak v práci s texty, tak terénní
archeologickou. Černý se však cítil být historikem – vlastní poznámky k habilitaci i hodnocení, které mu poskytl František Lexa, to jen zdůrazňují. Co více
– cítil se být sociálním historikem. Jako takový do egyptologie vnesl pozornost
věnovanou typům pramenů, jež do té doby nebyly příliš upřednostňovány.93
Pro sociální i ekonomickou historii Egypta byla zásadní zejména ostraka, tedy
fragmenty keramiky a kamene, nesoucí kratší texty, často právě praktického,
hospodářského rázu. Opět nelze podcenit, že se orientoval v hospodářských
dokumentech své doby a dovedl vyhodnotit jejich relevanci – i tady mohla
průprava v hospodářském sektoru znamenat jistou pomoc.
Jeho systematický přístup k publikacím dér el-medínských ostrak zahájil novou éru při práci s tímto materiálem. Nebyl sice první, kdo se mu věnoval, ale
činil tak s neobyčejnou důsledností. Stojí za zmínku, že za zhruba 45 let odborné
činnosti spojené s terénní praxí (tedy od roku 1925, kdy byl v Egyptě poprvé, až
do roku 1970, kdy jej navštívil několik měsíců před svou smrtí naposled) nashromáždil materiál, který se stal zdrojem egyptologických informací prakticky na další století – dosud není v úplnosti zpracován a odborně vytěžen, zato však je neustále

93 Viz např. ČERNÝ, Jaroslav. Les ostraca hiératiques, leur intêret et la necessite de leur étude.
Chronique d‘Egypte, 1931, 12, s. 212–224 a ČERNÝ, Jaroslav. The contribution of the study of
unofficial and private documents to the history of Pharaonic Egypt. In POSENER, Georges
(ed.). Le fonti indirette della storia egiziana. Studi semitici, 1963, 7, Rome, s. 31–57.
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konzultován.94 Bylo by možno shrnout, že ačkoliv Černý neměl již na konci života
čas dokončit své sociálněhistorické syntézy věnované období egyptské Nové říše95,
jeho editorský přínos a analytická práce se staly návodem pro další badatele.

Příloha 1 – Zájmy finanční stráže, 1913, roč. XVII, č. 24, s. 393.
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Z Plzně. Oddělení c. k. finanční stráže v Plzni sešlo se v hojném počtu dne 29. listopadu 1913 v „Měšťanské besedě“ ku přátelskému večírku na rozloučenou s panem
komisařem c. k. finanční stráže, Antonínem Černým.
Předseda župy kol. Vocásek uvítal srdečně všechny přítomné, zvláště dámy, pana
vrch. kom. I. tř. Breiského, p. kom. Trumperu a p. resp. Duchoně z Radnic. V delší
řeči na motto „Často pro vlast více zmůže pastuchova chýžka, nežli tábor, z něhož
válčil Žižka“ vyličuje výborné vlastnosti pana komisaře, pro něž u každého získal
sobě vysokou úctu a vážnost.
Všeobecně jest znám jeho pevný, čestný charakter, plný ochoty a ohledů, jeho život
prostý všeho egoismu, jemný společenskými formami.
Jedině v neutuchající, poctivé a nezištné práci při svorném postupu viděl Auroru, věštící našemu sboru lepší dny. Další liceň osvětluje a zdůrazňuje vzornou
služební činnost tichého pracovníka – pana komisaře, na niž svrchu citované motto
přiléhá. S nadšením a pýchou zmínil se řečník o uděleném pochvalném písemném
uznání od slav.[ného] c. k. finančního okresního ředitelství v Plzni, za plány pivovarů, panem komisařem nakreslené, a poukazuje též na bohaté jeho znalosti v oboru
geologie, numismatiky a na neobyčejný jeho talent ku kreslení.
Srdečnými slovy přál dále předseda panu komisaři Černému vše dobré na novém
působišti, provolávaje mu přátelské s Bohem a zároveň na brzkou shledanou!
Zřejmě dojat, poděkoval p. kom. Černý všem, kteří svou přítomností podali neklamný doklad svých sympatií k jeho osobě, a zároveň děkoval představeným úřadu
za jich blahovůli.
Přesázkou pana komisaře I. tř. Josefa Czereka a p. komisaře Ant. Černého ztrácí
župa dva vzorné členy výboru, za jichž záslužnou činnost vzdává tímto oběma
pánům župní výbor svůj nejsrdečnější dík.

94 Srov. http://www.griffith.ox.ac.uk/archive/onlineresources/Hieratic-Inscriptions.html. Originály jsou uloženy v Griffith Institute Archive v Oxfordu.
95 Kromě kapitol v sérii Cambridge Ancient History stačil dokončit jen jeden díl své práce A Com
munity of Workmen in in Thebes in the Ramesside Period. Tento první díl a torzo druhého vyšly
na počátku 70. let 20. století v Káhiře.
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Příloha 2 – Dopis Jaroslava Černého ředitelství Živnostenské banky ze dne
9. 7. 1919 (A ČNB, fond ŽB, k. 4888, č. 1, osobní spis Jaroslav Černý)
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Doufaje, že jest uprázdněno místo praktikanta ve Vašem závodě, dovoluji si nabídnouti Vám své služby a svoji žádost dokládám tímto:
1. Jest mně 21 let, jsem narozen v Plzni, vojenské služby prost.
2. Absolvoval jsem 2./7. 17 stát. gymnasium v Plzni s vyznamenáním
a 28./6. 19 abiturientský kurs Českoslov.[enské] obch.[odní] akademie v Praze, obdržev vysvědčení I. třídy.
3. Ovládám úplně jazyk německý slovem i písmem, částečně jazyk francouzský
a italský, písmem pak jazyk anglický. Mimo to znám úplně německý a český těsnopis.
Třebaže jsem dosud nebyl prakticky činný, slibuji, že v případě, že bych byl přijat do Vašeho závodu, vynasnažím se svojí prací dobýti si Vaší spokojenosti.
Očekávaje Vaše ct.[ěné] rozhodnutí
Znamenám v plné úctě
Jaroslav Černý
Slaný-Malá Kvíc 69.

Summary

w

w

w

Biographical prolegomena.The early years of Egyptologist Jaroslav Černý
Early life, education and social contacts of the Czech-born Egyptologist Jaroslav Černý (who
identified himself as a citizen of Czechoslovakia in his lifetime) are shown in the context of his
family history, social expectations and developing academic practices in Austria-Hungary and
early Czechoslovakia. Černý’s family aspired to be considered middle class in terms of social
interaction, although they lived in straitened circumstances exacerbated by the economic austerity of the First World War era. Černý himself trained as a Classical scholar and later as an
Egyptologist at Prague University, but did not fit the role model combining a teaching career
(which offered sustenance) with a university Privatdozent role (which offered participation in
the academic community), which was the practice accepted in his teachers’ generation. Instead,
he embarked on a career in financial services, alongside pursuit of his academic studies that soon
encompassed major European museum collections with Egyptian exhibits and put him in contact
with the international Egyptological community. His solution was appreciated by his sponsors,
including major political and financier figures of the then Czechoslovakia, as being practical as
well as showing single-minded determination. It is also suggested that the skills developed during
his years in portfolio work were later applied to his research.
Translated by Hana Navrátilová and Paul Sinclair
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Abstract: This paper deals with the definition of the term ‘personal records’, circumstances
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Ústredný archív SAV v súčasnosti spravuje vyše 80 osobných fondov vedcov
z rozmanitých oblastí vied, ktorých pracovný život je vo väčšine prípadov spätý
so Slovenskou akadémiou vied (ďalej SAV). Medzi inými sú v našom archíve uložené aj osobné fondy viacerých zakladateľov rôznych vedných odborov
na Slovensku a šiestich z desiatich bývalých predsedov SAV (Dionýz Blažkovič, Štefan Schwarz, Karol Šiška, Vladimír Hajko, Ladislav Macho a Štefan
Luby ml. je aktuálne v štádiu preberania). Osobné fondy sú spravidla spracovávané prioritne, čo najskôr po ich prevzatí, pokiaľ si to pôvodca alebo pozostalí neželajú ináč. Majú pritom samozrejme možnosť zapečatiť všetky alebo
časť dokumentov na nimi zvolenú dobu. Sprístupneniu a možnosti využívania
dávame prednosť aj za cenu toho, že materiály získané neskôr budú tvoriť dodatok k osobnému fondu alebo bude potrebné pôvodný fond premanipulovať.
Takmer všetky osobné fondy sú preto spracované a sprístupnené bádateľom.1

1

Inventáre k osobných fondom sú prístupné aj na webovom sídle archívu – http://www.archiv.sav.sk.
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Ústredný archív SAV bol založený v roku 1963, desať rokov po vzniku
samotnej SAV, ako úplne nová inštitúcia, ktorá nenadväzovala na žiadneho
predchodcu.2 Aj keď väčšina našich osobných fondov pribudla v posledných
dvoch desaťročiach, prvé prevzal archív už v druhej polovici 60. rokov 20. storočia krátko po svojom vzniku. V tom čase nedisponoval žiadnou metodikou
a ani empirickými skúsenosťami so spracovávaním fondov neúradnej proveniencie. Pre tvorbu metodických postupov boli preto pre náš archív dôležité
konferencie zástupcov archívov akadémií vied socialistických krajín, ktoré sa
organizovali od roku 1969. Bolo tak možné oprieť sa o skúsenosti kolegov
z archívov s podstatne dlhšou tradíciou a väčšími skúsenosťami.
Na tretej takejto konferencii, ktorá sa uskutočnila v čase od 29. júna do 7. júla
1971 v Berlíne, vystúpil Zygmund Kolankowski z Archívu Poľskej akadémie
vied s príspevkom o hraniciach archívnej pozostalosti. Preklad tohto príspevku
bol následne publikovaný na Slovensku v roku 1972 v časopise Slovenská archivistika a spolu s ďalšími prácami najmä Milady Wurmovej a Josefa Hanzela sa
stal základom, na ktorom je s malými úpravami postavená metodika spracovávania osobných fondov v Ústrednom archíve SAV dodnes. V rámci tejto spolupráce bola vypracovaná aj základná štruktúra osobných fondov, ktorú používame.
Na rozdiel od iných nie sú na prvom mieste biografické materiály, ale dokumentácia vedeckej a ostatnej spoločenskej práce pôvodcu. Takto štruktúrované
sú u nás všetky osobné fondy s výnimkou osobného fondu Františka Votrubu,
pričom prvý bol takto spracovaný Dimitrij Andrusov v roku 1974. Istú konzistenciu a stabilitu v kvalite spracovávania osobných fondov zabezpečoval aj fakt,
že prevažnú väčšinu z nich až doteraz spracovávali iba dve kolegyne archivárky
– najmä Lýdia Kamencová a v menšej miere Jarmila Charvátová.3
V otázke definovania pojmu osobný fond (archívna pozostalosť, Nachlass,
spuścizna archiwalna, ličnyj fond, hagyaték, personal papers) možno považovať za všeobecne platnú formuláciu tú, ktorú zaviedli H. O. Meisner a W. Leesch v Zásadách jednotnej archívnej terminológie. „Pozostalosť 4 – je písomný
a iný dokumentačný materiál spojený s fyzickou osobou a so súhrnom jej tvorivej
činnosti, registratúra alebo archív jednotlivej osoby.“ 5 Pri takto široko koncipova-

2
3
4
5

28

Viac o histórii ÚA SAV: KAMENCOVÁ, Lýdia. Štyridsať rokov archívu Akadémie. Slovenská
archivistika, 2003, roč. XXXVIII, č. 2, s. 193. alebo na http://www.archiv.sav.sk/historia.php.
Z dôvodu tejto dlhodobej (vyše štyridsať ročnej) personálnej stability nevznikla v Ústrednom
archíve SAV potreba vydať inštrukciu, resp. metodický pokyn na spracovávanie osobných fondov aj
ako oficiálny interný predpis.
V súčasnosti sa na Slovensku používa označenie osobný fond.
KOLANKOWSKI, Zygmunt. Hranice archívnej pozostalosti. Slovenská archivistika, 1972, roč. VII,
č. 1, s. 9; Archivmitteilungen, 1960, č. 4, s. 134–152 (ďalej: KOLANKOWSKI, Z. Hranice).
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nej definícii je ale problematické určiť, čo môžeme považovať za osobný fond,
kedy by sme mali hovoriť už o fragmente, respektíve o zvyškovom fonde. Táto
otázka nie je nová, riešili ju archivári už aj v minulom storočí. Vo fondoch
úradnej proveniencie je každý dokument v predarchívnom štádiu evidovaný
a presne zaradený. Dokumenty osobného fondu sú však zhromažďované neorganicky podľa subjektívnych kritérií pôvodcu. Prakticky veľmi zriedkavo
môžeme tvrdiť, že máme kompletný celok. V Ústrednom archíve SAV používame označenie osobný fond na súbor zachovaných dokumentov, ktoré
majú biografický charakter a reprezentujú hlavné oblasti pôsobenia pôvodcu,
jeho verejný a súkromný život, a ktoré si pôvodca sám alebo prostredníctvom
inej osoby zhromaždil a dostali sa do archívu. Presnejšie by však bolo použitie označenia fragment osobného fondu, čím by ostala otvorená možnosť pre
zaradenie neskôr získaných dodatkov. Stanovenie kvantitatívnych a hlavne
kvalitatívnych rozdielov na rozlíšenie pojmov osobný fond, fragment osobného fondu, prípadne zvyškový fond by si žiadalo terminologické upresnenie. V našom archíve to však momentálne nepovažujeme za zásadný problém.
Prvoradým kritériom na prevzatie osobného fondu do nášho archívu je totiž
samostatná vedecká hodnota dokumentov. Na základe našich skúseností by
bolo vhodné o túto formuláciu o samostatnej vedeckej hodnote doplniť aj definíciu osobného fondu.6 Myšlienku takéhoto rozšírenia významu pojmu osobný fond prezentoval už Z. Kolankowski v roku 1972.7 Definovať osobný fond
zároveň znamená vymedziť jeho vecné ohraničenie a chronologické hranice.
Pri vecnom vymedzení osobného fondu si ako prvú musíme položiť otázku,
čo má a môže byť jeho obsahom. Či budeme striktne trvať na dodržiavaní
provenienčného princípu v najklasickejšej podobe, kedy by do fondu patrili iba
dokumenty, ktoré vytvoril, dostal či nanajvýš zozbieral pôvodca v súvislosti so
svojou vedeckou a životnou činnosťou, alebo akceptujeme, že je prípustné tu
zaradiť aj materiály cudzej proveniencie vzťahujúce sa k osobe pôvodcu a jeho
vplyvu na spoločnosť a viažuce sa na verejné ohlasy a ocenenia jeho práce.
V Ústrednom archíve SAV považujeme za nespochybniteľné zaradenie týchto
dokumentov do osobného fondu najmä pre jednoznačnú vedeckú hodnotu pri
ich správnom zakomponovaní do štruktúry fondu. Ak by sme však za teoretický predpoklad provenienčného princípu považovali tvrdenie, že archívny
fond je produkt prác vykonávaných v dôsledku činnosti jednej inštitúcie alebo

6
7

KAMENCOVÁ, Lýdia, KLAČKA, Jozef. Problémy s osobnými fondmi v Ústrednom
archíve Slovenskej akadémie vied. Slovenská archivistika, 2007, roč. XLII, č. 1, s. 93 (ďalej:
KAMENCOVÁ, L., KLAČKA, J. Problémy).
KOLANKOWSKI, Z. Hranice, s. 13.
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jednej osoby, riešením tohto protirečenia by bolo, že buď osobné fondy považujeme za fondy špeciálneho typu – zmiešané alebo nečisté z provenienčného
hľadiska –, alebo potom osobný fond nie je archívnym fondom. Je nesporné,
že osobný fond je archívny aj keď nie „provenienčne čistý fond“, je to súbor
dokumentov vytvárajúcich integrálny celok z písomností spoločného pôvodu a určitých, k ním patriacich materiálov vzťahujúcich sa na pôvodcu fondu
a na jeho život a činnosť.8 Chronologické ohraničenie osobného fondu sa javí
na prvý pohľad veľmi jednoduché – podľa provenienčného princípu vymedziť osobný fond dátumom narodenia a dátumom smrti pôvodcu. Prax, hlavne
s ohľadom na spomenuté vecné hranice osobného fondu, ukazuje, že takto stanovené hranice nemôžu byť bezvýhradne akceptované. Presahujú ju dokumenty rodinných príslušníkov zaradené do fondu, ktoré môžu byť z doby pred, ale
aj po smrti pôvodcu, ďalej písomnosti z vecnej skupiny Vedecká dokumentácia,
ktoré môžu byť staršie – predovšetkým u vedcov zaoberajúcich sa historickými
disciplínami, ale aj mladšie, keď v danom výskume pokračujú spolupracovníci
alebo iné osoby. Najčastejšie však časové vymedzenie osobného fondu presahujú dokumenty bezprostredne súvisiace s úmrtím pôvodcu – uctením si jeho
pamiatky a ukončením aktivít v rôznych oblastiach jeho pracovného, verejného, ale aj súkromného života. V Ústrednom archíve SAV v súčasnosti približne
tretina osobných fondov obsahuje priora alebo posteriora takéhoto typu.
Súčasnú štruktúru, ktorá sa využíva pri spracovávaní osobných fondov
v Ústrednom archíve SAV, tvorí osem vecných skupín: I. Materiály z vedeckej
činnosti, II. Materiály z funkcií, III. Biografické materiály, IV: Korešpondencia, V. Fotografie, VI. O pôvodcovi fondu, VII. Práce iných autorov, VIII. Materiály rodiny a resp. blízkych osôb. Toto poradie a číslovanie vecných skupín je
zaužívané a v súčasnosti nemenné. Okrem iného to znamená, že ak sa v osobnom fonde nenachádzajú dokumenty, ktoré by patrili do danej vecnej skupiny,
v štruktúre fondu sa táto skupina vynechá aj s číslom. Vnútorné členenie je
už následne voľnejšie s ohľadom na konkrétny osobný fond. Spracovateľ sa
ale vždy, ak je to možné, snaží dodržať štandardizované poradie jednotlivých
podskupín.
Prvú vecnú skupinu, ako už bolo povedané, tvoria Materiály z vedeckej
činnosti. Jej obsah je rozdelený nasledovne. Na prvom mieste sú Nepublikované rukopisy. V závislosti od množstva alebo rozmanitosti tematických okruhov
môžu byť členené ďalej na Monografie, Štúdie a články, Prednášky, Referáty,
Príležitostné vystúpenia, Posudky, Expertízy, prípadne tu môžeme nájsť Učeb-

8
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KOLANKOWSKI, Z. Hranice, s. 15–16.
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nice a skriptá, Prognózy, Návrhy, Pripomienky a pod. Ďalšie dve podskupiny
predstavujú Rukopisy publikovaných prác a Tlačené práce. Ich ďalšie vnútorné
členenie je v podstate totožné s podskupinou Nepublikované rukopisy. Po absolvovaní odbornej diskusie spolu s kolegami z rôznych archívov v Čechách
(počas metodického seminára k spracovávaniu zložitých a rozsiahlych osobných a rodinných archívov so zreteľom na Zdeňka Nejedlého, ktorý usporiadal Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., dňa 25. októbra 2016 v Prahe)
sme na pôde nášho pracoviska nastolili otázku zmeny štruktúry týchto troch
pododdelení tak, aby prvoradé členenie nebolo podľa stavu publikovania, ale
bolo obsahové – napríklad vedecké práce, odborné práce súvisiace s profesiou
(posudky, expertízy a podobne), literárne práce. Takéto členenie je logickejšie a odstraňuje problémy pri zaradzovaní dokumentov, ktoré nastávajú pri
použití súčasného členenia v prípadoch, keď nevieme s istotou určiť, či daný
text bol alebo nebol niekde publikovaný, alebo ak máme napríklad aj rukopis
aj separátny výtlačok. V prvom prípade zaradzujeme text automaticky medzi
nepublikované, čo nemusí byť pravda, v druhom prípade dochádza k zbytočnej fragmentácii, kedy je rukopis zaradený do iného pododdelenia ako tlačený text. V skupine Materiály z vedeckej činnosti ďalej štandardne nasleduje
štvrtá podskupina Vedecká dokumentácia. Tieto pracovné materiály považoval
Hermann Schreyer v šesťdesiatych rokoch 20. storočia z provenienčného hľadiska zásadne za zbierku materiálov. Neskoršie archívnoteoretické rozpracovania to vyvrátili. Je ale nevyhnutné odlíšiť písomnosti vedeckej dokumentácie
od skutočných zbierok, ktoré slúžili k upokojeniu zberateľskej záľuby pôvodcu
fondu a nedisponovali žiadnym hlbším spojením s jeho vedeckou alebo inou
spoločenskou činnosťou.9 Naopak, všetky materiály, ktoré pôvodca zozbieral
na naplnenie svojich informačných potrieb smerujúcich k tvorivej činnosti,
patria medzi pracovné materiály.10 Hlavným kritériom má byť vnútorný vzťah
k pôvodcovi. Pomocný vedecký aparát mu mal slúžiť pre jeho vlastné potreby
pri vedeckej práci. Zaraďujem tu zápisníky, excerpty z vedeckej literatúry alebo
archívnych prameňov, tlače cudzích vedeckých prác z odboru, hlavne ak obsahujú anotácie pôvodcu, zoznamy literatúry, protokoly a správy z výskumov, ale
napríklad aj práce študentov, ktorí spracovávali čiastkové úlohy v rámci projektov pôvodcu fondu a podobne. Piatym, posledným pododdelením je skupina
nazvaná Vedecké podujatia. Obsahuje správy zo služobných ciest a zachovanú

9

Neznamená to však, že takéto zbierky nemôžu byť, najmä pri rozsiahlych fondoch významných osobností
alebo ak samotná zbierka má značnú výpovednú hodnotu, zaradené do osobného fondu – nie však ako
vedecká dokumentácia.V Ústrednom archíve SAV sme sa ale s takýmto prípadom zatiaľ nestretli.
10 KOLANKOWSKI, Z. Hranice, s. 14.
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dokumentáciu ku konferenciám a iným vedeckým podujatiam, na ktorých sa
pôvodca zúčastnil.
Druhá vecná skupina Materiály z funkcií je podobne ako predchádzajúca
zameraná viac na výsledky práce pôvodcu ako naňho samotného. Pre lepšiu
orientáciu je rozdelená na štyri podskupiny. Podskupina Vedecké funkcie býva
najrozmanitejšia a podľa potreby ďalej členená na medzinárodné a domáce a tá
následne na SAV, rezorty, ministerstvá a vedecké spoločnosti. Ďalšie podskupiny sú Pedagogické funkcie, Spoločenské funkcie a Redakčné funkcie. S takýmito materiálmi, ktoré vznikli pri výkone nejakej funkcie, nastáva problém
v tom, že stále pretrváva zvyk niektorých osôb považovať dokumenty, ktoré
vznikli z titulu ich funkcie za svoj osobný majetok. Ak sa jedná o koncepty
alebo druhopisy vlastnoručne spísaných úradných dokumentov, je ich zaradenie do osobného fondu opodstatnené. Ak však prevezmeme s pozostalosťou aj
napríklad kompletné súbory zápisníc z porád ústavu, zápisnice z komisie, ktorej daná osoba predsedala, úradnú agendu vedeckého kolégia, snemu a pod., je
potrebné takýto materiál vyčleniť a zaradiť do príslušného archívneho fondu,
prípadne odstúpiť archívu inštitúcie, ktorej dokumenty patria.
Vnútorné členenie tretej vecnej skupiny Biografické materiály býva najviac flexibilné s ohľadom na množstvo a rôznorodosť dokumentov, ktoré bol
pôvodca alebo pozostalí ochotní do archívu odovzdať. Nemá pevné členenie
podskupín, obvykle však vytvárame podskupiny Osobné doklady, Pracovné
dokumenty, Životopisy a dotazníky, Zoznamy publikovaných prác, Vedecké
hodnosti, Vyznamenania a ceny, prípadne ďalšie podľa potreby. Dostatočné
množstvo kvalitne spracovaných dokumentov biografického charakteru tvorí
opornú kostru celého osobného fondu. Tieto písomnosti ozrejmujú mnohé
z iných dokumentov neznáme súvislosti a pomáhajú k správnemu zaradeniu
ďalších v rámci celej štruktúry osobného fondu.
Pri skupine Korešpondencia neuplatňujeme členenie na došlú a odoslanú
poštu. Toto členenie bolo použité iba pri piatich osobných fondoch spracovaných v roku 1980. Upustili sme od neho kvôli zbytočnej fragmentácii a strate
obsahovej spojitosti, ak dané osoby spolu viedli obsiahlejšiu korešpondenciu. Osobitnú podskupinu zvyknú tvoriť Blahoželania k sviatkom a jubileám
a Zoznamy adries a vizitky. Je samozrejmé, že pri veľmi obsiahlej zachovanej
korešpondencii je potrebné zvoliť pre lepšiu orientáciu istú formu vnútorného
členenia (napr. rodina, osobná korešpondencia, inštitúcie a pod.) V Ústrednom
archíve SAV sa však s takýmto prípadom stretávame zriedkavejšie a vplyvom
e-mailovej alebo inej elektronickej komunikácie v budúcnosti musíme očakávať ďalšie ochudobňovanie tejto vecnej skupiny.
Vecná skupina Fotografie obsahuje cenný obrazový materiál a býva najčastejšie delená na Portréty, Z pracovného prostredia, Príležitostné fotogra32
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fie, Vlastné fotografie, prípadne Odborná fotodokumentácia, ak táto nebola
integrálnou súčasťou písomnej vedeckej dokumentácie alebo ak nebolo možné jej priradenie z hľadiska formálneho vyhotovenia (napríklad sa v jednom
fotoalbume nachádzajú fotografie z viacerých rôznych príležitostí alebo výskumov).
Posledné tri vecné skupiny obsahujú dokumenty, ktoré dokresľujú osobnosť pôvodcu fondu. Dokumenty zaradené do vecnej skupiny O pôvodcovi fondu môžu pochádzať priamo od neho (najmä posudky a recenzie jeho
prác, hodnotenia, laudácie a pod.) alebo ich doplnia pozostalí, prípadne bývalí
spolupracovníci. S maximálnou opatrnosťou môže spracovateľ fondu včleniť
do tejto vecnej skupiny dokumenty cudzieho pôvodu, vždy však rešpektujúc
príslušnosť k fondu. Takto sa do osobného fondu dostávajú najčastejšie verejne dostupné články o pôvodcovi pri príležitosti jubileá a ocenenia, nekrológy,
prípadne novinové články. Takéto informácie archív cielene zbiera priebežne
a stávajú sa najprv podkladmi pri rozhodovaní, či nejakú osobu alebo pozostalých osloviť v súvislosti s odovzdaním osobných písomností do archívu.
Predposlednou vecnou skupinou sú Práce iných autorov. Ústredný archív SAV z kapacitných dôvodov nepreberá spolu s písomnou pozostalosťou
aj často bohaté osobné knižnice. Výnimkou bol prvý prevzatý osobný fond
Františka Votrubu. Do osobného fondu však zaradzujeme knihy, ktoré majú
priamy súvis s autorom: sú mu venované alebo obsahujú jeho vlastné poznámky. Je však potrebné mať na zreteli, že do tejto skupiny môžeme zaradiť
iba také dokumenty, u ktorých nie je žiadna súvislosť, na základe ktorej by
bola zrejmá ich príslušnosť do niektorej z vyššie spomenutých skupín (napríklad dizertačná práca iného autora, ku ktorej autor vypracoval posudok
zachovaný vo fonde).
Poslednú skupinu v štruktúre osobných fondov v Ústrednom archíve SAV
tvoria Materiály rodiny, resp. iných blízkych osôb. Zaradenie dokumentov
do tejto skupiny býva z hľadiska vecného ohraničenia niekedy problematické. Pri rozhodovaní, či dokumenty rodinných príslušníkov necháme zaradené
v osobnom fonde alebo ich vyčleníme, berieme do úvahy najmä komplexnosť
a to, či vytvorením samostatného osobného fondu budú mať aj samostatnú
vedeckú hodnotu, alebo sa naopak poškodí ich výpovedná hodnota. Na túto
otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Napr. medzi dokumentami geológa
ruského pôvodu Dimitrija Andrusova sa nachádzali okrem iného aj vedecké
a biografické materiály a korešpondencia jeho otca, taktiež geológa ruskej petrohradskej akadémie. Dimitrij Andrusov nadväzoval na prácu svojho otca v tej
istej vednej disciplíne a zároveň jeho otec nemal žiadne iné väzby k Slovensku.
Jeho materiály spracované taktiež podľa štruktúry osobných fondov ostali v synovom fonde ako Materiály rodiny. Naopak, pri triedení dokumentov, ktorých
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pôvodca bol označený ako lekár a filozof Juraj Ciger, sme zistili, že značná
časť patrí jeho manželke, lingvistke a prekladateľke Viole Cigerovej. Keďže
tento materiál má samostatnú výpovednú hodnotu aj bez väzby na materiál jej
manžela, rozhodli sme sa tieto dokumenty rozdeliť, pričom z nich vzniknú dva
samostatné osobné fondy.
Takto koncipovaná a v hlavných vecných skupinách pevne definovaná
štruktúra sa ukazuje vhodná ako pre rozsahom neveľké fragmenty osobných
fondov, tak aj pre najväčšie, aké sú v Ústrednom archíve SAV uložené (cca
10–12 bm). Vďaka používaniu rovnakej štruktúry v súčasnosti experimentujeme s virtuálnym spájaním osobných fondov a ich dodatkov do jednej pomôcky.
V prípade, že sa to osvedčí, bude pre zjednodušenie bádania možné takto vytvárať aj virtuálne repozitória napr. vedeckých prác bývalých spolupracovníkov,
korešpondencie a podobne.
Raritným prípadom v našom archíve je dokumentácia botanika a historika prírodných vied Ivana Hrabovca (nar. 1931).11 Po svojom odchode
do dôchodku začal triediť písomnosti zo svojho profesionálneho pôsobenia. Pochádzajú nielen z jeho vlastnej činnosti, ale i z okruhu jeho spolupracovníkov. Pri podrobnejšom prezretí získaného materiálu sme zistili, že
je mimoriadne všestranný a obsahuje niekoľko samostatných celkov, ktoré
sme sa rozhodli vyčleniť. Vznikli fragmenty troch vedeckých spoločností
a troch osobných fondov. Prvá z nich – Cisársko-kráľovská poľnohospodárska spoločnosť vo Viedni združovala šľachticov vlastniacich veľké pozemky. Založili ju v roku 1807 s cieľom prispieť k rozvoju poľnohospodárstva.
Fragment fondu obsahuje 141 jednotlivých archívnych dokumentov z rokov
1826–1850. Vedením spoločnosti bol poverený Ján Zahlbruckner. Príslušníci tohto rodu sa v niekoľkých generáciách venovali botanike a potomkovia žijú aj na Slovensku v Bratislave a Svätom Jure. Druhým vyčleneným
fondom je Dolnorakúsky remeselný spolok so sídlom vo Viedni. Vznikol
v roku 1839 pod patronátom arcikniežaťa Františka Karola Habsburského
a odrážal snahu podnikateľov podieľať sa na riešení hospodárskych problémov
a podporovať rozvoj priemyslu. Dokumentácia tohto spolku z prvej polovice
19. storočia uložená v našom archíve pozostáva zo 41 listov predstaviteľov
priemyslu a remesiel i od viacerých vedcov monarchie. Nachádzajú sa tu aj
jednotliviny z obdobia pred vznikom spolku dokumentujúce úsilie, ktorého
výsledkom bolo založenie spolku. Ďalšou skupinou vyčlenených písomností
sú obchodné účty, rukopisné zoznamy druhov rastlín, tlačené materiály a ko-

11 K tejto záležitosti predniesla L. Kamencová príspevok na konferencii Archívne dni 2008 v Skalici.
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rešpondencia botanikovi J. Zahlbrucknerovi, ktoré vznikli z činnosti Bratislavského lekárskeho a prírodovedného spolku. Zaradili sme ich do u nás už
existujúceho fondu tohto spolku. Z pôvodne jedného osobného fondu sme
tiež vyčlenili fragmenty troch osobných fondov. Prvým je osobný fond Jána Futáka (1914–1980), ktorý pôsobil v Botanickom ústave Slovenskej univerzity,
na pôde SAV v Biologickom ústave SAV a Botanickom ústave SAV, neskôr
v Ústave experimentálne biológie a ekológie SAV a učil aj na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského. Z ďalšieho vyčleneného materiálu vznikol
fragment osobného fondu botanika Aladára Hlaváčka (1906–1999), ktorý
pôsobil v Laboratóriu geobotaniky a systematiky rastlín SAV a neskôr ako
odborný dokumentátor na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti. Posledný novovzniknutý fragment tvoria písomnosti českého botanika
Klementa Ptačovského (1886–1963), vedúceho výrobného oddelenia v továrni Dynamit – Nobel v Bratislave. Venoval sa ochrane prírody, bol konzervátorom prírodných pamiatok pre okresy Malacky, Senica a Myjava. Na uvedenom príklade možno ilustrovať nepredvídateľnosť obsahu získaných osobných
fondov, ktoré môžu časovo aj obsahovo prerásť svojho pôvodcu. Je úlohou
archivára pozorne triediť jednotliviny a vyčleniť samostatné organické celky
aj za cenu fragmentovosti vzniknutých fondov.
Osobitnou kapitolou metodiky spracovávania osobných fondov je aj problematika ich akvizícií. Tá sa v prvom rade riadi princípom ponuky a dopytu.
Nie o každú ponúkanú pozostalosť má archív záujem, na druhej strane nie
každý vedec alebo jeho pozostalí, ktorých archív osloví, sú ochotní vzdať sa
svojich súkromných dokumentov, na čo majú plné právo. V niektorých prípadoch je vhodné spolupracovať aj s rodinou alebo spolupracovníkmi, ktorých
archivári informujú o záujme získať do trvalej úschovy predmetný písomný
materiál. Častokrát ich vplyv na pôvodcu zvyšuje šancu na úspech. V každom
prípade sa snažíme preberať písomný materiál priamo od pôvodcu. Na jednej
strane to síce predlžuje dobu, počas ktorej získame kompletný súbor písomností, na druhej strane nám pôvodca archívnych dokumentov vie najlepšie priblížiť obsah prevzatých písomností a ozrejmiť súvislosti medzi nimi. V prípade
úmrtia pôvodcu je dôležite zachovať primeraný, nie však priveľmi dlhý časový
odstup, kým pozostalých oslovíme. Väčší časový odstup nezriedka ohrozuje
kompletnosť, či dokonca samotné fyzické zachovanie dokumentov, o ktorých
(hlavne historickej a spoločenskej) hodnote príbuzní často nemajú predstavu. Zmienku by som rada venovala aj samotnej príslušnosti osobných fondov
do toho-ktorého archívu. Archívy na Slovensku sa snažia rešpektovať nepísaný úzus, že osobný fond konkrétnej osoby prislúcha archívu inštitúcie, ktorá
bola jeho domovskou inštitúciou. Rozhodujúce slovo má však aj pôvodca alebo pozostalí, ktorých rozhodnutie zveriť svoju dokumentáciu do iného ako
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„príslušného“ archívu je potrebné rešpektovať.12 Ak na takomto umiestnení
trvajú, v záujme záchrany materiálu ho archív prevezme do opatery. Takto sa
v Ústrednom archíve SAV nachádzajú napríklad osobné fondy vysokoškolských pedagógov a historikov Alexandra Húščavu alebo Jozefa Nováka. Nie
veľmi šťastná je aj situácia, keď sa archívny materiál jednej osoby ocitne paralelne v dvoch archívoch. Napríklad osobné fondy Jozefa Čabelku a Mikuláša
Gregora sa nachádzajú ako v našom archíve, tak aj v Archíve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tento príspevok načrtol niektoré východiská a metodické postupy, ktorými
sa riadi Ústredný archív SAV pri spracovávaní osobných fondov. Upriamil pozornosť na úskalia pri uplatňovaní archívnoteoretických pravidiel v špecifickej
oblasti neúradných fondov a poukázal tiež na možností ich riešenia v podmienkach nášho archívu. Vyzdvihol hlavne tvorivú prácu archivára pri spracovávaní osobných fondov. Na rozdiel od „úradných fondov“, pri ktorých je možné
hneď na začiatku odhadnúť a predpokladať obsahovú skladbu dokumentov,
osobné fondy vždy nesú pečať svojho pôvodcu. Jeho zameranie, záľuby, spoločenská aktivita, rodinné prostredie a hlavne precíznosť pri vedení dokumentácie prinášajú vždy originálne výzvy pre prácu každého archivára.

w

Príloha: Základná schéma štruktúry osobných fondov v ÚA SAV
I. Materiály z vedeckej činnosti13
IA Nepublikované rukopisy
IB Rukopisy publikovaných prác
IC Tlačené práce
ID Vedecká dokumentácia
IE Vedecké podujatia (konferencie, správy za služobných ciest)

w
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II. Materiály z funkcií
IIA Vedecké funkcie
– medzinárodné
– domáce (SAV, rezorty a ministerstvá, vedecké spoločnosti...)
IIB Pedagogické funkcie

12 KAMENCOVÁ, L., KLAČKA, J. Problémy, s. 94–96.
13 V súčasnosti uvažujeme o zmene štruktúry pododdelení IA, IB a IC tak, aby prvoradé členenie
nebolo podľa stavu publikovania, ale bolo obsahové – napríklad vedecké práce, odborné práce
súvisiace s profesiou (posudky, expertízy a podobne) a literárne práce.
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Fotografie
štruktúra je flexibilná, zvyčajné podskupiny:
VA Portréty
VB Z pracovného prostredia
VC Príležitostné
VD Vlastné fotografie pôvodcu
VE Odborná fotodokumentácia
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IV Korešpondencia
IVA Korešpondencia
IVB Gratulácie
IVC Zoznamy adries a vizitky

as
.

III. Biografické materiály
vnútorná štruktúra značne flexibilná, zvyčajné podskupiny:
IIIA Osobné doklady
IIIB Pracovné doklady
IIIC Životopisy a dotazníky
IIID Zoznamy publikovaných prác
IIIE Vedecké hodnosti
IIIF Vyznamenania a ceny

cz

IIC Spoločenské funkcie
IID Redakčné funkcie

w

VI O pôvodcovi fondu
– skupina je členená iba v prípade potreby (väčšie množstvo archívnych
dokumentov v tejto vecnej skupine); zvyčajne iba chronologicky
zoradené

w

w

VII Práce iných autorov
– vecná skupina sa zvyčajne nečlení; práce sú usporiadané chronologicky
VIII Materiály rodiny
– vecná skupina členená v prípade potreby (väčšie množstvo
dokumentov viacerých osôb)
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Methodology for processing personal records
in the Central Archive of the Slovak Academy of Sciences
The Central Archive of the Slovak Academy of Sciences currently holds more than 80 personal
records of scientists. For the creation of personal records processing practices we found important conferences of representatives of archives of socialist academies. At a third such conference
held between 29th June and 7th July 1971 in Berlin, the Polish archivist Zygmunt Kolankowski
read a paper on the personal records, which is still the basis of the methodology for processing
personal records in the Central Archive of the SAS with some modifications. It defined the terms
personal records and their time and material definition and introduced methods for acquisition
of personal records.
A base structure for processing the records was soon established. It comprises eight groups of
documents: I. Documents about scientific activities, II. Documents about positions, III. Biographical documents, IV. Correspondence, V. Photography, VI. Documents about the creator of the
collection, VII. Other authors’ works, VIII. Family papers. The inner arrangement of these groups
also has an established though not unchangeable structure.
The content of a personal record poses a challenge. The Central Archive has not the capacity
for holding large personal libraries together with the documentation. In some cases we extract
from an originally personal record documents that become part of a collection of the creator’s
workplace or completely new archive documents are or their fragments are detached. A standard procedure was not applied to the family documents. In most cases they remain in the collections as group VIII but there have been cases where the quantity and quality of the documents
of a family member were so important that a separate personal record was created.
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Zlomek písemné pozůstalosti
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univerzitě v Praze Reinholda Fürtha
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A fragment of written inheritance left behind by professor
of physics at the German University in Prague Reinhold Fürth
Abstract: This paper concerns a fragment of written inheritance left behind by professor of
physics at the former German University in Prague Reinhold H. Fürth (1893–1979) acquired by
the Masaryk Institute and the Archive of the Czech Academy of Sciences in Prague in 2016.
Keywords: Reinhold Fürth (1893–1979); German University in Prague; Masaryk Institute and the
Archive of the Czech Academy of Sciences; historical sources on history of science
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Bádání o historii vědních oborů na německých vysokých školách v českých
zemích do roku 1945 znesnadňuje torzovitost dochovaných historických pramenů.1 Podstatná část institucionálních písemností a personálií k tématu byla
ve víru historických událostí ztracena či zničena (zejména na konci druhé světové války), část se ocitla s jejich původci v zahraničí v souvislosti s akademickou mobilitou a emigrací. S pamětníky nenávratně mizí i naděje na doplnění
mezer v písemných pramenech alespoň cestou orální historie.
Čas od času se však přece jen podaří něco málo z dobových písemností
ještě objevit a pro historické bádání zachránit. Příkladem je zlomek písemné
pozůstalosti německého fyzika Reinholda Fürtha, který se v roce 2016 podařilo získat Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR v Praze, v. v. i. (dále: MÚA).

1

K tématu v české historiografii srov. MÍŠKOVÁ, Alena. Německá (Karlova) univerzita od Mni
chova k 9. květnu 1945. Praha: Karolinum, 2002; JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká
škola technická v Praze 1938–1945. Praha, 2011, disertační práce PedF UK.

39

P r ác e z d ějin A k a d em ie v ě d 2 0 1 7 , ro č . 9 , č . 1

Reinhold Fürth a jeho vztah k českým zemím

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, i. č. 3, Matrika doktorů
německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze / Německé univerzity v Praze (1904–1924),
folio 348. Dostupné na www: <https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs>.
Disertace pražské univerzity II. 1882–1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965 (dále:
Disertace pražské university II), s. 42 (šk. r. 1914/15, č. 8). Posudky na disertaci vypracovali
profesoři fyziky A. Lampa a Ph. Frank.
Profesor A. Lampa po vzniku samostatného československého státu svůj post v Praze opustil a stal
se úředníkem rakouského ministerstva školství ve Vídni. Profesura experimentální fyziky na NU
zůstala po několik let neobsazena. Správu Fyzikálního ústavu NU převzal dočasně Ph. Frank. Dvousemestrová, týdně 5hodinová přednáška z experimentální fyziky byla od letního semestru 1919
v seznamech přednášek ohlašována bez jména přednášejícího. Ve šk. r. 1920/21 byl učebním příkazem ke konání přednášky pověřen R. Fürth. Při suplování výuky pomáhal také asistent Fyzikálního
ústavu NU PhDr. Hermann Ehm, který byl ve šk. r. 1920/21 pověřen konáním kurzu experimentální
fyziky pro farmaceuty a kurzu školních pokusů. Od šk. r. 1922/23 převzal profesuru experimentální
fyziky na NU Heinrich Rausch von Traubenberg, povolaný do Prahy z univerzity v Göttingenu.
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Reinhold H. Fürth se narodil 20. října 1893 v Praze v rodině advokáta. Po rodičích byl židovského vyznání. V letech 1912/13–1915/16 vystudoval přírodní
vědy se zaměřením na matematiku, fyziku a chemii na Německé univerzitě
v Praze (dále: NU), kde byl 21. června 1916 promován doktorem filozofie.2
Doktorskou disertaci s názvem „Spektralphotometrische Untersuchungen der
Opaleszens einer binären Flüssigkeiten“ vypracoval ve Fyzikálním ústavu NU
pod vedením profesora Antona Lampy.3
Za první světové války jako student vypomáhal ve Fyzikálním ústavu NU
s přípravami k přednáškovým pokusům – dobrovolně a bezúplatně, v zastoupení asistenta povolaného k výkonu vojenské služby. Po válce se stal od školního roku 1918/19 vědeckou pomocnou silou a od školního roku 1920/21 asistentem v Ústavu pro teoretickou fyziku NU, vedeném profesorem Philippem
Frankem. V roce 1919 se na NU habilitoval pro fyziku.
Vedle docentských přednášek (o fluktuacích ve fyzice, radioaktivitě, elektronové teorii, bezdrátové telegrafii a telefonii, vedení tepla a difusi, stavbě atomů apod.) přednášel úvod do teoretické fyziky a společně s profesory Frankem
a fyzikálním chemikem Viktorem Rothmundem vypisoval fyzikální kolokvium. V letech 1919–1922 se podílel také na suplování přednášky z experimentální fyziky.4
V roce 1927 byl Reinhold Fürth na NU jmenován mimořádným profesorem
fyziky. Od školního roku 1931/32 převzal vedení Fyzikálního ústavu NU a výuku
experimentální fyziky po Lampově nástupci profesoru H. Rausch-Traubenbergovi, který přijal profesuru na univerzitě v Kielu a po devítiletém působení v Praze se vrátil do Německa. V r. 1933 byl Reinhold Fürth jmenován řádným profe-

3

4
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Otto Blüh (1902–1981) se po maturitě na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě zapsal ke studiu
na Německé technice v Praze, po prvním semestru však pokračoval na NU. Po předložení disertace s názvem „Zur Frage der Existenz des Zwitterions“ a složení rigorózních zkoušek byl v únoru
1924 promován doktorem přírodních věd. Asistentské místo ve Fyzikálním ústavu NU zastával
od října 1924. Koncem r. 1929 se na NU habilitoval pro fyziku. Vedle docentských přednášek
přednášel v rámci zvláštního učebního příkazu také fyziku pro farmaceuty a vybraná témata z vyšší
experimentální fyziky (měřicí metody a přístrojová technika, technika vysokého vakua, atomistika;
v zimním semestru r. 1935/36 uvedl – poprvé – také téma přírodní a umělá radioaktivita a stavba
atomového jádra). V zimním semestru 1938/39 byl z NU vyloučen z politických důvodů. Emigroval
do Velké Británie. Za války působil na univerzitě v Birminghamu. Po válce přijal profesuru na University of British Columbia v Kanadě a později na Vanderbilt University v Nashville v USA.
Kurt Sitte (1910–1993) se narodil v Liberci. Byl také absolventem NU. Pod vedením R. Fürtha
vypracoval ve šk. r. 1931/32 doktorskou disertaci s názvem „Zur Theorie des Diffusion von Elek
trolyten“. Ve Fyzikálním ústavu NU působil od šk. r. 1931/32, nejprve jako vědecká pomocná síla,
od října 1933 postoupil na uvolněné místo druhého asistenta. V r. 1935 se habilitoval pro fyziku.
V rámci učebního příkazu byl od šk. r. 1937/38 pověřen suplováním úvodu do teoretické fyziky
(za Frankova asistenta Waltera Glasera, zaneprázdněného výukou na Německé technice v Praze) a ve šk. r. 1937/38 také přednáškou o infinitesimálním počtu pro posluchače chemie. Působení K. Sitteho na NU bylo ukončeno koncem zimního semestru 1938/39 z politických důvodů
pro jeho angažovanost v klubu „Die Tat“. S manželkou se chystali k emigraci do Velké Británie,
nestačili však již odjet. Dne 15. března 1939 byl K. Sitte zatčen a dočasně uvězněn. Později byl
zatčen znovu a deportován do koncentračního tábora (Dachau, Buchenwald). V r. 1942 byla
zatčena a deportována do koncentračního tábora (Ravensbrück) i jeho manželka. Oba věznění
přežili. V letech 1946–1948 působil K. Sitte na univerzitě v Manchesteru, v laboratoři profesora
Patricka Blacketta, zabýval se problematikou kosmického záření. V zahraničí zůstal.
Název jejich doktorských disertací, které předložili ve šk. r. 1937/38, zněl stejně: „Versuche über
künstliche Radioaktivität bei niedrigen Spannungen“. In Disertace pražské university, s. 90.
Pražská pobočka (Gauverein) Deutsche Physikalische Gesellschaft byla ustanovena v únoru
1922. Jejím předsedou se stal Philipp Frank. Pobočka vystupovala zároveň jako jedna z vědeckých sekcí zmíněného spolku „Lotos“. R. Fürth zastával v letech 1922–1924 a 1928 post tajemníka pobočky/sekce. V březnu 1934 byla pobočka formálně rozpuštěna. Srov. STÖLTZNER,
Michael. Philipp Frank and the German Physical Society. In DEPAULLI-SCHIMANOVICH,
Werner, KÖHLER, Eckehart, STADLER, Friedrich (eds.). The Foundational Debate: Complexity
and Constructivity in Mathematics and Physics. Vienna Circle Institute Yearbook, roč. 3, Springer
Netherlands, 1995, s. 294; TĚŠÍNSKÁ, Emilie. Fyzikální vědy v pražském německém přírodovědném spolku „Lotos“. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 1997, roč. 42, s. 35–47.
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sorem experimentální fyziky na NU. Na výuce experimentální fyziky na NU se
ve třicátých letech 20. století podíleli také jeho asistenti Otto Blüh5 a Kurt Sitte6.
K Fürthovým žákům a doktorandům na NU patřili mj. Ernst Bertl (nar.
1913) a Franz Obořil (nar. 1912), kteří se ve Fyzikálním ústavu NU v druhé
polovině třicátých let zapojili do výzkumů umělé radioaktivity.7
Reinhold Fürth byl členem Německé fyzikální společnosti (Deutsche Physikalische Gesellschaft, 1918–1945) a její pražské pobočky, členem a funkcionářem Německého přírodovědně-medicínského spolku pro Čechy (Deutscher
naturwissenschaftlich-medizinischer Verein für Böhmen) a od roku 1934 také
členem Jednoty československých matematiků a fyziků.8 Ve školním roce
1937/38 zastával funkci děkana přírodovědecké fakulty NU.
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Na konci zimního semestru 1938/39 byl z učitelského sboru NU, podobně
jako řada jeho kolegů, vyloučen z rasových důvodů. Z ohroženého Československa emigroval s manželkou Hedwigou do Velké Británie, kde se stal jedním ze spolupracovníků Maxe Borna na Univerzitě v Edinburghu. V r. 1943
byl zvolen členem Royal Society of Edinburgh. Po válce, v roce 1947 přešel
na Birkbeck College University of London, kde přednášel teoretickou fyziku
do roku 1961. Zemřel v Londýně 17. července 1979.
Bibliografie publikací Reinholda Fürtha zahrnuje kolem dvou set položek:
články v odborných periodikách, monografické tituly, kapitoly v encyklopedických dílech, edice klasických fyzikálních spisů, výroční historické publikace. Tematický záběr jeho prací je rovněž široký, od fyziky po filozofii vědy.
Ve fyzice byl autorem prací teoretických i experimentálních, řada z nich měla
mezioborový a ve své době průkopnický charakter. Zabýval se Brownovým pohybem a statistickou fyzikou, dynamickou teorií plynů, atomovou a jadernou
fyzikou, fyzikální chemií, aplikacemi fyziky v biologii, kosmologii a sociologii.
Byl editorem a autorem komentáře k soubornému vydání klasických pojednání Alberta Einsteina a Mariana von Smoluchowskiho o Brownově pohybu
v řadě spisů Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften.9 Autorsky spolupracoval na fyzikální části encyklopedického díla „Die Differential- und Integralgleichungen der Mechanik und Physik“.10 Napsal učebnici teoretické fyziky.11
Řada jeho článků a veřejných vystoupení v meziválečném období byla věnována teorii relativity, jejímu objasňování a obhajobě vůči námitkám ze strany
některých filozofů.12 Jeho spolupráci s M. Bornem na univerzitě v Edinburghu
za druhé světové války dokládá např. článek o stabilitě krystalových mřížek.13

Untersuchungen über die Theorie der „Brownschen Bewegung“ von Albert Einstein. Mit An
merkungen herausgegeben von R. FÜRTH, Prag. Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften Nr.
199, Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft, 1922; Abhandlungen über die Brownsche Bewe
gung und verwandte Erscheinungen von Marian von Smoluchowski. Ed. Reinhold FÜRTH. Ostwalds
Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 207, Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft, 1923.
FÜRTH, Reinhold. Wärmeleitung und Diffusion. In: Die Differential- und Integralgleichungen der
Mechanik und Physik. Als 7. Auflage von Riemann-Webers Partiellen Differentialgleichungen der
mathematischen Physik herausgegeben von Philpp FRANK und Richard von MISES. Zweiter
(physikalischer) Theil. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn Akt. Ges., 1927, s. 177–266.
FÜRTH, Reinhold. Einführung in die theoretische Physik. Wien: Verlag von Julius Springer, 1936.
Srov. např. text příspěvku předneseného v Praze 25. listopadu 1937 na pozvání Bolzanovy
a Kantovy společnosti, který reagoval na námitky vůči teorii relativity ze strany profesora
NU Oskara Krause: FÜRTH, Reinhold. Der Streit um die Deutung der Relativitätstheorie. In
Naturwissenschaft und Metaphysik. Abhandlungen zum Gedächtnis des 100. Geburtstages von Franz
Brentano. Brünn u. Leipzig: Rudolf M. Rohrer Verlag, 1938, s. 29.
FÜRTH, Reinhold. On the stability of crystal lattices. VI. The properties of matter under high
pressure and the lattice theory of crystals. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1941,
roč. 37, s.177–185. Příspěvek byl k publikaci předložen M. Bornem.
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Reinhold Fürth byl také autorem publikace o teorii stochastických jevů a jejich
aplikaci na problémy kosmické fyziky.14 V referátu „Physics of Social Equilibrium“ předneseném před British Association v Edinburghu v srpnu 1951 se jako
jeden z prvních zabýval otázkou aplikace fyzikálních principů na modelování
společenského chování. Napsal také recenzi na knihu Nielse Bohra „Atomic
Physics and Human Knowledge“, vydanou v r. 1958.15 K jeho posledním dílům
patří kniha o základních principech moderní fyziky.16 Co do počtu publikací
byly pro Reinholda Fürtha nejproduktivnější roky 1922–1924, v emigraci pak
1956–1958. Některé z jeho prací byly znovu vydány po jeho smrti.17 Za zmínku stojí také fakt, že pod vedením Reinholda Fürtha byly ve Fyzikálním ústavu
NU v druhé polovině 30. let prováděny jedny z prvních experimentálních studií z oboru jaderné fyziky v meziválečném Československu, které velmi úzce
reagovaly na práce prováděné v tomto oboru v zahraničí.18

.c

Osud zlomku pozůstalosti Reinholda Fürtha
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Zlomek písemné pozůstalosti Reinholda Fürtha zakoupil MÚA v srpnu 2016
v antikvariátu „Richard M. Ford Ltd.“ v Londýně, který písemnosti získal po jejich vyřazení z knihovních fondů Birkbeck College v Londýně a nabízel je
v internetové aukci. Informace o prodeji zlomku pozůstalosti zazněla na mezinárodní konferenci ke 100. výročí úmrtí Ernsta Macha ve Vídni v červnu
2016. Jméno Reinholda Fürtha a politováníhodný osud jeho písemností v Anglii byly na konferenci zmíněny v souvislosti s příspěvkem Chantal Ferrer-Roca (Universitat de València, Španělsko) o Fürthově asistentu Otto Blühovi.
Konference se vedle toho zúčastnila dcera O. Blüha, paní Pamela Van Oosten,
která při té příležitosti zavzpomínala, jak s rodiči po válce navštívila Reinholda
Fürtha a jeho manželku v Anglii.19

w

w

14 FÜRTH Reinhold H. On the theory of stochastic phenomena and its application to some problems of
cosmic physics. Dublin: Institute for Advanced Studies, School of Cosmic Physics, 1952.
15 FÜRTH, Reinhold. The philosophy of Niels Bohr. The New Scientists, 1958, roč. 4, č. 100,
s. 1076–1077.
16 FÜRTH, Reinhold. Fundamental principles of modern theoretical physics. International series of
monographs in natural philosophy, roč. 24, Oxford: Pergamon Press, 1970.
17 Srov. < http://www.worldcat.org/identities/lccn-n86-848923/>.
18 Srov. společné články s E. Bertlem, F. Obořilem a K. Sittem publikované v Nature v r. 1937,
citované dále v soupisu zakoupeného zlomku pozůstalosti R. Fürtha. Fürthův článek o teorii
difuse radioaktivních látek byl publikován také v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky
vydávaném Jednotou čs. matematiků a fyziků: FÜRTH, Reinhold. Zur Theorie der Diffusion
radioaktiver Stoffe. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1936–37, roč. 66, s. 123–130.
19 Autorka článku byla účastnicí konference.
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Poznámkový sešit, strana s poznámkami ke kapitole „Kinetická teorie tepla“. První poznámka se týká
tématu „Brownův pohyb“ a jeho demonstrací pomocí cigaretového dýmu a zrnek rutilového prášku pozorovaných pod mikroskopem. Římské a arabské číslice ve čtvrtém sloupci a písmena s indexy v pátém
sloupci odkazují k inventárním číslům a k lokaci demonstračních pomůcek ve Fyzikálním ústavu NU –
soudě podle dobových inventárních seznamů (A AV ČR, fond Reinhold Fürth, neuspořádáno)
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Vzhledem k vazbě Reinholda Fürtha na české země, k významu jeho osobnosti, jeho autoritě jako fyzika i korektním přátelským vztahům s českými fyziky byly ve věci zakoupení zlomku pozůstalosti po konferenci ve Vídni osloveny Archiv Univerzity Karlovy, Národní archiv ČR a MÚA. Při odborném
posouzení písemností a jednání s prodejcem byl nápomocen Antony C. Davies, emeritní profesor Kings College University of London, odborník v elektronice a informatice se zájmem o dějiny vědy a techniky.
Paní Pamela Van Oosten následně věnovala MÚA soubor 10 fotografií
z rodinného archivu vážících se k působení jejího otce ve Fyzikálním ústavu
NU. Připojila album tištěných dobových kreseb Prahy od Jaroslava Šetelíka,
které si její rodiče zřejmě v roce 1939 vzali do emigrace na památku.
Stručná charakteristika a soupis písemností
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Zakoupený zlomek pozůstalosti Reinholda Fürtha zahrnuje 12 archivních jednotek (viz níže uvedený soupis). Historicky zjevně nejcennější položku představuje sešit o zhruba sto listech s německy psanými rukopisnými poznámkami. Je
označen razítkem „Physikalisches Institut der deutschen Universität, in Prag 2,
Viničná 3“. Soudě podle proměn písma se jedná o postupně doplňované a upřesňované záznamy. Vztahují se k přednáškám a praktickým cvičením základního
kurzu fyziky na NU. Informují o členění kurzu, probíraných tématech a prováděných demonstracích. Zahrnují praktické instrukce k přípravě a provedení demonstrací a pokusů, včetně odkazů na inventární čísla a lokaci demonstračních
pomůcek ve Fyzikálním ústavu NU (srov. obr. na s. 44). 20
Okolnost, že Reinhold Fürth vzal sešit s sebou do emigrace, podtrhuje
historický význam této písemnosti. Zápisy v sešitě nejsou signovány a podle
rukopisu není možné s jistotou rozhodnout, kdo byl jejich autorem. Pokusy
a demonstrace doprovázející univerzitní přednášky byly obecně připravovány
asistenty podle instrukcí vyučujícího profesora. Autorem poznámek tak mohl
být jak profesor fyziky, tak některý z jeho asistentů. Není vyloučeno, že první
zápisy v sešitě se datují ještě do doby předchůdců Reinholda Fürtha ve vedení

20 Součástí je sylabus kurzu fyziky zahrnující oddíly: Mechanika pevných těles, Hydro a Aeromechanika,
Kinetická teorie tepla, Nauka o teple, Magnetismus a elektřina. Každý z oddílů obsahuje soupis témat
a instrukcí: číslo a označení pokusu, potřebné pomůcky, jejich inventární číslo a označení skříně,
v níž jsou uloženy, doplňující poznámky a případně schéma uspořádání. Instrukce pro rozšířenou
formu přednášky byly vepsány červeně. Sylabus kurzu zahrnuje celkem 166 instrukcí (témat, ilustrací
a demonstrací). V další části sešitu jsou schémata optických a elektrických zapojení, např. tónového
generátoru a nízkofrekvenčního zesilovače, projekce s Wulfovým elektrometrem, Lorentzova vysokofrekvenčního zesilovače, třístupňového nízkofrekvenčního zesilovače, zapojení transformátoru.
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Poznámkový sešit, instrukce k tématu radioaktivita, zařazeného do oddílu „Magnetismus u. Elektrizität“.
Schéma a soupis částí experimentálního uspořádání pod číslem 222 (Radioaktivní rozpad) se vztahoval
k praktickým cvičením (A AV ČR, fond Reinhold Fürth, neuspořádáno)

Jedna z fotografií darovaných MÚA paní Pamelou Van Oosten. Laboratoř Fyzikálního ústavu NU (na rubu
datace 28. června 1923). Stojící zleva: Otto Blüh (v té době ještě student), Reihnold Fürth a jeho manželka Hedwiga (A AV ČR, fond Reinhold Fürth, neuspořádáno)
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Fyzikálního ústavu NU. Zahrnutá témata v dalších zápisech (např. praktická
část týkající se radioaktivity, srov. obr. na s. 46) a porovnání s fyzikálními přednáškami na NU v meziválečném období, jak byly ohlašovány v tištěných programech přednášek, nicméně nasvědčují tomu, že hlavní část příprav se váže
k základnímu kurzu experimentální fyziky, který ve třicátých letech 20. století
přednášel Reinhold Fürth.
Sešit mohl mít pro Fürtha význam i jako podklad k učebnici experimentální fyziky, o jejímž napsání se zmiňuje v předmluvě ke knize Einführung in die
theoretische Physik z roku 1936.21 Učebnici fyziky ovšem napsal také Fürthův
předchůdce Anton Lampa22 i Fürthův asistent Otto Blüh.23 Porovnání zápisů
v sešitu a učebnice Blüha ukazuje řadu podobností, např. v úvodní kapitole
o mírách a měřeních nebo u schémat v oddíle o optických přístrojích.

.c

Soupis písemností Reinholda Fürtha
(Sestaven ve spolupráci s Milenou Josefovičovou)
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a) rukopisné materiály
Poznámkový sešit (28,5 x 22 cm, asi 100 listů), s poznámkami v němčině
a několika volně vloženými útržky; na deskách razítka (bez data): „Physikalisches Institut der deutschen Universität in Prag“, „Withdrawn from
Birkbeck College London“.
b) strojopisné koncepty
Versuche mit dem Oszillographen. (2 s., bez datace, s rukopisnými vpisky
Reinholda Fürtha, korekturami a dvěma schématy elektrických obvodů.)
Reinhold Fürth. A few simple experiments on Aerodynamics, usually performed in the Department of Physics of Prague University. (5 s., bez datace, s rukopisnými korekturami.)
c) separáty publikací Reinholda Fürtha
BERTL, Ernst, FÜRTH, Reinhold, OBOŘIL, Franz, SITTE, Kurt (Department of Physics, German University, Prague). Induced Radioactivity
with Neutrons from Slow Deuterons. Nature, 1937, roč. 139, č. 3227 (April
24, 1937), s. 716 (separátní otisk).

21 FÜRTH, Reinhold. Einführung in die theoretische Physik. Fürth v předmluvě uvádí, že si předsevzal napsat
dvoudílný úvod do fyziky, jeden díl věnovaný experimentální a druhý teoretické fyzice. Díl věnovaný
teoretické fyzice předkládá, díl věnovaný experimentální fyzice by měl co nejdříve následovat.
22 LAMPA, Anton. Lehrbuch der Physik zum Gebrauche für Studierende. 2. Ausgabe. Wien und Leipzig:
Wilhelm Braumüller, 1919. Předmluva k druhému vydání je datována v Praze, v únoru 1919.
23 BLÜH, Otto. Einführung in die Physik. Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1937.
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BERTL, Ernst, FÜRTH, Reinhold, OBOŘIL, Franz, SITTE, Kurt (Department of Physics, German University, Prague). Induced Radioactivity of Silver with Neutrons from Slow Deuterons. Nature, 1937, roč. 139,
č. 3521 ( June 5, 1937), s. 964–965 (separátní otisk).
FÜRTH, Reinhold (Physics Department, Birkbeck College, University of
London, communicated by M. Born). On the theory of electrical fluctuations. Proceedings of the Royal Society. Ser. A. 1947, roč. 192, s. 593–615 (separát).
FÜRTH, Reinhold (Dr. Phil., F.R.S. E., F. Inst. P., Reader in Theoretical Physics in the University of London Birkbeck College). The natural
limit of accuracy of observation. Science Progress, 1948, č. 143 ( July 1948),
s. 396–411 (separátní výtisk, na obálce věnování: „With best regards R. F.“)
FÜRTH, Reinhold (Birkbeck College, University of London). Masses of
Fundamental Particles, Nature, 1950, roč. 166, č. 4226 (28 October 1950),
s. 727–728 (separátní otisk).
d) jiné tisky
SITTE, Kurt. Radioactivity of Potassium. Nature, 1935, roč. 136, č. 3435
(31 August 1935), s. 334–335 (separátní otisk).
Report of a Conference on Strength of Solids held at the H. H. Wills Physical
Laboratory, University of Bristol, on 7–9 July 1947. London: The Physical
Society, 1948, iv + 162 s. (Samostatný výtisk, na obálce označeno vlastnictví
Reinholda Fürtha, na titulním listě razítko o vyřazení z knihovny Birkbeckovy koleje: „Withdrawn from Birkbeck College Library“. Vloženy volné
listy s poznámkami Reinholda Fürtha k referátu C. F. Franka, 2 s. rkp.)
BURGERS, J. M. (Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica der
Technische Hoogeschool, Delft, Holland). Geometrical considerations
concerning the structural Irregularities to be assumed in a crystal. Proceedings of the Physical Society, 1940, vol. 52, s. 23ff (separátní výtisk).
e) vědecká korespondence
Lístek s obálkou od Dr. Dorothy Wrinch (Lady Margaret Hall, Oxford)24
R. Fürthovi z 28. června 1934; připojen list s rukopisnými poznámkami
Reinholda Fürtha.

24 Dorothy Maud Wrinch (1894–1976), britská matematička a fyzička. Absolvovala studia matematiky
a filozofie na univerzitě v Cambridgi a v Oxfordu. Působila na univerzitách v Cambridgi a v Londýně,
po sňatku s J. W. Nicholsonem přesídlila do Oxfordu, kde učila matematiku na dívčích středních školách (od r. 1927 na Lady Margaret Hall).V letech 1918–1932 publikovala 20 článků z čisté a aplikované
matematiky a 16 článků z metodologie a filozofie vědy. V letech 1931–1934 absolvovala studijní pobyty na několika evropských univerzitách, navštívila údajně i Prahu.V r. 1939 emigrovala do USA, kde
se začala zabývat využitím matematiky v rentgenové strukturní krystalografii k interpretaci složitých
krystalických struktur. Srov. <http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Wrinch.html>.
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f ) doplněk (dar Pamely Van Oosten rozené Blüh)
10 ks fotografií + 2 vizitky z rodinného archivu Otto Blüha. Na fotografiích Otto Blüh samostatně, s manželkou, se spolupracovníky v laboratoři
Fyzikálního ústavu NU a s přáteli (na rubu dílčí popisky a datace, na fotografiích také Reinhold Fürth).
Album tištěných kreseb Prahy od J. Šetlíka: PRAHA/PRAG/PRAGUE/
ПРАГА (rozměr 16,5×22 cm, s. d., 48 listů).

Summary

w

w

w

A fragment of written inheritance left behind by professor
of physics at the German University in Prague Reinhold Fürth
The Masaryk Institute and the Archive of the Czech Academy of Sciences acquired in 2016 a fragment of written inheritance left behind by professor of physics at the former German University
in Prague Reinhold Fürth.
Reinhold Fürth was born in Prague in 1893 and studied and worked at the German University
in Prague (he took a higher doctorate in physics there in 1919, and in 1927 was named a reader
and in 1933 a full professor of physics; from school year 1931/32 he was head of the Physical
Institute). At the end of the winter semester 1938/39 he was dismissed from the German University in Prague for racial reasons and in early 1939 he emigrated with his wife to England.
During the war he worked at Edinburgh University, from 1961 at Birkbeck College, University of
London. He died in London in 1979.
The purchased fragment of Reinhold Fürth’s personal inheritance was discarded from the collections of the Birkbeck College Library, University of London, and offered for sale at an Internet
auction. From the perspective of the history of science in the Czech Lands it is a thought-provoking source material. It comprises a notebook with hand-written notes on lecturers and
demonstrations in physics at the German University in Prague in the inter-war period.
The acquired inheritance was expanded with several photographs from the family archive
of Otto Blüh (1902–1981), an assistant to Reinhold Fürth at the German University in Prague.
Translated by Paul Sinclair

49

cz
as
.
.c
.m
ua
w
w

w
Z novinek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
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Obraz hilsneriády
ve vzájemné korespondenci
Tomáše Garrigua Masaryka
a Josefa Adolfa Bulovy1
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The Hilsner Affair in the correspondence between
Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Adolf Bulova
Abstract: This edition of correspondence between physician Josef Adolf Bulova (1839–1903)
and Tomáš Garrigue Masaryk is a contribution to Polná trial. This publication presents 21 items
of correspondence exchanged between 1899 and 1903. One of these letters was written by
Josefina Bulova, the wife of Josef Adolf Bulova.
Keywords: Tomáš Garrigue Masaryk; Josef Adolf Bulova; Polná trial; publication of
correspondence

Úvod a ediční poznámka

w

w

w

Josef Adolf Bulova (29. prosince 1839, Mělník – 2. prosince 1903, Praha)
vystudoval lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a v roce
1863 získal diplom doktora medicíny. Po studiích pracoval jako lékař v tabákové továrně v Jáchymově, kde byl také jmenován městským lékařem. Od roku
1870 působil jako obecní lékař v Rasinari v Sedmihradsku. Od roku 1879 byl
nejprve druhým městským lékařem v Karlíně, kde se roku 1889 stal hlavním
městským lékařem. Bulova pocházel z židovské rodiny, ale už roku 1857 ho
dal otec pokřtít. Roku 1885 přestoupil k evangelické reformované církvi, avšak
na konci života vystoupil i z této církve a nehlásil se už k žádné konfesi.2

1
2

Publikace vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace
RVO:67985921.
Životopis J. A. Bulovy viz KVĚTOVÁ, Miroslava. Fond Josefa Adolfa Bulovy v archivním souboru
Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 129–130.
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J. A. Bulova se kromě své profese lékaře věnoval různým filozofickým
otázkám. Byl zastáncem myšlenek britského biologa a strůjce evoluční teorie
Charlese Darwina a německého biologa, profesora na univerzitě v Jeně Ernsta
Haeckela, který se jako jeden z prvních stal stoupencem darwinismu a byl
i jeho největším propagátorem. Později se však přiklonil k monistické filozofii,
v níž se stavěl proti náboženství a teologii.3
Bulova darwinismus využil v oblasti filozofie náboženství. Roku 1879 vydal spis Výklad života ze zákonů přírodních. Tresť ze spisů Darwinových a Haeckelových,4 v němž rozvinul názory zmíněných biologů. Bulova byl jeden z prvních, kdo u nás vyložil evoluční teorii Charlese Darwina. Jeho názory předložil
ve stručném a jasném pojednání bez mnoha příkladů a odboček. V podstatě
šlo o výtah z jeho děl, která přijal bez jakéhokoli kritického zhodnocení. Jeho
cílem bylo, jak uvedl v odpovědi na kritiku spisu uveřejněnou Františkem Vej
dovským v dubnovém sešitu Osvěty, Darwinova a Haeckelova díla „podati, nikoli o nich kriticky pojednávati“ 5. Bulova ve svém spise ukázal význam Darwina
pro filozofii a vliv jeho evoluční teorie na společnost. Byl si vědom zejména
vlivu darwinismu na náboženství a vnímal Haeckelovy proticírkevní tendence.
Východiskem mu byla morálka a náboženství. Bůh pro něj představoval duchovní stránku přírody.6
J. A. Bulova se stejně jako Haeckel stal propagátorem monismu7 a jako
jeho první představitel u nás se pokoušel založit monistické náboženství. Díky

w

w

4

Bulova vycházel zejména z Darwinových spisů On the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray, 1859;
The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871; Z Haeckelových
spisů studoval především díla: Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen. Keimesund Stammes-Geschichte. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1874; Generelle Morphologie der Organismen.
Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von
Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie. Berlin: Georg Reimer, 1866. Svůj monistický názor
Ernst Haeckel poprvé prezentoval v díle Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft.
Glaubensbekenntniss eines Naturforschers, vorgetragen am 9. Oktober 1892 in Altenburg beim 75jährigen
Jubiläum der Naturforschenden Gesellschaft der Osterlandes. Bonn:Verlag von Emil Strauss, 1893.
BULOVA, Josef Adolf.Výklad života ze zákonů přírodních. Tresť ze spisů Darwinových a Haecklových.
Praha: J. Bulova, 1879 (2. vyd. rozmnož. statí: Náboženství monistické. Praha: J. Bulova, 1904).
Týž. Odpověď na kritiku spisu „Výklad života“ uveřejněnou od p. dr. Vejdovského v dubnovém sešitu
„Osvěty“ 1879, zároveň Prospect. Karlín: Tisk Mikuláše a Knappa, 1879, s. 1.
KREJČÍ, František. Referát o spise Výklad života. Česká mysl, 1903, roč. 4, s. 378–380;
VLACHOVÁ, Zdenka. Josef Bulova, náš propagátor darwinismu. Sborník pro dějiny přírodních
věd a techniky, 1955, roč. 2, s. 122–125.
Monismus (z řeckého monos – jeden, jediný) je filozofické učení, v němž všechny věci mají jedinou
podstatu. Stojí v protikladu k dualismu, který má dvě podstaty, nebo pluralismu, který jich má
více. Základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování světa není potřeba mít princip
duchovní a hmotný, ale že svět je jednotný. Prohlašuje tedy, že duch a hmota je totéž bytí. Existuje
monismus idealistický (spiritualistický), který tvrdí, že svět je povahy duchovní a hmotný svět je až
jeho sekundárním projevem. Monismus materialistický naopak říká, že podstata světa je hmotná.

w

3

5
6

7

52

Mi rosl av a Kv ě t ov á

w

w

w

.m
ua

.c

as
.

cz

objevům v přírodních vědách prý bylo potřeba místo křesťanství založit nové
vědecké náboženství. Bulova si kladl za cíl prokázat, že monistický názor
na svět, kde Bůh je zakotven v přírodě, je skutečným náboženstvím.8 Formule
tohoto náboženství by dle něj měla znít: „Věřím v Boha živoucího, jehož tělo
vesmír jest, jehož vůle nám pouze v mravním citu a v nezměnitelném vztahu mezi
příčinou a účinkem poznatelná jest; jenž člověku vytkl za cíl účelnost, to jest snahu
po dobru jak jednotlivce, tak i celku. K dosažení toho obdařen jest člověk dalekosáhlou svobodou své vůle a při nutném boji o jsoucnost na uzdě držán svým svědomím
a zákony mravnosti od celku uznanými.“ 9
O monismu napsal i několik spisů. Druhé vydání Výkladu života ze zákonů
přírodních z roku 1904 bylo doplněno statí Náboženství monistické. V roce 1897
vyšel titul Die Einheitslehre (Monismus) als Religion.10 O zmíněném náboženství vytvořil také leták s názvem Vyznání víry monismu.
Bulova se věnoval i dalším tématům. V jeho pozůstalosti jsou zachovány
dvě studie zabývající se studem Jednotnost zla11 a Stud 12, jež ale nevyšly tiskem
a jsou dostupné pouze v rukopise. Jako lékař byl také autorem odborných lékařských článků a dále se zabýval například otázkami hygienických opatření
ve městech a s tím související problematikou kanalizací.13
J. A. Bulova se zajímal o veřejné záležitosti a zasáhl i do tzv. hilsneriády,
v níž šlo o proces s Židem Leopoldem Hilsnerem, který byl obviněn z vraždy
Anežky Hrůzové a bez přímých důkazů odsouzen k trestu smrti. Anežka Hrůzová byla mladá dívka katolického vyznání z vesnice Malá Věžnička, jež se nachází u Polné na Českomoravské vrchovině. K vraždě Anežky došlo 29. března
1899. Její tělo bylo nalezeno až o tři dny později nedaleko Polné v lese Březina.
Polenští lékaři Václav Michálek a Alois Prokeš provedli pitvu oběti a tvrdili, že
její tělo bylo téměř vykrváceno. V důsledku toho byla vražda označena za rituální kvůli pověře, že Židé potřebují křesťanskou krev pro velikonoční rituál.
Z tohoto činu byl posléze obviněn židovský mladík Leopold Hilsner. Soudní
proces začal v září 1899 v Kutné Hoře. Rodinu zavražděné zastupoval Karel

8
9

10
11
12
13

KONEČNÝ, Jan. Monismus a křesťanství. 2. doplň. vyd. Hradec Králové:Tiskové družstvo, 1922, s. 8–10.
BULOVA, Josef Adolf. Výklad života ze zákonů přírodních. Tresť ze spisů Darwinových a Haecklových.
2. vyd. rozmnož. statí: Náboženství monistické. Praha: J. Bulova, 1904, s. 185–186.
Týž, Die Einheitslehre (Monismus) als Religion. Stuttgart: Hoffmann, [1897], (2. vyd. PragKarolinenthal: Selbstverlag, 1899).
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Archiv Ústavu T. G. Masaryka
(dále AÚTGM), fond J. A. Bulova, k. 1, i. č. 74.
Tamtéž, i. č. 76.
BULOVA, Josef Adolf. Ein Vergleich der Kosten verschiedener Städte-Reinigungsmethoden.
Separatabdruck aus der Prager Medicinischen Wochenschrift, 1879; Týž, Ueber den Zusammenhang der
Canalisations- mit der Wasserfrage. Separatabdruck aus der Prager Medicinischen Wochenschrift, 1879.
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Baxa, pozdější pražský primátor, jenž byl známý svými antisemitskými názory. Obhajoby obžalovaného se bez nároku na honorář ujal Zdenko Auředníček. Na konci tohoto procesu, jenž si získal pozornost veřejnosti, byl Hilsner
na základě pochybných svědectví a nepřímých důkazů odsouzen k trestu smrti.
Kasační soud ve Vídni sice případ vrátil ke krajskému soudu v Písku, ten však
v listopadu roku 1900 verdikt potvrdil a odsoudil Hilsnera i za podíl na vraždě
další dívky Marie Klímové. Z rozsudků byl však vyloučen rituální motiv. Trestu smrti Hilsner nakonec unikl. V roce 1901 mu jej prominul císař František
Josef I. a roku 1918 Hilsnera zcela omilostnil císař Karel I. S Hilsnerovým
procesem, jenž vyvolal silnou protižidovskou náladu ve společnosti, byly spojeny jedny z největších projevů antisemitismu na českém území v 19. století.14
Bulova v tomto procesu odmítal předsudky rituální vraždy a pokoušel se
z odborného lékařského hlediska prokázat Hilsnerovu nevinu. Své postřehy,
zejména o množství krve na místě vraždy, o ohnutí nohou nebo o šatech zavražděné, konzultoval s T. G. Masarykem a pomáhal mu při tvorbě jeho první
brožury o vraždě v Polné Nutnost revidovati process Polenský,15 která odstartovala útoky tisku a demonstrace studentů proti T. G. Masarykovi. Vydáním
brožury však Masaryk poukázal na nesrovnalosti v případu a docílil jeho opětovného otevření. Bulova sám o polenském procesu sepsal studii, v níž rozebíral svá stanoviska.16

w

w

w

14 Základní literatura k hilsneriádě, z níž většina zmiňuje i úlohu J. A. Bulovy v procesu, viz ADLER,
Bruno. Boj o Polnou. 2. vyd. Polná: Linda, 1999; BRABEC, Jiří. Podoby českého antisemitismu před
první světovou válkou. In Na pozvání Masarykova ústavu 1. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004,
s. 13–20; ČERNÝ, Bohumil et al. Hilsneriáda: (k 100. výročí 1899–1999). Polná: Linda, 1999;Týž. Justiční
omyl. Hilsneriáda. Magnet; 9/1990. Praha: Magnet-Press, 1990;Týž. Vražda v Polné. Magnet, 9/68. Praha:
Vydavatelství časopisu MNO, 1968; FRANKL, Michal. „Emancipace od židů“. Český antisemitismus
na konci 19. století. Praha – Litomyšl: Paseka, 2007; PAVLÁT, Leo, POJAR, Miloš (eds.). Hilsnerova aféra
a česká společnost 1899–1999. Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech
24.–26. listopadu 1999. Praha: Židovské muzeum, 1999; KOVTUN, Jiří. Tajuplná vražda. Případ
Leopolda Hilsnera. Praha: Sefer, 1994; KREJČOVÁ, Helena. Hilsneriáda. Dějiny a současnost. Kulturně
historická revue, 1992, roč. 14, č. 3, s. 20–24; SOUKUPOVÁ, Blanka, SALNER, Peter. Modernizace,
identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě. Praha: Fakulta humanitních studií, 2004; PAŘÍK,
Arno. Obvinění z rituální vraždy a Hilsnerova aféra 1–3. In Střední Evropa. Revue pro středoevropskou
kulturu a politiku. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000, roč. 16, č. 101, 102,
103, s. 101–111, 105–114, 110–118; POJAR, Miloš. T. G. Masaryk a židovství. Praha: Academia, 2016, s.
101–125; PRCHAL, Jan. Hilsneriáda.Výběrová bibliografie. Polná: Linda, 2000; Přelíčení s Hilsnerem před
porotou v Kutné Hoře pro vraždu v Polné. Doslovný otisk stenografických protokolů.V Praze: Ed. Beaufort,
1899; RYS, Jan. Hilsneriáda a TGM. V Praze: ABB, 2016; Týž, Hilsneriáda a TGM: ke čtyřicátému výročí
vražd polenských... [1899–1939]. 2. vyd. V Praze: Zednářská korespondence, 1939; TOMAN, Libor.
TGM a Hilsneriáda. Polná: Linda, 2007.
15 MASARYK, Tomáš Garrigue. Nutnost revidovati process Polenský. Praha: Nákladem „Času“, 1899.
16 BULOVA, Josef Adolf. Zum Polnaer Ritualmordprozess im Stadium vor dem zweiten Urteile. Ein Brief
an die Herren Professoren der gerichtlichen Medizin, Juristen und an alle ehrlichen Menschen überhaupt.
Berlin: J. Ad. Bulova, 1900 (dále: BULOVA, J. A. Zum Polnaer Ritualmordprozess).
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Kromě Masaryka korespondoval Bulova na téma hilsneriády i s jinými
osobnostmi, jež byly v tomto procesu zainteresovány. Byli to např. vyšetřující
soudce v Hilsnerově případu Otto Baudyš, obchodník z Polné Antonín Bretisch nebo vrchní komisař pražského policejního ředitelství Václav Olič, jenž
zahájil vyšetřování vraždy Anežky Hrůzové.17
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Předkládaná edice vzájemné korespondence T. G. Masaryka a J. A. Bulovy je
příspěvkem k problematice aféry zvané hilsneriáda. Vydání korespondence by
mělo rovněž přispět k poznání vzájemného vztahu karlínského lékaře Bulovy
a profesora pražské univerzity Masaryka.18
Většina dopisů zachycuje problematiku soudního procesu s Židem Leopoldem Hilsnerem, který byl obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové.
V korespondenci o výše zmíněném procesu Bulova s Masarykem kritizovali
stenografický protokol vydaný Edvardem Beaufortem a hlavně posudky soudních lékařů Václava Michálka a Aloise Prokeše. Společnou snahou bylo v první
řadě prokázat, že vražda neměla rituální motiv. Dále se Masaryk s Bulovou
v této záležitosti prostřednictvím dopisů navzájem informovali o svých článcích a studiích. Diskutována byla zejména brožura T. G. Masaryka Nutnost
revidovati process Polenský, v níž se Masaryk s Bulovou radil o lékařských detailech, a spisek J. A. Bulovy o polenském procesu, který pojednával o posudku lékařské fakulty pražské univerzity, o posudku soudních znalců a vyjádření
některých svědků v trestní věci proti Leopoldu Hilsnerovi pro zločin vraždy.19
Výsledkem vydání obou brožur byly obžaloby jak na T. G. Masaryka,20 tak
na J. A. Bulovu,21 o nichž je v korespondenci také zmínka. Důvodem obvinění
byl zásah do probíhajícího soudního řízení. K vydání spisů totiž došlo ještě před skončením procesu, tudíž mohly ovlivnit probíhající jednání i veřejné
mínění. Dále bylo v dopisech k polenskému tématu projednáváno například
Masarykovo podezření na rodinu oběti Anežky Hrůzové. V jednom dopise
Bulova Masarykovi také podrobně popsal svou návštěvu Polné. Ke korespondenci J. A. Bulovy a T. G. Masaryka byl připojen dopis pro Masaryka od Bulovovy ženy Josefíny, který se také týkal polenské vraždy.

17 AÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, i. č. 29, 31, 43.
18 Korespondence mezi T. G. Masarykem a J. A. Bulovou týkající se hilsneriády by měla být
v budoucnu součástí projektu edice korespondence T. G. Masaryk a hilsneriáda.
19 BULOVA, J. A. Zum Polnaer Ritualmordprozess.
20 Rozsudek kasačního soudu a další materiály k případu (AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194,
sign. P–29–7).
21 Obžalovací spis státního zastupitelství zemskému trestnímu soudu v Praze na Josefa Adolfa Bulovu
ve věci vyšetřování vraždy v Polné. (AÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, i. č. 26).
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Z korespondence mezi J. A. Bulovou a T. G. Masarykem je patrné, že se
seznámili dříve, než začal zmiňovaný proces. První dopis datovaný ještě před
polenskou aférou 21. května 1899 se týká Bulovova filozofického stanoviska.
Bulova v dopise Masaryka žádal o posouzení svého díla Výklad života ze zákonů
přírodních. Tresť ze spisů Darwinových a Haeckelových a stěžoval si na problémy
s vydáváním svých spisů. Z Masarykovy odpovědi z 29. května 1899 je zřejmé,
že mělo dojít k prvnímu vzájemnému setkání. Po vypuknutí tzv. hilsneriády byl
hlavním předmětem jednání Hilsnerův proces, antisemitismus a problematika
židovství. V několika málo dopisech se však objevují i jiná témata. V dopise
z 1. července 1901 Bulova Masarykovi sděloval podrobnosti o své návštěvě
Ernsta Haeckela v Geře. Dalším dopisem od Bulovy ze 7. března 1900 je
blahopřání T. G. Masarykovi k 50. narozeninám. V dopise z 18. září 1903,
jen pár měsíců před smrtí, psal Bulova Masarykovi o pomluvách týkajících se
jeho přestoupení k evangelické víře. Bohužel některé dopisy mají pouze věcný
informativní charakter, protože detaily problému byly probírány při osobním
setkání.
Z korespondence je zjevné, že zprvu pracovní charakter jejich vztahu,
v němž šlo především o konzultace filozofických stanovisek J. A. Bulovy
s profesorem filozofie na pražské univerzitě T. G. Masarykem, přerostl díky
společnému úsilí v procesu s Leopoldem Hilsnerem ve vřelé osobní přátelství
a vzájemnou úctu. Bulovův darwinismus a z něho vyplývající monistický názor
na svět Masaryk nesdílel. Stavěl se také proti popularizování vědy, v čemž tkví
hlavní Bulovův přínos pro filozofii.22 Přesto o svých filozofických názorech
mohli hovořit. K užší spolupráci však došlo až po vraždě Anežky Hrůzové,
do jejíhož vyšetřování se oba zapojili. Bulova se o vraždu zajímal z lékařského
hlediska a své postřehy psal Masarykovi. Další důvod, proč asi cítil potřebu
do procesu zasáhnout, byl jeho židovský původ. S Masarykem se shodli na názoru, že nešlo o rituální vraždu a že došlo k chybám ze strany vyšetřovatelů,
a společnými silami se snažili o obnovení procesu s Leopoldem Hilsnerem.

w

w

Korespondence se nachází v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd,
v. v. i., v Archivu Ústavu T. G. Masaryka (dále AÚTGM). Editovaná korespondence zpřístupňuje celkem 21 dokumentů z let 1899–1903. Obsahuje
15 dopisů, 4 zálepky a 2 navštívenky. Korespondence přijatá T. G. Masarykem
je uložena v AÚTGM v osobním archivním fondu T. G. Masaryka (k. 129,

22 RÁDL, Emanuel. Dějiny biologických teorií novověku. Díl II. Dějiny evolučních teorií v biologii 19. století.
Praha: Academia, 2006, s. 428.
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sign. P–22–93, 1 ks, 1901; k. 193, sign. P–29–1, 1 ks, 1899; k. 193, sign. P–29–
2, 1 ks, 1899; k. 194, sign. P–29–6, 11 ks, 1899–1901; k. 691, sign. KOR–I–26,
1 ks, 1899; k. 691, sign. KOR–I–27, 1 ks, 1900; k. 692, sign. KOR–I–34–3, 1 ks,
1903). K dopisům adresovaným T. G. Masarykovi byl přiřazen dopis Bulovovy
ženy Josefíny (k. 193, sign. P–29–1, 1 ks, 1899). Bulovovy dopisy od T. G. Masaryka jsou uloženy rovněž v AÚTGM v osobním fondu J. A. Bulovy (k. 1,
sign. II. b) 1., i. č. 41, 3 ks, 1899).
Co se týče poměru v počtu dopisů, zachovalo se 18 dopisů adresovaných
T. G. Masarykovi a jen tři pro J. A. Bulovu. Důvodem, proč Bulovovy dopisy ty
Masarykovy takto převyšují, by mohla být nedochovanost veškerého materiálu
v osobním fondu J. A. Bulovy nebo spíše to, že Masaryk Bulovovi na dopisy
neodpovídal a raději se s ním osobně sešel.
Bulova psal Masarykovi většinou ze svého bydliště ve Vítkově ulici v Karlíně. Jeden dopis zaslal Masarykovi z Vídně a další z Gery, kde byl na návštěvě u Ernsta Haeckela. Masarykovi posílal dopisy na jeho pražskou adresu
Thunovská 16. T. G. Masaryk, přestože to ve dvou dopisech není uvedeno, psal
Bulovovi s největší pravděpodobností ze svého bydliště a dopisy zasílal na Bulovovu adresu v Karlíně.
Masaryk Bulovu oslovoval buď „ctěný“, nebo „vážený pane doktore“.
V opačném případě, pokud dopis oslovení obsahoval, Bulova Masaryka oslovoval „slovutný“ či „velectěný pane“, „velectěný“ či „vysoce ctěný pane profesore“, „ctěný pane profesore“ nebo „slovutný pane profesore“.
Korespondence byla editována podle zásad uvedených v příručce Ivana
Šťovíčka a kol.23 Dopisy jsou uspořádány chronologicky. Každý dokument obsahuje záhlaví, kde je uvedeno průběžné pořadové číslo dopisu v edici, dále
datum a místo vzniku dokumentu, bylo-li zapsáno, a nakonec odesílatele a příjemce.24 Za záhlavím následuje vlastní text. Na konci jsou informace o místě
archivního uložení, o formě dochování a způsobu vyhotovení, údaje o rozsahu a použitém psacím náčiní. U textů psaných na zálepku jsou pro úplnost
zapsány také adresy. Každý dopis zvlášť je rovněž opatřen vědeckokritickým
a informačním aparátem. Informace v poznámkách byly čerpány z pramenů
z fondů T. G. Masaryka a J. A. Bulovy a běžně dostupné literatury.25 K osobám

23 ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku
16. století do současnosti. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002.
24 Datovány jsou všechny dopisy, ale u některých dopisů chybí místo. U Bulovových dopisů se
s největší pravděpodobností bude jednat o Prahu či tehdy ještě samostatný Karlín.
25 AÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, 2; Tamtéž, fond T. G. Masaryk, k. 193–195; Literatura
k hilsneriádě viz pozn. 14; Z encyklopedických prací zejména Masarykův slovník naučný. Lidová
encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý Kompas, 1925; Ottův slovník naučný.
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zmíněným v textu, pokud se je podařilo určit, byly ve věcných poznámkách
vytvořeny krátké medailonky.
Na několika dopisech jsou uvedeny poznámky, často jen v podobě izolovaně zapsaných slov nebo čísel týkajících se pravděpodobně vraždy v Polné. Tyto
poznámky nejsou v edici uvedeny, protože není jasný jejich přesný význam.
Texty byly transkribovány a dále zpracovány podle dnešní pravopisné normy. Běžné písařské či gramatické chyby byly opraveny bez označení. Podle
současného pravopisu byla upravena také interpunkce (např. středník byl změněn na čárku či tečku). Různé formy zápisu datace byly ponechány v původní
podobě. Jen u vročení byla doplněna v hranatých závorkách chybějící čísla.
Psaní číslovek bylo zachováno. Vyjma běžně užívaných zkratek (např. p. prof.,
dr.), které byly ponechány v původní podobě, byla zkrácená slova rozepsána v hranatých závorkách, do nichž byl vložen také jakýkoliv další editorský
zásah. Škrtnutý text byl vložen do špičatých závorek pouze v případě, že šlo
o důležitý údaj. Na běžné škrty zapříčiněné pouhým přepsáním nebyl brán
zřetel. Kulaté závorky, které užili písaři dopisů, jsou přepsány stejně i do editovaného textu. Na kulaté závorky jsou změněny také znaky /: :/ použité v některých dopisech namísto běžných závorek. Text, který byl v předloze podtržen,
je v edici zvýrazněn kurzívou a v poznámce je specifikováno, o jaký způsob
podtržení jde a kým bylo učiněno. V původní podobě zůstala struktura textu
a odstavce. Strany originálních dokumentů jsou v editovaném textu označeny
tučně příslušným číslem mezi dvěma lomítky. Ponechány byly jazykové a stylistické zvláštnosti (např. užívání infinitivu zakončeného na -ti). Zachovány
zůstaly i dialektismy (např. ouvoz) nebo výrazy typu rituelní, oficielně, odporučit atd. Při psaní s, z, byly užity varianty se z (např. hypnotisovati, filosofie,
universitní). Psaní zdvojených písmen bylo zjednodušeno (např. professor).
Podle současné pravopisné normy bylo upraveno psaní převzatých cizích slov
(např. skizza, excoriace, analyse, manuscript). Cizojazyčné obraty, které nelze
považovat za běžně srozumitelné, byly opatřeny vysvětlivkami.

Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888–1909. Některé informace
byly čerpány z webu města Polná, http://www.mesto-polna.cz/ (cit. 1. 6. 2016), dále z databáze
národních autorit Národní knihovny ČR. Údaje k A. Pojmanovi viz http://www.kzhp.cz/clanek/
dopis-polenskeho-rodaka-aloise-pojmana-z-chicaga-jan-prchal-43 (cit. 1. 6. 2016).
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Dopis T. G. Masaryka J. A. Bulovovi z 29. 5. 1899 (AÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, sign. II. b) 1,
i. č. 41, )
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Dopis J. A. Bulovy T. G. Masarykovi z 30. 10. 1899 (AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6)
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1
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1899, 21. května, Karlín

/1/ V Karlíně (č. 333) dne 21. května 1899
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Vysoce ctěnému p. prof. Masarykovi.
Slovutný pane!
Dovoluji si Vašnosti odeslati (rozumí se samo sebou, že bez výloh) několik exempl[ářů] svého spisu „Monismus“1 a letáků téhož titulu (1897 a 1899)
s prosbou, byste je ráčil zařaditi do své knihovny, resp. přenechati jiným. Ráčíte
býti odborník na slovo vzatý a snad se mi poštěstí vzbuditi Váš zájem, nahlédnete-li do spisu.
Pracuji v zájmu ideje a také chci sobě ulehčiti, sdělíce Vám některé ty trapné zkušenosti na mé cestě spisovatelské.
R. 1879 nadchnut ctěním Darwina2 a Haeckela3 vydal jsem na svůj náklad
tresť ze spisů těch po[d] názvem „Výklad života“.4 Tenkráte se mi podařilo
získati zájem bratří Grégrů5, dělali mně slušnou cenu a pokud komisionářství
bylo v rukou Datlových6, obdržel jsem svou část na prodeji. Bohužel přešlo
knihkupectví za krátko na jiného a ten mně zůstal 700 k[o]r[un] dlužen. –
Mám ale to potěšení, že již <po> od několik roků náklad jest úplně rozebrán.
K druhému vydání nemám valné chutě a teď ani času.
Hanebnosti antisemitského hnutí pobouřily mou mysl. Vydal jsem v německé řeči spis Vám předložený, který mezi psaním vyrostl z úzkých mezí
filosemitských. Jádro toho spisu jest již obsaženo ve Výkladu života v poslední
stati „vesmír“, které, doufám, přináleží mně. Aby mně to nebylo konfiskováno
za mocných u nás klerikálních vlivů, dal jsem to tisknout v četných ex[emplářích] v Německu. Počítali mi mastně. Když jsem pak to dal do oběhu, nenašel
jsem žádných fedrovatelů. Ne tak zcela: jeden zdejší krasopisec slíbil úvahu, ale
odkládal tak dlouho, až mu jeden můj známý slíbil honorář. Pak byl volný – ale
ať čeká, dočká-li se. (Nedočká se.)
/2/ Jeden zdejší univerzitní profesor poslal mně úvahu pěknou a podrobnou, avšak dosud jsem se ho neptal, smím-li ji uveřejniti.
Slovutný univ. prof. W. Jerusalem7 ve Vídni slíbil mně úvahu, avšak poprosil jsem ho, by to odložil, až ta mizérie s komisionáři bude nějak ustálená.
Mám smůlu. Mladý muž, zaměstnaný ve velkoobchodu nakladatelském,
radil mně k jakémusi Mickischovi8 v Berlíně. Ten převzal komisionářství, dal
si veškeré výlohy zaplatit, avšak nerozeslal ani časopisům, ani nehledal uvažovatele, ani nerozesílal na ukázku knihkupcům. Prodával pouze za hotové – je
zámožným prý a obchoduje, jak jsem se dozvěděl, hlavně vlastními kolportérya.
Vzal jsem mu to. Nadělal mně mnohem více útrat, než mně poslal na penězích.
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Mezitím se vyvinul dále směr mých myšlenek. Nahlédl jsem, že filosemitický směr zapletený do monismu jest provedení myšlenky jen na závadu – bohužel. 1500 k[o]r[un] jest ztraceno, druhou rezervní polovici opět
1500 k[o]r[un] jsem opatřil předmluvou a přizpůsobil tuto předmluvu na leták, který jsem dal vytisknouti v nových 2000 k[o]r[un]. Druhé vydání spisu
jsem dal staré firmě do Švýcar. Řeklo se mi sice, že není valně solidní, ale co
mi na tom záleželo, jelikož optávky dodali, že je dobře kupecká. Ale nastojte!b Sotva že to měl, dostal jsem bezpečnou zprávu, že předal své jmění ženě,
nakladatelství provozuje jen co vedlejší zaměstnání, hlavní jeho zaměstnání je
nyní – instalace vodovodů, plynovodů a. p. – Prosil jsem jej, by mně to vrátil –
on ale již část knih rozeslal a ty ostatní mně prý vrátí, budu-li chtít. Byl bych
s tím spokojen, kdybych nebyl již omrzen. Během několika dnů se rozhodnu,
nechám-li komisionářství při starém, neb předám-li to jinému, který aspoň
simuluje zájem pro věc. Vždyť mnoho nežádám, jen aby pracoval ve svém
vlastním zájmu.
/3/ Nyní mám na starosti rozeslání letáků. Musím se toho brzo zbaviti,
neboť mně ten několikaletý boj s překážkami citelně překáží v jiných neodkládatelných povinnostech. Chci rozeslati hromadně do Němec, jednotlivcům,
hlavně ale spolkům. Při tom hledám adresy z nízkých nemajetných vrstev,
neboť ti zámožní, ti beztoho již všecko vědí a jsou odhodlaní k nápravě až
do těch hrdel a kapes. U nás v Rakousku nejsou ale ani ty nemajetné vrstvy
k mání, jelikož jsme vesměs zarytí do politických a hospodářských svízelů.
A pak jsou zdejší Němci ve vleku oněch. Můj směr nemá s národnostními
a hospodářskými boji nic přímo souvislého.
Dovolím si Vašnosti se představiti, až budu si mysleti, že jste snad již nahlédnul do spisů mých.
V nejhlubší úctě Vašnosti oddaný
dr. Bulova
Vítková ul. 1

w

w

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 691, sign. KOR–I–26. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–3.
a
b

Kolportér, tj. roznašeč, pouliční prodejce tiskovin.
Nastojte, tj. běda, ach nebo považte.

1

BULOVA, Josef Adolf. Die Einheitslehre (Monismus) als Religion. Stuttgart: Hoffmann, [1897], (2. vyd.
Prag-Karolinenthal: Selbstverlag, 1899).
Charles Darwin (1809–1882), britský přírodovědec a filozof, zakladatel evoluční biologie.
Ernst Haeckel (1834–1919), německý přírodovědec a filozof, profesor na univerzitě v Jeně, představitel darwinismu, později se přiklonil k monistické filozofii. Haeckel se svým monismem stavěl
proti náboženství a teologii. Založil německý svaz monistů (Monistenbund).

2
3
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5

BULOVA, Josef Adolf. Výklad života ze zákonů přírodních. Tresť ze spisů Darwinových a Haecklových.
Praha: J. Bulova, 1879, (2. vyd. rozmnož. statí: Náboženství monistické. Praha: J. Bulova, 1904).
Julius Grégr (1831–1896), novinář a politik, spoluzakladatel Národní strany svobodomyslné (mladočeské), poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, spoluzakladatel a spoluvlastník deníku
Národní listy, bratr Eduarda Grégra; Eduard Grégr (1827–1907), lékař, redaktor, politik, tiskař a nakladatel, člen Národní strany svobodomyslné. Spolu s bratrem Juliem stáli u zrodu Národních listů
a tiskárny, v níž vznikala díla z oboru politiky, ale také beletrie a naučné literatury. Během bratrova
věznění pro tiskové delikty sám převzal vedení Národních listů. V letech 1861–1907 byl zvolen
poslancem Českého zemského sněmu.V letech 1884–1907 byl poslancem Říšské rady.
Ferdinand Dattel (1842–1882), knihkupec a nakladatel, vydavatel zejména děl českých spisovatelů
v nakladatelství Dr. Grégr a Ferd. Datel. Nakladatelství vzniklo asi roku 1870. V letech 1883–1886
se změnilo na nakladatelství Grégr a Valečka. Roku 1886 se Eduard Grégr a Eduard Valečka rozdělili a vznikla dvě samostatná nakladatelství. Valečkovo nakladatelství zaniklo kolem roku 1895.
Wilhelm Jerusalem (1854–1923), židovský filozof a profesor na univerzitě ve Vídni. Na univerzitě
v Praze vystudoval (1872–76) klasickou filologii. R. 1920 jmenován profesorem filozofie a pedagogiky ve Vídni.
Blíže neurčený Mickisch nebo Miekisch.
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1899, 29. května, Praha
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2
Dopis T. G. Masaryka Josefu Adolfu Bulovovi

/1/ Vážený pane doktore,
spisky Vaše jsem pročetl: hodí se Vám k ohlášené návštěvě sobota nebo
neděle? Nejlépe oznámit napřed lístkem, kdy chcete přijít, abyste snad nepřišel
nadarmo.
Poroučí se uctivě
T. G. Masaryk
29/V [18]99.
III Thunovská, 16.

w

w

w

Archiv ÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, sign. II. b) 1., i. č. 41. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1.
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/1/ V Karlíně dne 30. října 1899.
Velectěný pane profesore!
V příloze žádané. S uveřejňováním račte uvážiti, zdali by to bylo věci prospěšné. Mně se tím škoditi nemůže, co jsem viděl a četl, mohu odpřísahat.
Jsem toho mínění, že přetřes veřejný by jen můry zaplašil. Před klerikální
stranou marně na tajemství hrát, ti bývají velmi dobře zpravení. Mě tam viděli
po třikráte sluhové, všelijací úředníci, hostinský atd.
Nevěřím tedy, že by nepřátelé mohli od nás teprve se dozvědět. Jsou ale jiní
tichošlápkové a rozhodující osoby si přály, bych aspoň 14 dní mlčel. Ta lhůta
dávno uplynula. Jinak ale si nepřeji, aby jméno mé již nyní na veřejnost přišlo,
leda by soud toho žádal. Kritika soudců jest pouze pro mě a Vás napsaná, ale
každému volná na jeho zodpovědnost!
Přejete-li si navštíviti místa smutných dějů a chcete-li mě míti za společníka, těšilo by mě. Jen mně to račte dáti vědět dva dni napřed, bych mohl vzíti
dovolenou.
V nejhlubší úctě
dr. J. Bulova
Mám ještě exempl[ář] k zadání.
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1.

w

4
Dopis T. G. Masaryka Josefu Adolfu Bulovovi

/1/ Ctěný pane doktore,
děkuju za dobré zdání. Jak jsem řekl ústně, také mne zaráželo skrčení nohou a mn[ohé] jiné; umínil jsem si proto věc propátrat a popřípadě veřejně
něco napsat. Beaufortův1 sten[o]gr[rafický] protokol ku kritice přímo vybízí.
Do Polné2 jsem zatím psal. Jestliže bych tam jel, sdělím Vám včas. Posud
tam namířeno mám. Budu-li o věci psát, také vám to napřed povím a rozumí
se, nedám se do věci, kdybych neočekával prospěšku pro věc dobrou.
S uctivým poručením
T. G. Masaryk
30/10 [18]99.

w

w

1899, 30. říjnaa
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Archiv ÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, sign. II. b) 1., i. č. 41. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–2.
Místo neuvedeno.

1

Edvard Beaufort (1860–1941), český nakladatel a redaktor, vydavatel Přelíčení s Hilsnerem před porotou
v Kutné Hoře pro vraždu v Polné. Doslovný otisk stenografických protokolů 1–4. Praha: Ed. Beaufort, 1899.
Polná, obec v okrese Jihlava. Došlo zde k vraždě Anežky Hrůzové, z níž byl obviněn Leopold Hilsner.

2

1899, 1. listopadu, Karlín

.c

5
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi
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/1/ V Karlíně, Vítková, 1. dne 1.ho listop[adu] 1899.
Vysoce ctěný pane profesore!
Zmínka o stopě mezi ouvozem a stezkoua na stráni činěná jest Beaufort1 str.
103 odst. 3 strážmistrem Klenovcem2. V obžalobě jest umlčená, jelikož se nehodila do lží. Rovněž jest ve zdání lékařů a v pitevním prot[okolu] umlčená
exkoriace b na prsou c (od provazů), jelikož se nehodila na zabití v šatech. Teprv
při hlavním výslechu se <opět> objevila dr. Michálkem3 tuším, Beaufort p.d
309 odst. 3 p. 313.e
Pokus vysvětliti položení bércůf proti tíži byl nápadně kusý a brzo zanechán
(p. 307 g odst. 3, dr. Prokeš4, vědomá lež) a otázka porotce <Štěrby> (p. 322, 6;
pitomá lež od znalce Michálka odst. 7). P. 322 o svrchní sukni odst. 4 a 5 velmi
výmluvné vzdor sparťanské krátkosti.
Hned na to opět o nohách porotce Štěrba5 p. 322, 9 a 10. Tu odpověděl
dr. Michálek správně, ale ihned se to umlčelo, aby to nevedlo na pravý obraz.
Převedení na jiný předmět stalo se od předsedy Ježka6, jenž dobře věděl, že věc
si také lze představiti jinač (p. 321, zal[oženo] <najdu to později>) poslední
odst. Právě našla manželka7 pěkné místo: /2/ p. 15 odst. 5: v lese lehce ukryté
„nalézaly se složené h 2 šátky“. Vrahové je složili! Anežka8 je složila, když přišla
domů.
Též našla místo: p. 100 odst. 2, 3, 4, 5, 6. Dotyčný pasusch výpovědi Hrůzové9 uveden není. V pátek již lidé našli krvavé stopy, jak by ne, vždyť byly
vpravo vlevo od veřejné cesty – ale v pátek již ji šel hledat bratr10 po přátelích.i
Ten pasus bych chtěl zvědět.
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Co se nehodilo do vraždy vedle cesty, se buď úplně zamlčelo, aneb povrchně odbylo, nápadně falešně vyložilo.
Tak mimo již uvedené ono zkřivení trupu napravo. Jest proti tíži, nepřirozené, tudíž velmi důležité. Přešlo se úplným mlčením. Krev na místě nenalezena:j Jednoduchý člověk by z toho soudil, že vražda se stala jinde, ti lumpové
přitáhli nejzběsilejší domněnky, které tou okolností teprv dokazovali za pravdivé. Neúplnost metod lékařských svědčí o nevědomosti lékařů, jiné promlčení
a umělé výklady o jich nepoctivosti. Jedna z těch okolností jest: Lékaři měli
v zásobě dvojí si odporující nálezy na mrtvole. Jednalo-li se o smrt vykrvácením, tu scházely podstatné známky uškrcení v plicích a jinde (to asi bude
pravda). Jednalo-li se o škrcení, to zde byla rýha na krku a překrvení mozku,
(p.k) /3/ to také přešlo do všech novin. V původním prot[okolu] to stojí jináče,
tu žádné překrvení mozku nebylo, spíše opak. Také na lži znalcům nesešlo:
p. 304, 1, 2.
Vdechnutí nastane vždyl a také skutečně našla se v truchcim zpěněná krev,
že jí bylo málo, to souvisí, že chrustavkan byla jen málo naříznuta. Krev
ale také se vyvalila ústy a nosem, ovšem v nepatrné míře, viděti na jazyku
a nozdrách.
Rýha byla mělká (svaly a vazivo pod ní nezkoumáno!)o (okraje rány nezkoumány!) a šla jen vodorovně p na pr[avé] polovici krku. Na levé nebyla vůbec,
neboť i tam by musela býti znáti, jelikož řez byl šikmý. To těm také – lékařům
odpouštím, k tomu patří trochu vtipu. To byla rýha od nešení a byla příčinou,
že se trup ohnul napravo.
Avšak odpustit jim nemohu ten košerácký nůž.q Viděl jsem takový nůž, je
zakulacený na konci a nelze s ním bodnout,r nýbrž pouze stejně <vodo>rovně řezat. Rána šla šikmo od středu k uchu, nůž takový byl by narazil na kost
za uchem a nemohl by vniknouti do hloubi až k velké tepně. To byla píchnutá
ránař jako u telat, která řezmo ku středu se vytáhla. Byla /4/ u ucha nejhlubší
(pag. 305, o[dstavec] 8). Tam mluvil lékař pravdu a zároveň vědomou lež, jelikož se mluvilo vždy jen o košeráckém noži.
Odpusťte mi, že píšu o tak ošklivých věcech. Udal jsem stránky, které veškeré vypsané nemám, proto prosím o uschování toho listu.
Psal jsem před týdnem p. Baudyšovi11, jak má dát vyšetřiti hůl, vlasy. Provázek jsem <opět> chtěl viděti a šaty – žádná odpověď. Avšak učiním poslední
důkladný pokus. Pan Baudyš je poctivec, ale 6 měsíců nic neviděl a netroufal se
ptát důkladně poctivého znalce. Nejspíše se točil okolo lživých svědků. Naznačil jsem mu ještě jeden zajímavý bod ke zkoumání, ale dovedu to také bez jeho
pomoci. Ale můj čas a mé peníze! Již 1500 zl[atých] jsem vydal na hotových
během tří roků na svou knihu, na osvětu a nejméně tolik na praxi jsem zameškal. Ale ať, hodím ještě na to práci a peníze.
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Teď si koupím generální mapu těch krajin. Na cestě se stavím v Kutné
Hoře a nejspíše i jinde. Mám zapotřebí poradu právnickou. Ti, co znám, jsou
mrtvé duše.
V hluboké úctě
dr. Bulova
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–4.
Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.
Exkoriace, tj. oděrka.
Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.
P. zkratka pro pagina.
Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem. P. 313 psáno tužkou. Jedná se o opravu místo
p. 309 má být p. 313.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
f
g Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
h Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
ch Pasus, tj. odstavec.
i
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
j
k Pagina neuvedena.
l
Podtrženo Josefem Adolfem Bulovou. Tužkou doplněno číslo 308.
m Truchci, tj. trubici.
n Chrustavka, tj. chrupavka.
o Podtrženo červenou pastelkou a současně tužkou T. G. Masarykem.
p Podtrženo Josefem Adolfem Bulovou.
q Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.
r Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.
ř Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.

Edvard Beaufort, viz pozn. 1 k dok. 4.
Josef Klenovec, strážmistr v Polné, který vedl pátrání po Anežce Hrůzové.
Václav Michálek, lékař, prováděl pitvu Anežky Hrůzové, byl členem komise pro vyšetřování vraždy
Anežky Hrůzové.
4 Alois Prokeš, lékař, prováděl pitvu Anežky Hrůzové, byl členem úřední komise pro vyšetřování
vraždy Anežky Hrůzové.
5 František Štěrba, chemik z Peček, porotce v procesu v Kutné Hoře.
6 Josef Ježek, soudní dvorní rada, prezident krajského soudu v Kutné Hoře, kde probíhal první proces s Leopoldem Hilsnerem.
7 Josefina Bulovová (†1946?), manželka Josefa Adolfa Bulovy, švadlena, která také zasáhla do procesu
s Hilsnerem. Na policejním ředitelství v Praze potvrdila, že košile Anežky Hrůzové byla stříhána nůžkami.
8 Anežka Hrůzová (1879–1899), obyvatelka Věžničky, kde žila společně s matkou a bratrem Janem,
katolička, kromě práce na rodinném hospodářství se chodila do Polné učit šít ke švadleně Blandině
Prchalové. 29. března 1899 byla zavražděna a její tělo bylo nalezeno v lese Březině blízko Polné.
Z její vraždy byl obviněn Žid Leopold Hilsner.
9 Marie Hrůzová, matka Anežky Hrůzové, domkářka ve Věžničce, bydlela v domě č. 32, svědkyně
v procesu s Leopoldem Hilsnerem, vypověděla, že Anežka Hilsnera znala.
10 Jan Hrůza, bratr Anežky Hrůzové, kromě práce na rodinném hospodářství chodil na zednické práce.
11 Otto Baudyš, soudní adjunkt z Kutné Hory, který převzal vyšetřování vraždy Anežky Hrůzové
po soudním radovi Bedřichu Reichenbachovi, a stal se tak vyšetřujícím soudcem Hilsnerova případu.
Poslanec Březnovský ho obvinil v interpelaci z 23. listopadu za porušení právních předpisů. Březnovský a další antisemité Baudyše obviňovali, že dovolil J. A. Bulovovi a jeho manželce nezákonnou
manipulaci s šaty Anežky Hrůzové.
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/1/ Ctěný pane doktore!
Lituji, že mám nohu bolavou, proto nemohu přijít k Vám, a dokonce nemohu do Polné, kam jsem se chystal. Pokládám totiž za svou povinnost vystoupit v otázce více než posud. Napsal jsem (nevím, zdali jste si toho všiml)
v Neue Fr[eie] Presse1 své mínění stručně, proto antis[emitský] tisk český stále
mne napadá. Teď i naši poslancové (Březnovský!2) dávají antis[emitské] interpelace a dráždí lid, jak vidíte z útoků na Židy na Moravě. „Katolické listy“ stále
přímo zuří. A proto má být o věci jednáno v parlamentě (až budou vypověděny
interpelace), chci vystoupit hned. Mám brožurku asi archovou napsánu, v ní
probral jsem protokol – strašné tam jsou věci. Teď se tážu Vás: smím Vás uvést
/2/ plným jménem pro svědectví o a) tom zapjatém kabátci a b) o nůžkách.
Prosím dejte svolení!
Kdyby věc nekvapila (parlamentní konání bude snad asi v úterý, ve středu), čekal bych, tak nemohu. A myslím, že věci prospěje, dojde-li k 2. vydání
brožurky, může se doplnit. Míním tím zejména medicínskou část, do které já
se nepouštím, ačkoli to ohnutí nohou je mně východiskem analýzy. Na každý
způsob bude pak snadno doplnit můj rozbor protokolu tím, co máte Vy a jiní.
Pošlu rukopis již zítra do tiskárny a snad už v pondělí /3/ brožurka bude
hotová.3 Dám kartáčový otisk poslat také Vám – v neděli snad budete mít kdy
jej prohlídnout a kdybyste měl vážný doplněk, mohl byste mi jej poslat. Po případě můžete na stručno připojit své votum samostatné.
Vám uctivě oddaný
3/11 [18]99 
Masaryk

Místo neuvedeno.
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Archiv ÚTGM, fond J. A. Bulova, k. 1, sign. II. b) 1., i. č. 41. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–3.
1
2

3
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T. G. Masaryk napsal svůj názor na polenský proces na žádost svého bývalého žáka Sigmunda Münze.
Masaryk mu odpověděl dopisem z 22. 9. 1899 a souhlasil, aby jeho odpověď byla zveřejněna ve vídeňských novinách Neue Freie Presse, 1899, Nr. 12609, 29. 9., s. 2.
Václav Březnovský (1843–1918), český politik, představitel radikálního antisemitského křídla mladočeské strany.
K vydání brožury Nutnost revidovati process Polenský. Dokazuje prof. T. G. Masaryk došlo 6. listopadu
1899, avšak týž den byla kvůli Masarykově kritice procesu konfiskována c. k. státním zastupitelstvem
v Praze. K vydání mohlo dojít až po předložení interpelace poslancem Ferdinandem Kronawetterem
na říšské radě ministru spravedlnosti Eduardu von Kindingerovi. Brožura vyšla 11. listopadu nejprve
německy jako příloha Die Zeit. V českém jazyce byla vydána jako součást zmíněné parlamentní interpelace.
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/1/ V Karlíně dne 4ho listop[adu] 1899.
Velectěný pane profesore!
Nacházím Vaši brožuru1 výtečně psanou a slibuji si od ní účinek! Tuším, že
nemusíte žádné místo zmírňovati.
Kritiky zdání Reinsbergovo2 v Deutsche mediz[inische] Wochenschr[ift]3
jsem našel a současně zasílám.
Zároveň zasílám opis opisu pitevního protokolu a zdání. Opisy jsou správné.
Rovněž zasílám opis zdání Reinsbergovo.
Prosím o vrácení příloh.
Prosím o několik brožur.
Žádost na ministerstvo spravedlnosti jsem zaslal. Ve chvatu jsem opomenul napsati zevně rubrum.a To asi nevadí, je-li zájem. Není-li zájem, rubrum
nepomůže.
Ve zdání stojí, že šaty byly málo zakrváceny, více „benetzt“.b Někde jsem
četl, ale nyní místo nenalézám, že nůž zanechal stopy i na přední straně páteře,
tedy píchnutí ostrým špičatým nástrojem.
Zpěněná krev v trubici, hnědý (od krve) jazyk podotknut v pit[evním] prot[okolu]. Netřeba ale proto brožurku měnit.
/2/ V nejhlubší úctě oddaný
dr. Bulova
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1–2.
Rubrum, tj. rubrika.
Benetzt, tj. smáčené.

1
2

MASARYK, Tomáš Garrigue. Nutnost revidovati process Polenský. Praha: Nákladem „Času“, 1899.
Josef Reinsberg (1844–1930), lékař, profesor soudního lékařství na pražské univerzitě, poslanec Českého zemského sněmu, soudní znalec v procesu s Hilsnerem, spoluautor druhé obsáhlejší studie,
podle níž řez pod krkem na těle mohl být veden jakýmkoliv nožem.
V dobrozdání pražských soudních lékařů profesora Reinsberga a docenta Slavíka, kteří zkoumali
skvrny na zabavených Hilsnerových kalhotách, bylo uvedeno, že šlo pravděpodobně o lidskou krev.
Podle pozdější kritiky byla chemická analýza lékařů provedena pochybnou a nedostatečnou metodou. První odborný zásah proti závěrům kutnohorského procesu provedli němečtí lékaři prof. Lewin
a prof. Strassmann.V berlínském lékařském týdeníku Deutsche Medizinische Wochenschrift uveřejnili 19. října 1899 kritiku posudku pražských soudních lékařů o krevních skvrnách na Hilsnerových
kalhotách. Posudek berlínských expertů definitivně připravil obžalobu o jeden z jejích hlavních argumentů.
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/1/ Ve Vídni dne 21. listopadu 1899.
Vysoce ctěný pane profesore!
Především Vám sděluji, proč mimo nadání jsem jel do Vídně: vida, že
v Polné nemohu dle přání vyříditi. Doufám, že dostanu z Vídně odporučení,
kterému polenští páni vzdorovati nemohou. Pak jsem chtěl cestou ministeria
spravedlnosti dát doručiti vyšetřujícím soudcům některá nová indicia, jinak by
se mohlo státi, že tupé zírání na rituelní motiv mohlo hypnotizovati rozhodující osoby – jako při líčení prvním.
Napsal jsem spis a chtěl jsem jej doručiti odporučením neb cestami novin
„Zeit“. Tam ale mě odporučili k nynějšímu obhájci, jenž ale ze zásady (dobré)
nechce s osobami justičními soukromě ve styk přijíti. Musím tedy zítra hledati
cestu jinou, osobou parlamentovou. Byl jsem upozorněn na chybu ve Vašem
článku Zeit 18/XI,1 která se tam vloudila opisováním. Udal jste druhé dobrozdání na 23. září, datum pravé jest ale 23. dubna.a Omyl se stal, že první
opisovač datum psal asi 23/IV a já se pamatuji, že jsem ve chvatu opisoval září.
To račte poopravit.
Zítra prý dostanu neb sdělám opis Localbefundu[ng],b jenž ale sdělán jest
teprve kolem 23. dubna, tedy příliš pozdě,c a to pod vedením osobním Schneidera-Svobody2.
Jsem žádostiv, jaké to bude, toužím po tom již dva měsíce. Také jsem se
dozvěděl, že p. dr. Stein3 nenachází vykrvácení dokázaným. Tolik má pravdy,
že protokol pitevní jest nevědecky sdělán s hrubým pochybením proti vážným
a obecně známým požadavkům. Také známky nedokrevnosti v mrtvole jsou
velmi nejasně vytknuté. Dr. Stein mé podání ad 4/XI nezná ani o tom tušení
[ne]měl. On se drží pouze akt. Nyní dají oficielně pitevní protokol přezkoumati.d
Jak se mi v Polné vedlo? Mizerně. Pil jsem na večer čaj, abych se zahřál,
a nejspíše následkem té nezvyklosti jsem nespal. Pokoj byl nesmírně studený,
takže jsem zcela zkřehlý z postele vylez. Ještě hůř se vedlo mému delšímu
bratranci, který dostal postel pro odrostlého příliš krátkou a jemuž ve spaní
peřina spadla.
/2/ Ráno jsme byli na náměstí ze všech stran okouknuti. První cesta byla
k von Werendelesovi4, jelikož jsme nevěděli, která z četných bran vede k židovskému městu. Tento pán, který písemně ochotně se nabídnul, že nás povede,
jenž ale opatrně poštou si dal vrátit list, ukázal se býti nesmírným mluvkou.
Vzdor tomu v těch plevách jsme nalezli zrnka. S námi jíti nechtěl, aby si neudělal nepřátelství, také ani nevěděl, kde jsou Pojmanova5 vrata. Ale vedl nás
k p. Račkovi6, jenž byl až v Americe a na rituální vraždu nevěří. Také ten pán
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krčil ramenama, že musí žíti se svými spoluobčany v míru. Teď jsme byli nuceni hledati Žida, ale ten nebyl doma. Poslalo se pro dva jiné, kterým jsme byli
avizovaní a kteří nás chtěli zavésti hned od stanice do Březiny7 mimo Polné,
což pro nás nemělo cenu. Mezitím jsem opustil planou společnost a odebral
jsem se k Reichenbachovi8, aby ten mně dal odporučení na Klenovce9, jehož
nutně potřebuji. Pan R[eichenbach] mě velmi zdvořile přijal, ale na celém těle
se třásl. On velmi mnoho zakusil a touží pryč. Není jist, že mu nevytlučou okna
a nemohl za naši bezpečnost ručit. Prosil mě, abych Polnou opustil, jinak by se
mohlo vzbouření státi. Klenovcovi že nemůže poroučet, abych to zkusil sám,
ale že mi předpovídá neúspěch. Tedy jsem šel do lví jámy k dr. Michálkovi10,
snad mě ten vyprovodí. Nebyl doma, přes pole. Mezitím mí společníci na svou
pěst si našli chudého výrostka z dobrého starého kmene, který jim místa ukázal
a na cestu k měření s jedním se vydal. Žida na tom chlapci zdaleka bylo znát,
ale byl opatrným a nebázlivým a odměnu odmítnul. Přišel jsem ještě včas, bych
záměr v polovic cesty zamezil. Bylo to nebezpečné, začali na nás pokřikovat
a veškeré kroky špehovat. U kříže v lese stáli dva muži. Viděl jsem Pojmanova
vrata, lávky, Kojdlovo11 stavení, Novákův12 byt na Kateřinově13 a rybník Peklo.
Můj společník vykonal méně než polovici cesty a potřeboval 12 minut od Pojmanů.e14 – Mé okouknutí nebylo pro líčení marné. Také jsem viděl, v jakém zbědovaném stavu Židé v Polné žijou. Je to nelidské. – Nejspíše se do Polné ještě
vrátím.
/3/ Vaše německá brožurka jde na dračku, třetí vydání. Z Novákových oken
sef přehlédne celá jižní polovice „Pekla“. Račte si to představit. Novákův dům
je předposlední k Březině, od posledního 20 kroků, od druhého souseda (oken)
65 mých kroků vzdálen. Jeho dvůr jest hraničen dosti vysokou skálou, na té
skále musí býti pěšinka, jelikož tam jsou opět dva domečky. Pravý brloh. Jinak
je zevnějšek čistší než sousedových. Odkud ti lidé vezmou peníze na zakoupení nové chalupy?
Honda15 si dal krátce před 29/3 v Polné nabrousiti nůž.g
Nejbližší soused čísla 23 v V[ěžničce]16 jest Cyril Běhal h17, jehož stavení
s chlévem neb s kůlnou krátkou mezerou hraničí na č. 23. Ten se měl vyjádřiti,
že by bylo brzo světlo, kdyby směl mluviti. Jeho dcera, kteréž křestní jméno
neznám, slouží v Praze. Reichenbach by mohl nám velmi posloužit, kdyby to
nebyl nervózní povrchní zbabělec. Nutně si zaopatřit prostředníka v místě, ale
koho a jak? Žádný z těch, které jsem viděl a mluvil, nestojí o zavadění. Ještě tak
některý ten Žid, ten ale nemá přístup. Jen z Vídně se dá odpor zlomit, nasaďte
páky a nechte nás býti činiteli.
Něco velmi důležitého: Přeptejte se u odborníků na slovo vzatých (Reins
berg18 vyloučen), zdali se dá po měsících rozeznati zaschlá krevní skvrna, pochází-li od lidské neb zvířecí (ptačí) krve. Pak by bylo vyhráno! Třeba v cizo71
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zemsku u těch, kteří posuzovali zdání Reinsberga. Ať dělají dříve pokusy neb
kontrolní pokusy. Mám nový pravděpodobný důvod pro odstřihnutí košile!
22/XI [18]99.
V dokonalé úctě 
dr. Bulova

Podtrženo Josefem Adolfem Bulovou.
Localbefundung, tj. místní zjištění.
Podtrženo červenou pastelkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.

1

MASARYK,Tomáš Garrigue. Der Aberglaube des Ritualmordes im Lichte des Polnaer Processes. Die
Zeit, 1899, Band XXI., Nr. 268, 18. 11., s. 97–99. Masaryk udal datum druhého dobrozdání 19. září, ale
bylo to 23. dubna. V dopise Bulova píše 23. září. V novinách i Masarykově konceptu je však uvedeno
19. září.
Antonín Schneider-Svoboda (1839–1914), od r. 1878 vrchní zemský soudní rada a státní návladní
v Praze. R. 1884 se přestěhoval do Kutné Hory, kde byl o dva roky později jmenován zástupcem
prezidenta krajského soudu. Byl státním zástupcem v procesu s Leopoldem Hilsnerem v Kutné Hoře.
Dne 18. 6. 1899 podal na Leopolda Hilsnera žalobu pro zločin úkladné vraždy.
Adolf Stein, vídeňský právník, poté, co se podařilo dostat případ Leopolda Hilsnera před kasační soud,
předložil zde námitky proti rozsudku ve prospěch Hilsnera. Napadl odbornou analýzu vraždy, kterou
prováděla lékařská fakulta v Praze, a obrátil se na profesora soudního lékařství ve Vídni.
Blíže neurčený obyvatel Polné.
Alois Pojman, kožešník v Polné, roku 1895 byl zvolen do obecního zastupitelstva. Dne 1. dubna 1899
asistoval při nálezu mrtvoly Anežky Hrůzové. Dne 11. prosince 1899 doprovázel T. G. Masaryka při
jeho druhé návštěvě Polné a na místě činu mu poskytl informace. Po roce 1900 se odstěhoval do Chicaga. Byl činným členem několika krajanských spolků a sdružení. O svém působení v případu Leopolda
Hilsnera a návštěvě T. G. Masaryka v Polné napsal brožuru.
Blíže neurčený obyvatel Polné.
Březina, les nedaleko Polné.
Bedřich Reichenbach, okresní soudce, člen úřední komise pro vyšetřování vraždy Anežky Hrůzové,
vyšetřovatel vraždy do 18. 4. 1899, poté odeslán na dovolenou, k vyšetřování se vrátil 18. 7. 1899.
Josef Klenovec, viz pozn. 2 k dok. 5.
Václav Michálek, viz pozn. 3 k dok. 5.
Kojdlovo stavení se nacházelo u božích muk; Josef Novák při přelíčení vypověděl, že mu Anežka
Hrůzová vyprávěla, že ji Hilsner sledoval až po Kojdlovo stavení, tj. po ono místo, kde cesta odbočuje
k božím mukám.
Josef Novák, obchodník s dobytkem v Polné, spoluporučník Anežky Hrůzové, svědek v procesu
s Hilsnerem; Josef Novák vypověděl, že se mu Anežka Hrůzová svěřila, že za ní Hilsner šel z Polné až
na hranice města k božím mukám.
Kateřinov (též Kateřinský vrch, dříve Strážný vrch), vrch a bývalá městská část Polné v okrese Jihlava.
Alois Pojman a jeho manželka Anastázie Pojmanová, mlékařka v Polné, svědkyně v procesu.
Honda, blíže neurčený obyvatel Polné.
Věžnička (Malá Věžnice), obec blízko Polné v okrese Jihlava.
Cyril Běhal, blíže neurčený obyvatel Věžničky.
Josef Reinsberg, viz pozn. 2 k dok. 7.
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Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–3.
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Zálepka Josefiny Bulovové T. G. Masarykovib

1899, 23. listopadu, Prahaa

cz

/1/ Slovutný pane!
Zítra, v pátek v 10 hod. d[opoledne] představí se Vám pan Bretisch1, občan
z Polné, prosím, račte jej laskavě vyslechnout.
V úctě veškeré
Josefina Bulova2

as
.

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 193, sign. P–29–1. Originál, rukopis, psáno perem. Adresa: Jeho blahorodí pan, pan prof. Masaryk, Praha Malá Strana,
Thunova ul. č. 16.
Datum a místo odeslání určeny podle poštovního razítka.
T. G. Masaryk zapsal do dopisu své rukopisné poznámky k procesu s Hilsnerem.

1

Antonín Bretisch, obchodník z Polné, který se stavěl proti pověře o rituální vraždě. Nabídl se T. G.
Masarykovi jako průvodce po Polné. Prohlídka se konala 4. prosince a T. G. Masaryk vystupoval pod
pseudonymem dr. Gottlieb Boeck.
Josefina Bulovová, viz pozn. 7 k dok. 5.
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10
Zálepka Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1899, 13. prosince, Karlín

w

w

w

/1/ Ctěný pane profesore! Zapomněl jsem Vám sděliti, že odulost obličeje
a rukou mohou nejen býti známkou postmortální, ale mohly povstati i za živa,
reakcí, trval-li život po ranách na hlavu několik hodin. Vykládá-li se ale odulost obličeje škrcením, pak i odulost rukou mohla povstati škrcením provázky,
nikdy ale škrcením šatu, jelikož hořejší entr[y]a jsou v kloubech povolny a tahu
od ramene k rameni snadno povoliti mohou a musejí. – Jinak ale často se přihodí, že obličej při oběšených a škrcených jest bledý a vpadlý,b čehož lze dočísti
v každé učební knize soudní medic[íny]. Škrcení na pr[avou] neb levou polovici krku s účinkem na vážnější přerušení oběhu krevního, dušení, omámení – jest smyšlenkou polenskou. Při nařknutí Hr[ůzových]1 buďte opatrný, ať
nemáte předčasně proces na krku, račte se poraditi s právníkem, ale některým
pražským neb vídeňským.
Též píše,2 že rána šla od ucha k uchu, buď lhal tenkráte, neb teď atd.
V dokonalé úctě
dr. Bulova
13/12 [18]99
73
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Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 193, sign. P–29–1. Originál, rukopis, psáno perem. Adresa: Slovutný pan fil[ozofie] profesor, T. G. Masaryk, v Praze III.,
Thunova 16.
Entry, tj. vstupy.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.

1
2

Myšleno matky Anežky Hrůzové Marie, viz pozn. 9 k dok. 5, a bratra Jana, viz pozn. 10 k dok. 5.
Soudní znalec (zřejmě Michálek nebo Prokeš).

11
Zálepka Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

as
.

cz
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1899, 15. prosince, [Karlín]
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/1/ Stopy krve na cestě v pátek 31/3 nalezené vykládají, že lupiči uloupenou
krev trousili – proč ji netrousili dále po celou cestu útěku?
V úctědr. B[ulova]
15/12 [18]99
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 193, sign. P–29–2. Originál, rukopis, psáno perem. Adresa: Pan prof. Masaryk, Praha III, Thunová 16.
12
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

w

/1/ V Praze dne 20. prosince 1899.
Velectěný pane profesore!
Večer jsem četl Vaše články v Času1 a Zeitu2. Gratuluji Vám k bystrým
Vašim vývodům a vzdávám díky za část, která se týká mé obrany. S panem
prof. Janovskýma3 jsem rozmlouval o věci a ten mně dal radu písemně to přednésti sboru profesorskému. Pustím se ihned do práce.
Jedná se hlavně o to, 1) aby bylo vyšetřováno na jakost krveb, 2) na vápno
v látce,c by se rekonstruovala zednická zástěra, 3) by vyšetřováním bylo poděleno vícero pánů v jedné a též věci, krve.
Poslanec p. Alf[ons] Šťastný d4 chce se se mnou v době zasedání sněmu setkati. Pozoruji, že se u něho vytratila první láska, totiž náchylnost k zřízení
společnosti svobodných myslitelů.
Jest zcela ujat státoprávním bojem, jehož vede jednostranně do krajnosti
škodlivé. Ale snad si uschoval vzpomínky na muže stejného tenkráte cítění

w

w

1899, 20. prosince, Praha
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a někteří z nich snad budou přístupní. /2/ Byl by to cíl důstojný Vašich sil,
kdybyste chtěl se státi protektorem takového snažení. Snad veškeří národové
kulturovaní mají již taková střediska, jen u nás není nic takového.
Pro mě to není pouze filozofická choutka, mně je to tužba životní – ale
marné volání, nedočkám se toho.
V nejhlubší úctě Vám oddaný
dr. J. Bulova

as
.

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1–2.
K počátečnímu písmenu dopsáno tužkou celé příjmení.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.
Podtrženo tužkou T. G. Masarykem.

1

MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebeobžaloba pánů polenských přísežných znalců. Odpověď na „Odpověď“ pánů drů Prokeše a Michálka v Radikálních Listech ze dne 5. prosince 1899. Čas, 1899, roč. 13,
č. 51, 16. 12., s. 801–805.
Týž, Ein Neues Gutachten der Polnaer Gerichtsaerzte. Die Zeit, 1899, Band XXI., Nr. 272, 16. 12.,
s. 163–165.
Vítězslav Janovský (1847–1925), lékař a historik lékařství, profesor a později rektor pražské univerzity.
Alfons Šťastný z Padařova (1831–1913), český politik, publicista, sedlák, člen mladočeské strany, v níž
prosazoval politické zájmy selského stavu, agrární ideolog a zakladatel agrární strany, v roce 1891
založil Českomoravskou stranu hospodářskou, v letech 1895–1907 poslanec Českého zemského
sněmu, v letech 1889–1912 vydával Selské noviny.
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13
Zálepka Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1900, 19. ledna, Karlín

w

w

w

/1/ Slovutný pane profesore!
Pan dr. Hálek1 prokázal pravdě velikou službu svým věcným a bystrým
projednáním. On ty zlomyslné, drzé ignoranty zničil. – Mám novinky a rád
bych slyšel Vaši radu, jenže teď nemohu se vzdálit.
Straší „vražda z chlípnosti“ a zdá se mi, že mocné faktory z obou stran
snaží se udělati zbahnilý kompromis.
dr. Bulova
V dokonalé úctě
19/1 [19]00a
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis,
psáno perem. Adresa: Slovutný pan profesor filoz[ofie] T. G. Masaryk, Praha III,
Thunova 16.
75
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Připsáno tužkou.

1

Ivan Hálek (1872–1945), lékař, syn českého básníka Vítězslava Hálka, zdravotnický organizátor, humanista, spisovatel, publicista, překladatel, pedagog, působil na Slovensku. Byl meziválečným politikem
a poslancem Národního shromáždění za Slovenskou národní a rolnickou stranu, respektive za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníky), se kterou Slovenská národní
a rolnická strana počátkem 20. let splynula.V Hilsnerově aféře vystoupil se svým odborným lékařským
posudkem na straně T. G. Masaryka (Na adresu polenských lékařů. Čas, 1900, roč. 14, č. 8, 16. 1., s. 5–6).
S T. G. Masarykem posléze navázal blízký vztah.

14
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovib
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/1/ Zadání na prokuraturu je hlavně mířeno proti obvinění z rit[uelní] vraždy.
Projednává věcně otázku po krvi a dokazuje, že tvrzení lék[ařů] o vykrvácení
stojí v odporu s vlastními jejich nálezy. Ta stať je velmi dobrá.
Při tom jsou uvedeny spec[iální] historické soudy z rak[ouského] soudnictví a vědecké výzkumy. Podání znalecké a jednání uč[ených] soudců je kritizováno. Hlavní váha na vznik rituelního motivu klade se na agitaci Schneider1
– Hušek2. Na obhájení osoby Hilsnerovy3 vede se co hlavní svědek Johana Vomelová4, která se líčí, jak statečně hájí své svědomí proti podrývacím útokům
antisemitů (a soudu?). Vedle Vomelové se uvádí Schubertová5, Běhalová6 a Vlček7. Na onoho neznámého hrozného pohledu svádí se podezření. Tato stať
má své slabé stránky. Především ani slovem se nezmíní o poloze noh a trupu.
Strangulační rýhu na krku, její scházení na levé straně vykládá tím, že spadla
do řezu. O stříhání košile se jen mimochodem zmiňuje, /2/ o kazajce taktéž.
O rýhách na ramenou dává divný výklad, jako kdyby to byly mezery v mrtvolném odbarvení působené faltamic košile a šatů. O skvrnách na kalhotkách
poukazuje na jakési dobrozdání. Strhání kalhotek a sukní přijímá. O nálezu
na [kal]hotkách mlčí. O okolnostech, které poukazují na č. 32, mlčí.
Hledá motiv v převrácenosti smyslné.
V tom se mi zdá býti práce neupřímná, ale po bedlivějším uvážení musím
pisateli dáti za to pochvalu. Bude to smutný úkaz a bude to míti smutné následky, zůstane-li vina na nevinném neb nebude-li viník vypátrán. Avšak vyžaduje to čest soudnictví rakouského a čest soudného občanstva, aby přispěli, seč
jsou, k vyjasnění případu. Nepodaří-li se to, pak aspoň nespadá hana na nás.
Židé co sbor mají jen povinnost hájiti se proti obviňování z rituelní vraždy.
Obhájci jsou pouze dle formy obhájci Hilsnera a činí dost na obhájení toho,
avšak více ještě jsou obhájci židovstva vůbec. – Kdyby spis poukazoval více
na rodinu H[růzovu]8, nejen že odpůrci by je vinili z ukrutenství, ale dopadlo

w

w

1900, 28. lednaa

76

Mi rosl av a Kv ě t ov á

cz

by to tím hůře pro ně, kdyby vina na H[ilsnera] nemohla býti dokázaná neb
kdyby vina skutečně zůstala na Hilsnerovi. Oboje je velice možné. Spis podezřívá v první řadě onoho neznámého, v druhé řadě jiného pachatele, kterého
ani narážkou nenaznačuje. Já a mnozí mají v první řadě podezření na rodinu
H[růzovu], pak onoho neznámého, pak Hilsnera. Jak to dopadne při spravedlivém a správném soudn[ím] líčení, nelze předzvěsti.
V dokonalé úctě
dr. Bulova

as
.

Prosím o lask[avé] navrácení té skici.
28/1 [1]900

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Koncept,d rukopis, list,
psáno perem na s. 1–2.
Místo neuvedeno.
Dopis bez oslovení adresáta začíná rkp. poznámkami J. A. Bulovy o polenském procesu.
Falty, tj. záhyby.
Zřejmě se jedná o koncept dopisu, který však byl zaslán T. G. Masarykovi.

1

Ernst Schneider (1850–1913), rakouský politik, v letech 1891–1907 poslanec říšské rady, který interpeloval mj. ve věci jmenování soudce v soudním procesu v Kutné Hoře.
Jaromír Hušek (1852–1932 nebo 1934), český nacionalista a radikální antisemita, redaktor Českých
zájmů. Napsal dopis Ernstu Schneiderovi, vůdci nacionální německé skupiny, a označil Hilsnera za vraha. Podílel se na tom, že případ Hilsnera byl označen za rituální vraždu.
Leopold Hilsner (1876–1928), Žid z Polné, odsouzen za vraždu Anežky Hrůzové a Marie Klímové.
Proces ve společnosti vyvolal antisemitské nálady a vedl k protižidovské kampani, tzv. hilsneriádě.
Proti obvinění z rituální vraždy otevřeně vystoupil T. G. Masaryk. Po 18 letech věznění byl roku 1918
Hilsner propuštěn na základě milosti, kterou mu udělil Karel I.
Johana Vomelová, manželka starosty Věžničky (Malé Věžnice), svědkyně v procesu s Leopoldem
Hilsnerem. Procházela v den vraždy okolo místa činu a potkala neznámého muže. Nepotvrdila, že by
se jednalo o Leopolda Hilsnera.
Amalie Šubrtová, manželka mlynáře v Polné, svědkyně v procesu v Kutné Hoře.Vypověděla, že viděla
u lesa Březiny neznámého muže, a potvrdila, že to nebyl Hilsner.
Antonie Běhalová, svědkyně v procesu v Kutné Hoře.Vypověděla, že viděla u lesa Březiny neznámého
muže, a potvrdila, že to nebyl Hilsner.
Ferdinand Vlček, farář v Nové Vsi u Chotěboře a katecheta v Polné, autor polemiky s Masarykem.
Jeho brožura nese název Odpověď Masarykovi o vraždě polenské. Nejprve byla zabavená, ale uvolnil ji
interpelací poslanec Václav Březnovský.Vlček byl svědkem v procesu v Kutné Hoře.Vypověděl, že byl
v den vraždy v okolí místa činu a viděl neznámého člověka.
Hrůzovi, rodina oběti Anežky Hrůzové. Matka Marie Hrůzová, viz pozn. 9 k dok. 5, bratr Jan, viz
pozn. 10 k dok. 5. Otec Anežky František zemřel asi sedm let před vraždou Anežky a také ho našli
mrtvého v lese. Další sourozenci Jiří, Marie a Veronika už doma nebydleli.
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Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1900, 3. únoraa
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/1/ Dne 3. února 1900
Slovutný pane profesore!
V mé sbírce, kterou přikládám, schází popis a dobrozdání o skvrnách
na ž[enských] kalhotkách a původní Localaugenschein,b byl-li jaký. Přitisknout či otisknout by se mohl též výslech Marie Hrůzové1 co ukázka, jak se
vyslýchalo. Překlad toho stojí co přídatek na posl[ední] stránce lit[ografovaného] archu A., přičemž naznačené oddělování s čárkami „–“ v tisku by se
muselo řádně vyznačit. V jiném opisu jsem tyto čárky nahradil: „(Pause)“. Část
v závorkách < >. Snad by spis získal na jasnosti, kdyby se přitisknul nález můj
na šatech podaný minist[erstvu] a soudu. Litografován jest na archu B. a naznačen v závorce, str. 2 a 3.
Odeberu se ihned na Vinohrady k panu prof. H.2, by nešel teď.
V dokonalé úctě
dr. Bulova
Tři dobrozdání a nálezy lékařů a st[átního] návl[adního]3,
pak dva archy mých, v nichž nález můj a překlad výslechu M[arie] H[růzové].

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1.
Místo neuvedeno.
Localaugenschein, tj. ohledání na místě.

1
2
3

Marie Hrůzová, viz pozn. 9 k dok. 5.
Blíže neurčený profesor.
Antonín Schneider-Svoboda, viz pozn. 2 k dok. 8.

w

w

w

a
b

16
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1900, 7. února, Karlín

/1/ Vysoce ctěný pane profesore!
Byl jsem od znamenitých právníků poučen, jak je to nebezpečné přistoupiti k osobám slabého neb zlomyslného charakteru v úmyslu nejlepším a slovy
vybranými. Nejsme jisti překrucování ani lhaní, což při advokátech a soudcích
nepříznivých může míti aspoň nepříjemnosti vzápětí.
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V nejhlubší úctě oddaný
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Jinak se to má s materiálem bezživým a slovy odpůrců ustálenými, ty zapírat a překrucovat více nedovedou.
Dle toho se budu řídit a zanechám úmyslu pokažené lidi chtít důvěrně
poučovat.
Vašnosti jste si získal nehynoucí dík pronásledovaných a čest výtečného
zastánce pravdy a spravedlnosti. Na tom již ta malá nepříjemnost, která Vás
čeká 13ho t[ohoto] m[ěsíce] nic změniti nemůže.1 Byl jsem znepokojen, avšak
titíž právníci mě ujišťovali, že se Vám podstatná škoda nemůže státi.
Úloha, kterou jsem si položil, zdá se tudíž býti v hlavní věci ukončená.
Avšak než pustíme kámen, držíme ho my, letí-li již, nemůžeme více směr změnit. Budu míti asi leckterous potyčku. Mimo jiné, tuším, že jsem přišel ve východním Německu na darebáčka – revolvera.
Vám dobrou mysl přáti nemusím, vy jste prozíravý a pevný. Nutká mě jen
Vám vysloviti svůj dík za Vaše vždy dobré rady.
dr. J. Bulova

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1.
1

T. G. Masaryk byl 13. února 1900 předvolán k soudu a odsouzen k peněžité pokutě společně s Janem
Herbenem za vydání brožury Nutnost revidovati process Polenský. Brožura prý mohla ovlivnit proces
a veřejné mínění, protože byla vydána ještě před skončením zmiňovaného procesu.

1900, 7. března, Karlín

w

17
Navštívenkaa Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

w

w

/1/ Naše nejuctivější blahopřání k Vašim narozeninám.
7ho března 1900
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 691, sign. KOR–I–27. Originál, rukopis,
psáno perem.
a

Text na navštívence: MUDr. J. Bulova; Karlín,Vítkova ul. 1; Prag Karolinenthal Vitekg. 1; 8–9, 2–3½.

79

P r ác e z d ějin A k a d em ie v ě d 2 0 1 7 , ro č . 9 , č . 1

18
Navštívenkaa Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1900, 6. září, [Karlín?]
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/1/ Místní poměry ty hodnověrným svědkem změřit mám za velmi důležité.
Prosím, byste svého důvěrníka (tuším p. Röhricha ml.1) k tomu pohnul a k neodkladné zprávě o tom. Později b bych na Vaše odporučení mohl s ním vstoupiti
do přímého spojení. – Pracuji na spise2, který vyvracuje některá tvrzení a uzavírky fakulty a bude co manuskript předložen mnohým osobám k posouzení.
Prosím Vás o dovolení Vám jej prvně předložit. – Do toho spisu vložím onen
výzkum.
S dr. Vodičkou3 jsem mluvil, dělá dobrý dojem a přisvědčoval mým intencím. – Jak jste se se ctěnou rodinou zotavil o prázdninách? Já z práce nevyšel.
Kdy mohu přijíti, aniž bych vyrušoval?
V nejhlubší úctě
dr. Bulova
6/9 [19]00

.m
ua

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis, psáno perem.
a

Na navštívence je uveden následující text: MUDr. J. Bulova bydlí v Karlíně od 10. srpna 1900 ve Vítkově ul. 20 (U Brabců, vedle kasáren) a bude bydleti od 14. listopadu v Palackého třídě 3 (naproti varieté). Léčí nemoce vnitřní, drobné chirurgické (obvazové), ženské (porodní), dětské a tajné. Ordinuje
denně od 7½–9, 2–½4.
Podtrženo Josefem Adolfem Bulovou.

b
1

w

w

3

w

2

Jan Röhrich, polenský soudní zapisovatel, člen úřední komise v Polné, kde byli ještě rada zemského
soudu Bedřich Reichenbach, polenští lékaři Václav Michálek a Alois Prokeš a dva soudní svědkové. Jan
Röhrich byl také využit jako figurant při zkoušce zraku svědka Petra Pešáka.
BULOVA, Josef Adolf. Zum Polnaer Ritualmordprozess im Stadium vor dem zweiten Urteile. Ein Brief an
die Herren Professoren der gerichtlichen Medizin, Juristen und an alle ehrlichen Menschen überhaupt. Berlin:
J. Ad. Bulova, 1900.
Viktor Vodička, právník, Hilsnerův obhájce při procesu v Písku.

19
Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1901, 13. ledna, Karlín

/1/ Velectěný pane profesore!
Nemálo mě zarazilo, že jak obhájcové, tak učení soudcové nezmínili se
o nezvratném důkazu neviny, totiž že krvavá košile nemohla přijíti z nekrvavého těla. A byli přece na moment ten upozorněni, ovšem ne fakultou, která
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okatý ten moment zastřela mlčením. Upozornil jsem tudíž na to generální
prokuraturu hned několik dní po rozsudku. Za těch vlivů, které neustále v neprospěch pravdy pracují, za nenáviděnosti a … bázlivosti napadených lze se
obávati, že moment ten širokým masám zamlčen zůstane.
Aby se tomu zabránilo, hodlám poprositi některé poslance, by moment ten
pod záštitou imunity jako interpelaci přinesli. Vím dobře, co se proti tomu namítati dá, k[u] p[příkladu] neodvislost soudu, avšak forem právních zneužito
ke zlému, proč by se forem nemělo jednou použíti k dobrému?
Od té doby, co jsem tak přemítal, stihlo mě kruté neštěstí. Jsem žalován
nejen ze přečinů, nýbrž také ze zločinu veřejného násilí. Klenovec1 obdržel
Welkerovy2 tistěné dopisy a na jednom z stejných listů stála slova: Ctěný pane,
zachraňte se včas, katastrofa se blíží, sdělujte. Bodrý Klenovec udal mě, že
z toho dostal strach. Při náklonnosti našich soudů ad peiusa obávám se krutého
pronásledování.
Hodlám se hájiti hájením obviněných slov. Vzal jsem si na radu dobrého
znalce advokáta, jenž jest u soudu „persona grata“, ač jsem jej poznal za nejčernějšího reakcionáře. Snad bude poctivým, snad pomůže, snad také ne.
Na mne se to sveze. Co se děje mimo Vaše přičinění, počítá se na můj vrub
neb podnět a já jsem ubohý příliš nepatrný, než aby se mě někdo z mocných
zastal.
Hluboký hnus mě jímá k naší takzvané společnosti.
/2/ Mám za to, že zmíněná interpelace nepřímo by působila v můj prospěch. Na svědomí počítat je marné, kde panstvíchtivost a autorita urozená
soudí, zde nepomáhá podlézání, zamlčování, zde jen přímá tvář a dovolený
odboj dává naději, aspoň ukonejší vlastní srdce.
Pročež hodlám hájiti se hájením a rozšiřováním pravdy.
Dovolím se Vás poprositi o Váš náhled a Vaši radu, až mně nejbližší dny
dají příležitost potěšiti se setkáním se s Vámi.
Trvám v dokonalé úctě

w

w

Karlín 13/1 [19]01

dr. Bulova

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 194, sign. P–29–6. Originál, rukopis,
dvojlist, psáno perem na s. 1–2.
a

Ad peius, tj. k horšímu.

1
2

Josef Klenovec, viz pozn. 2 k dok. 5.
Jiří Welker, kazatel. Sepsal otevřený dopis obsahující výzvu k poskytnutí informací o vraždě v Polné.
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Dopis Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovia

1901, 1. července, Gera
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/1/ Odešel jsem rychle z Mohuče, neboť nejen onen Anglosas, i advokát mě
varovali před možností býti od odpůrců zadržen. Ostatně věděli, že tam jsem,
a advokát Schmidt1 snad mě chtěl svou řečí podráždit. Ostatně věc nemohu
nechat bez odpovědi, bohužel vše to stojí více peněz, než poměry mně dovolují. – Včera jsem mluvil s Haecklem2, na svých 66 výborně vyhlíží, jest čilý
a pracovitý. Velmi pěkně mě uvítal a propustil. Naříkal, že je mnoho slov, ale
málo skutků od přívrženců, že německý císař3 podporuje Řím, svého hlavního nepřítele, že říšská sněmovna nenalézá těch pravých /2/ slov k[u] p[říkladu] při lex Heinze4, že prožívá více svobody v saském státě než v Prusku, že
by v Prusku byl již sesazen, že katolická církev nabývá moci, dotknul se také
prince Maxe Saského5 mimochodem, Grussmana6 a. p. – avšak přece jenom
vyslovil pevnou svou naději, že národy připadnou učení monismu, jen že to jde
pomalu, velmi pomalu. – Pak jsem ještě navštívil Schillerův7 dům, jel do Výmaru, kde však pro neděli odp[oledne] Goetheův8 dům zavřen, a večer jel zpět
k domovu.
Gera 1/7 [19]01
V dokonalé úctě se Vám poroučí
dr. Bulova
Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 129, sign. P–22–93. Originál, rukopis, list,
psáno perem na s. 1–2.
Torzo dopisu začíná tužkou psaným … a dělal mnoho pro šíření našich myšlenek. Dopis je uložen mezi
poznámkami T. G. Masaryka o německém filozofu Ernstu Haeckelovi.

1
2
3

Blíže neurčený advokát Schmidt.
Ernst Haeckel, viz pozn. 3 k dok. 1.
Vilém II. Pruský (1859–1941), poslední německý císař a pruský král z braniborské větve Hohenzollernů.
Lex Heinze, označení pro novelu říšského trestního zákona z 25. června 1900. Tento sporný zákon
pojmenovaný po berlínském pasákovi Gotthilfu Heinzem, který byl obviněn a usvědčen ze spáchání
ublížení na zdraví s následkem smrti, cenzuroval veřejné zobrazování nemorálního obsahu v uměleckých dílech, literatuře, divadle atd. Navíc kuplířství bylo označeno za trestný čin. Po veřejných
protestech byl však přijat kompromisní návrh.
Max Saský (1870–1951), saský princ, katolický duchovní, profesor univerzity ve švýcarském Freiburgu.
Blíže neurčený.
Friedrich Schiller (1759–1805), německý spisovatel.
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), německý spisovatel.

w

w

4

w

a

5
6
7
8
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Zálepka Josefa Adolfa Bulovy T. G. Masarykovi

1903, 18. září, Karlín
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/1/ Velectěný pane! Račte vzíti laskavě na vědomí, že si přeji pohřeb bez konfesí, jelikož na žádné zjevení, žádné čáry a zázraky nevěřím. Dále si nepřeji pedela
na pohřbu co zástupce fakulty, neb fakulta v dobrozdání stran Hilsnera1 zamlčovala, vědomě lhala a nálezy překrucovala. Nemůže a nemá cti dáti, kdo žádné nemá.
V nejdokonalejší úctě
dr. Jos. Bulova
Karlín dne 18/9 [19]03
Vyvracím lež K. L.2 z jara: Že jsem prý přestoupil z kat[olické] církve na evang[elickou], aby mně dali bohatou Židovku. Vpravdě jsem měl civilní ohlášky
v Karlíně s evang[elickou] nevěstou. Jelikož mně nastala obava, že nebudu spokojen s tím manželstvím, chopil jsem se radostně příležitosti přestoupiti na evang[elickou] konfesi, abych sdílel s nevěstou stejnou svobodu. Obava vzplanula /2/
v prudký výstup, po němž jsem ihned rozvázal zasnoubení a hledal nevěstu jinou.
Dívka, rozená katolička, z matky Češky, vyhověla mé prosbě taktéž přestoupiti
k evang[elické] církvi. To jest má manželka,3 s kterou žiji ve šťastném manželství.
Pomluv nebude konce.
V dokonalé úctě
dr. Bulova
18/9 [19]03
/3/ To není žádná Drozdovina4 ani Vlčkovina5.
Fretwell6 psal, těžce stonal.
Dr. Iška7 psal.

w

Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 692, sign. KOR–I–34–3. Originál, rukopis, psáno perem; list, psáno perem na s. 1 a 2.a Adresa: Slovutný pan profesor
T. G. Masaryk, Praha III, Thunová 16.
Dopis je psán na zálepku a pokračování je na samostatném listě.

w

w
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1
2
3
4

5
6
7

Leopold Hilsner, viz pozn 3 k dok. 14.
Blíže neurčeno.
Josefína Bulovová, viz pozn. 7 k dok. 5.
Jan Drozd (1837–1910), katolický kněz a publicista, profesor náboženství, redaktor, finančník, v letech 1878–1902 starosta Svatováclavské záložny. V roce 1903 odsouzen za zpronevěry v tomto
ústavu. Autor učebnic a nábožensko-politických publikací.
Ferdinand Vlček, viz pozn. 7 k dok. 14.
John Fretwell, propagátor vzájemných vztahů mezi unitáři v Anglii, Americe a Uhrách a liberály
v Německu. Autor přednášky Three centuries of Unitarianism in Transylvania and Hungary, kterou
přednesl ve Filadelfii 6. června 1876.
František Iška (1863–1924), JUDr., starokatolický farář v Praze, působil též v Chicagu v USA. Autor
náboženských a politických spisů, novinář.
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The Hilsner Affair in the correspondence
between Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Adolf Bulova
This edition of the correspondence between the Karlín physician Josef Adolf Bulova (1839–1903)
and Tomáš Garrigue Masaryk contains 21 letters dating from 1899 to 1903, and one of the letters
was written by the wife of Josef Adolf Bulova, Josefína. The correspondence deals largely with
the Hilsner Affair, which was a trial with a Jew, Leopold Hilsner, who was charged with ritual
murder of Anežka Hrůzová and sentenced to death without direct evidence. Bulova concurred
with Masaryk that it was not a ritual murder and the investigators had erred, and endeavoured
to have the trial resumed. Bulova was interested in the murder from the medical perspective and
wrote his observations to Masaryk. They informed each other about their studies. In particular,
they discussed a brochure by Tomáš Garrigue Masaryk Nutnost revidovati process Polenský, in which
Masaryk took Bulova’s advice on the medical details and a treatise by Josef Adolf Bulova, Zum
Polnaer Ritualmordprozess. Apart from the Polná trial the correspondence concerned religious
and philosophical questions. The edition of these documents is a contribution to a deeper understanding of Masaryk’s attitudes to the Hilsner Affair. In broader contexts the correspondence
exposes the social situation of that time reflecting strong anti-Semitic moods.

w

w

w

.m
ua

Translated by Paul Sinclair
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Zpráva o české vědě z bodu nula?
Materiál Mojmíra Vaňka
Organizace vědy z archivního fondu
dr. Edvarda Beneše1
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A report on Czech science from zero? Document by Mojmír Vaněk ‘Organisation
of science’ from the archive collection of Dr Edvard Beneš
Abstract: The paper presents an edition of a confidential report on the state of Czech science
and scientific institutions as of 10 September 1945 drafted for President Edvard Beneš by
one of his private secretaries and Cultural Counsellor at the President’s Office Mojmír Vaněk,
working from 1937 to 1945 as secretary to the Czech Academy of Sciences and Arts (CASA).
Attention is drawn here to the problems in the operations of CASA and the pressing problems
regarding the structure of universities in Czechoslovakia and lecturers’ social security issues at
universities.
Keywords: Czech Academy of Sciences and Arts; universities; science; 1945

w

w

w

Československá společnost se po konci 2. světové války měla změnit prakticky ve všech oblastech. Osvobození a obnovení Československa bylo vnímáno
jako impulz k výrazné restrukturalizaci všech institucí a k důsledným a mimořádně hlubokým reformám, které by ve svém celku vedly k vytvoření nového
typu společnosti, tehdy označovaném jako lidová demokracie. Přeměny, které
proběhly po vzniku Československa a konci 1. světové války v roce 1918, se
všeobecně pokládaly za krajně nedostatečné a tento zásadní nedostatek měl
mít výrazný podíl na problémech, s nimiž se potýkala meziválečná republika.

1

Práce vznikla s podporou GA ČR, projektu GA13-09541S Univerzita Karlova a Československá
akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti
v letech 1945–1968.
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V oblasti vědeckých institucí se tato poučka rozhodně dala vztáhnout na nejvýznamnější instituci mimouniverzitní vědy – Českou akademii pro vědy,
umění a slovesnost (dále: ČAVU).2
I když se po vzniku Československa objevily snahy o rozšíření počtu jejích
tříd i budování vlastních badatelských pracovišť při ČAVU, upravené stanovy
přijaté roku 1923 neznamenaly žádnou výraznější změnu struktury ani mechanismů činnosti ČAVU, i když poněkud rozšiřovaly autonomii jednotlivých
tříd. Zrušení funkce protektora (z řad habsbursko-lotrinské dynastie) a zvolení
amerického prezidenta Thomase Woodrova Wilsona, v roce 1916 vyškrtnutého francouzského historika Ernesta Denise či prezidenta T. G. Masaryka čestnými členy představovaly jen dobovou úlitbu. Jestliže do nové republiky v roce
1918 vstupovala ČAVU s jistým cejchem instituce dlouhodobě vysoce loajální
k habsburským panovníkům, v roce 1945 zase zápasila s dědictvím nejrůznějších kompromisů, které umožnily její oficiální existenci i po celé období
nacistické okupace. Někteří její funkcionáři (např. v dokumentu zmiňovaný
předseda I. třídy Josef Drachovský či tajemník III. třídy bohemista Miloslav
Hýsek) zápasili s obviněním z kolaborace. Svůj život dobrovolně ukončil již
koncem května 1945 i předseda ČAVU Josef Šusta. Ať už byla základní motivace jeho činu jakákoliv, útoky na činnost v pozici předsedy ČAVU v éře okupace nepochybně sehrály při jeho rozhodnutí určitou roli.3 Nástupcem J. Šusty
se stal hudební vědec a historik Zdeněk Nejedlý, již tehdy jeden z významných
představitelů komunistické politiky (a zároveň ministr školství a národní osvěty), který začal okamžitě prosazovat rozsáhlé reformy podoby ČAVU.
I tentokrát sice ČAVU sáhla k osvědčenému zvolení čestných členů z řad
představitelů vítězných mocností a již na začátku července 1945 tento status
získali Winston Churchill, Josif Vissarionovič Stalin a Harry Truman. Jasně
se však ukazovalo, že podobný demonstrativní příklon k nové moci tentokrát
nebude stačit. Předmětem diskuse však již nebyla pouze struktura ČAVU a její
podíl na badatelském výzkumu, ale celý systém mimouniverzitního výzkumu,
jehož význam v dané době celosvětově rychle stoupal. Proto se hojně diskutovalo i o dalších institucích v této sféře a jejich možnostech zapojení do in-

2
3
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K vývoji ČAVU v letech 1945–1952 srov. MÁDLOVÁ, Vlasta. ČAVU v nové republice. In
MÍŠKOVÁ, Alena, FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.). Bohemia docta. K historickým kořenům
vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010, s. 365–417.
K Šustovi jako protektorátnímu prezidentovi ČAVU srov. např. FORMÁNEK, Zdeněk. Josef Šusta
– prezident České akademie věd a umění (1939–1945). Rigorózní práce FF UK v Praze, 2013; LACH,
Jiří. Josef Šusta 1874–1945. A History of a Life. A Life in History. Olomouc: Vydavatelství Univerzity
Palackého, 2003 nebo ŠÁMAL, Petr. Josefa Šusty léta protektorátní. In BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda
v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference. Praha: Archiv AV ČR, 1998, s. 69–80.
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stituce centrální, která by celou oblast mimouniverzitní vědy byla schopna
zefektivnit. I když ještě v roce 1945 nedošlo k jasnému zformulování požadavku na vznik jednotné ústřední akademie věd (tento požadavek se objevil
až ve vládním prohlášení vlády Klementa Gottwalda zformované po parlamentních volbách v roce 1946), bylo jasné, že centralizace a slučování institucí
v oblasti vědeckého bádání představuje dobový trend.
Jestliže ale situace v neuniverzitních vědeckých společnostech zajímala
pouze úzký okruh odborníků, problematika vysokého školství patřila v poválečném Československu mezi široce diskutovaná témata budící velký veřejný
zájem.4 České vysoké školy zažívaly po konci světového válečného konfliktu
v roce 1945 obrovský boom počtu studentů. Pochopitelně se na tom podepisovalo především jejich předchozí uzavření nacisty v listopadu 1939. Stejně
jako po roce 1918 existoval silný tlak na zvyšování počtu vysokých škol i univerzit a jejich rozšíření i do menších měst, který vykonávaly zejména místní
samosprávy. Patrně nejagilněji si počínali v období po osvobození v Olomouci,
kde také snahy slavily úspěch v podobě obnovení zdejší univerzity, byť v neúplné podobě. Ale i do dalších měst se stěhovaly alespoň jednotlivé fakulty.
Ne všechny snahy však uspěly, zejména když v některých případech usilovaly
o status univerzitního či vysokoškolského města i relativně malé lokality (např.
Chrudim).5
Snaha vyjít vstříc mohutnému zájmu o výuku pochopitelně velmi komplikovala možnost vědecké práce přednášejících na vysokých školách. Bolestně byl pociťován také nedostatek mladších pracovníků, kteří by mohli zacelit
ztráty v pedagogických sborech způsobené okupací. Chyběli i vhodní přednášející pro nově vznikající vysoké školy i fakulty mimo Prahu. Generační výměnu zbrzdila samozřejmě hlavně léta okupace, během nichž si mnozí schopní
mladší vědci vzhledem k vývoji zvolili jiný typ kariéry se zaměřením na aplikovaný průmyslový výzkum. Nicméně již v meziválečném období patřila výchova nových vědeckých pracovníků spíše k slabším místům československého
vědního systému. Důležitým a tradičním problémem vysokých škol bylo již

w

4

5

I v rámci diskusí o vědeckém bádání nebyl přinejmenším v době 1946–48, tedy v letech kdy
ministerstvo školství a osvěty vedl národní socialista Jaroslav Stránský, kladen větší důraz
na problematiku vědeckých společností, protože národně socialistická strana preferovala
jako hlavní badatelská pracoviště vysoké školy. Srov. POKORNÁ, Magdalena. Tři pokusy
o reorganizaci vědeckých institucí v létech 1945–1948. Práce z dějin Československé akademie
věd. Sv. 4. Řada A. Praha, 1992, s. 84–103. Srov. rovněž TÁŽ. Čeští vědci o vědě a školství
v českých politických týdenících z let 1945–48. Práce z dějin Československé akademie věd. Sv. 3.
Řada A. Praha, 1988, s. 125–181.
Srov. k této problematice URBÁŠEK, Pavel, PULEC, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech
1945–1969. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 16–45.
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od meziválečného období také honorování přednášejících, a to nejen asistentů
či lektorů, ale i samotných profesorů. Plánované rozšíření sítě vysokých škol
sice nabízelo větší množství kariérních příležitostí i pro mladší docenty a asistenty, ale problém jejich sociálního postavení se tak spíše prohluboval.
I v oblasti vědní a vysokoškolské politiky hrál prezident republiky Edvard
Beneš do 28. října 1945, tedy do svolání Prozatímního národního shromáždění, v mnoha ohledech naprosto klíčovou roli prostřednictvím vydávání dekretů majících v danou chvíli sílu ústavního zákona nebo zákona.6 Prezident
jimi jasně narýsoval základní struktury nové podoby vysokoškolského systému,
který nijak nepozměnil ani proces ratihabice parlamentem v březnu 1946. To
ovšem neznamená, že nemohlo dojít k různým odchylkám v praxi – ilustrovat
to lze na příkladu prezidentského dekretu zřizujícího Akademii múzických
umění v Praze. Ten předpokládal vznik školy se čtyřmi obory, v praxi se však
čtvrtý obor – tanec – nikdy neosamostatnil a zůstával součástí dramatického
oboru (později Divadelní fakulty AMU, ještě později pak Hudební fakulty
AMU).
I vzhledem k vydávání prezidentských dekretů s účinností zákonů hrál
důležitou roli tok informací o jednotlivých problémech směrem k prezidentu
Benešovi. Vedle oficiálních kanálů se snažil prezident získat co nejvíce potřebných údajů prostřednictvím svých spolupracovníků. V případě vydávané
zprávy o organizaci vědecké práce byl tímto prezidentským informátorem kulturní rada a později osobní tajemník prezidenta Mojmír Vaněk (1911–1992),
kterého bylo možno označit za „insidera“ jak ve vztahu k ČAVU, kde působil v letech 1937–1945 na pozici prezidiálního tajemníka7, tak do určité míry
i ve vztahu k vysokým školám, protože v letech 1936–1939 byl rovněž asistentem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (kterou předtím absolvoval). Navíc v letech 1945–1948 dále studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění a muzikologii, takže měl možnost nahlédnout i do jiné oblasti
byť z pozice studenta.8 Nicméně ve své zprávě odkazuje především na prostředí

6

7
8
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K problematice prezidentských dekretů i s jejich výčtem a výběrovou edicí srov. JECH, Karel,
KAPLAN, Karel (eds.). Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. 2. vyd. Brno:
Doplněk a ÚSD AV ČR, 2002.
V této funkci sepsal i jubilejní článek k 50. výročí vzniku ČAVU, v němž formuloval i část
názorů, které zaznívají i v jeho zde editované zprávě pro prezidenta z roku 1945. Srov. VANĚK,
Mojmír. Padesát let České akademie. Národní politika, 21. ledna 1940, s. 1.
Mojmír Vaněk (1911–1992), č. muzikolog, estetik a historik umění. Absolvent Právnické fakulty UK,
v letech 1936–1939 asistent PF UK. V letech 1937–1945 prezidiální tajemník ČAVU. Roku 1945
člen ustavujícího výboru Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Od roku 1945 do roku
1948 studoval na FF UK dějiny umění a muzikologii. V období 1945–1946 a 1947–1948 působil
v Kanceláři prezidenta republiky jako kulturní rada a osobní tajemník prezidenta. 1946–1947
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právníků, které v dané chvíli znal jednoznačně nejlépe. Z jeho angažmá v rámci ČAVU také vyplývá poměrně silná orientace na tuto instituci, což v dané
době nebylo ve veřejném prostoru obvyklé. Dokonce lze říci, že pasáž věnovaná vysokým školám působí trochu jako přívěsek skutečného jádra zprávy, jež
se věnuje stávající pozici ČAVU a kritice její stávající činnosti. Hlavní slabiny viděl M. Vaněk v malé zainteresovanosti členů na činnosti instituce, příliš
vysokém počtu členů, neodpovídajícím vědeckému potenciálu země, nízké
aktivitě funkcionářů, chybějící vlastní badatelské základně a v celkově nekoncepční činnosti. Kritizoval rovněž personální překrývání profesorského sboru
Univerzity Karlovy v Praze s členskou základnou ČAVU a s tím související
nedostatečné zapojení vědců z jiných škol, především z Masarykovy univerzity
v Brně. Tento problém ovšem úzce souvisel s typem vědecké společnosti, který
ČAVU reprezentovala prakticky po celou dobu své existence a který automaticky předpokládal soustředění členstva na jednom místě – na hrazení cestovného členům z jiných regionů neměla ČAVU dostatek prostředků a tito členové neměli zase žádný vážný důvod, proč často namáhavou a časově i poměrně
náročnou cestu na jednání podnikat. Ještě více než v případě brněnských vědců
se to ukazovalo v meziválečném období u členů ze Slovenska, kterých bylo
zvoleno jen naprosté minimum a ani ta hrstka se prakticky činnosti ČAVU
nezúčastňovala. Výrazné rozšíření počtu schůzí, které Mojmír Vaněk ve své
zprávě rovněž požadoval (s poukazem na odlišnou situaci ve Francii), mělo
smysl jen ve spojení se změnou statusu členů Akademie a rozsáhlejší finanční
podpoře její činnosti.
Ve svých návrzích na řešení nevyhovujícího stavu v oblasti mimouniverzitního výzkumu M. Vaněk předjímá jednu z pozdějších variant ministerského návrhu na vybudování jednotné centrální Československé akademie věd9
– variantu, kdy by se jádrem nové instituce stala jedna z institucí tradičních,
tedy v daném případě ČAVU. Ministerský návrh jako slabinu této možnosti viděl pouze dílčí tematický záběr ČAVU, především absenci technických
a zemědělských oborů. M. Vaněk však počítal s inkorporací dalších vědeckých
společností a akademií, aniž bral v úvahu jejich partikulární zájmy a neochotu
podřídit se jiné instituci. Jeho stanovisko tak odpovídalo postojům některých
představitelů ČAVU a v dané chvíli asi i předsedy ČAVU a ministra školství

9

ředitel hudební sekce UNESCO v Paříži. Roku 1949 zatčen a o rok později odsouzen v politickém
procesu za velezradu a špionáž na 18 let vězení. Propuštěn na amnestii v roce 1960. O devět let
později emigroval do Švýcarska. Zde působil jako profesor dějin umění na univerzitě v Ženevě.
Nepříliš rozsáhlý osobní fond Mojmíra Vaňka se nachází v Muzeu Komenského v Přerově.
Srov. A AV ČR, fond ČAVU, k. 168, i. č. 196. Materiál Rozbor teoretických možností, jež se
naskýtají pro řešení otázky zřízení Československé akademie věd.
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a národní osvěty Zdeňka Nejedlého. Základní změna postavení ČAVU však
nebyla proveditelná prezidentským dekretem a vyžadovala širší a důkladnější
diskusi. I proto se řešení struktury vědních institucí táhlo prakticky až do počátku padesátých let, kdy se prosadil model zformovaný na základě sovětských
vzorů. I když se formálně jednalo o založení zcela nové instituce (ČSAV),
jistá kontinuita s ČAVU a Královskou českou společností nauk zůstala zachována,10 což se projevilo i v textu zákona, který tvrdil, že nová instituce vzniká
„přebudováním“ dvou tradičních společností.11 Prakticky se kontinuita odrazila především v podobě prvotního sboru členů ČSAV, méně již ve struktuře
a personálním složení většiny badatelských pracovišť ČAVU.
V oblasti vysokých škol je text zprávy mnohem vágnější a hlavnímu tématu, tedy organizaci vědecké práce se prakticky nevěnuje. Více se zaměřuje
na překážky při budování nových vysokých škol, které vidí spíše v nedostatku
vhodných učitelských sil než ve finanční nezajištěnosti. Tu ovšem opět spojuje se sociálním postavením pedagogů vysokých škol. Zároveň zdůrazňuje
nutnost trvání na požadavku odpovídající kvalifikace, tedy na nutnosti získat
habilitaci či profesuru. Pracovníky z „praxe“ nevnímá jako vhodnou náhradu
akademických pracovníků, zejména pokud by se mělo jednat spíše o pravidlo
než výjimku. Samotný princip růstu sítě vysokých škol v českých zemích autor
nijak nezpochybňuje, ale ani necítí nutnost ho podpořit nějakými argumenty.
Celý text je naprosto jednoznačně formulován z pohledu společenských
věd, proto nijak nereflektuje problematiku bádání v přírodních a technických
vědách. Význam tohoto tématu se však pro následnou diskusi o podobě organizace vědeckého bádání stal naprosto zásadní a do značné míry předurčil také
zvolené řešení. Nicméně Vaňkova zpráva dokazuje, že i mnoho představitelů
společenských věd situaci v bádání v Československu vnímalo jako dlouhodobě neudržitelnou a zralou k zásadním reformám. Svolání Prozatímního národního shromáždění necelé dva měsíce po vzniku zprávy výrazně omezilo možnosti přímých prezidentských zásahů a nezdá se, že by pro utváření podoby
vědního systému v Československu nakonec zpráva sehrála nějakou důležitější
roli. Rezonanci zprávy v následných diskusích asi limitovala i skutečnost, že
její tvůrce působil v letech 1946–1947 jako vysoký úředník UNESCO za hranicemi. Přesto je Vaňkova zpráva podle mého názoru zajímavým pohledem

10 K tezi o zvolené formě jako kompromisu srov. MÜLLER, Karel, JANKO, Jan. Die akademische
Wissenschaft in Tschechien im Wandel der politischen Verhältnisse. In KOCKA, Jürgen (ed.).
Die Berliner Akademien der Wissenschaften im geteilten Deutschland 1945–1990. Berlin: Akademie
Verlag, 2002, s. 257–279.
11 Zákon ze dne 29. října 1952 o Československé akademii věd (č. 52/1952 Sb. z.), § 1, odst. 2.
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na ČAVU a částečně i na vysoké školy na prahu zcela zásadních proměn celého vědního systému. Pohledu silně osobně zainteresovaného, ale na druhé
straně lišícího se v některých ohledech od pohledů stávající vědní elity členů
ČAVU a vysokoškolských profesorů.
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Při vydání jsem vycházel ze studií Ivana Šťovíčka publikovaných ve sborníku
Ediční teorie a metodika.12 Upravil jsem drobné chyby a překlepy (na jejich
existenci upozorňuji ve vysvětlivkách) a přizpůsobil jsem text současnému
pravopisu, ponechal jsem některé typické autorovy výrazy (kamaraderie, curiosum) a jeho zdůraznění některých pasáží pomocí vykřičníků v závorkách.
Zkrácená slova rozepisuji do hranatých závorek, s výjimkou zcela běžné zkratky Dr. (tj. doktor). Ponechal jsem podtržení v strojopisném originále, opět
na jednotlivé případy upozorňuji ve vysvětlivkách. Naopak jsem v edici nezachytil pozdější rukopisná podtržení v textu, která měla zřejmě prezidentovi
usnadnit orientaci v celém textu. Číslice v lomených závorkách označují číslo
strany originálu, přičemž jsou umístěny na počátku příslušné strany. V biografických poznámkách jsem se opíral zejména o publikace TOMEŠ, Josef
a kolektiv. Český biografický slovník XX. století I–III. Praha – Litomyšl: Paseka
a Petr Meissner, 1999 a ŠLECHTOVÁ, Alena, LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890–1952. Práce z dějin Československé akademie
věd. Seria 3B. Praha: Ústřední archiv ČSAV, 1989.

12 ŠŤOVÍČEK, Ivan. Ediční teorie a metodika. Sborník autorových textů vydaných k jeho životnímu
jubileu. Eds. Jan BÍLEK, Jan KAHUDA. Praha: MÚA AV ČR a HÚ AV ČR, 2008.
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/1/ Dr. Mojmír Vaněk
Organizace vědecké práce.b
Zpráva k 10. září 1945
Vědeckou práci pěstují u nás jednak samostatné ústavy vědecké, jednak vysoké školy. Vzájemný vztah obou se dosti liší od vztahů, jež mezi oběma skupinami existují zpravidla ve velkých zemích, a to jednak proto, že v našich poměrech není vždy možno budovat samostatné ústavy pro určitý obor věd[eckého]
bádání, není-li jich využito zároveň k účelům pedagogickým, jednak proto, že
soukromých ústavů vědeckých na rozdíl od ciziny u nás téměř není, takže tíhu
veškeré práce vědecké nese vlastně stát.
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I. Vědecké ústavy c
Na prvním místě mezi vědeckými ústavy – co do počtu zbytečně četnými
a roztříštěnými – by měla být jmenována Česká akademie věd a umění. Bohužel její význam u nás zdaleka nedosahuje významu akademií zahraničních
v jejich domácím prostředí.
Hlavní příčina tkví v naprostém nezájmu drtivé většiny členů Akademie o práci tohoto ústavu. Členství /2/ v Akademii považují naši vědečtí
pracovníci za jakousi samozřejmou okrasu a na tom také přestávají. Česká
akademie má nejméně třetinu členů, kteří kromě první schůze, do níž se
přišli představit, se nezúčastnili vůbec žádných prací akademických, a má
dokonce členy, kteří se nezúčastnili ani jediné schůze. Příčinou je bohužel
asi skutečnost, že členové Akademie nepožívají z titulu tohoto členství žádných hmotných výhod. V cizině jsou členové akademií často honorováni,
někde dokonce tak, že se mohou vzdáti vlastníhod povolání, někde alespoň
dostávají odměny ve formě prezenčních známek při schůzích, jichž se zúčastní, a požívají výhod alespoň nepřímých (např. zvýšení věkové hranice pro
penzionování atd.).
Problém ten u naší Akademie souvisí úzce s počtem členů České akademie
a způsobem jejich volby. Česká akademie má podle dnešních stanov 250 členů!
Prakticky je samozřejmě nemožno nalézti u nás na příklad 40 (!) filologů tak
významných, aby si členství zasloužili.13 Ve srovnání s akademiemi zahraničními měl by býti počet členů naší Akademie 5–8krát zmenšen. Toliko za tohoto

13 Jednalo se o dlouhodobý problém daný existencí speciální třetí třídy ČAVU koncentrované
výhradně na filologii.
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předpokladu dalo by se uvažovati o jiném postavení akademiků a snad též
i o jejich hmotných odměnách.
Důležitější je však ještě to, že členy naší Akademie se téměř mechanicky
stávají profesoři našich vysokých škol, /3/ po výtce ovšem Karlovy univerzity,
a to bez dalšího zřetele k tomu, zdali vykazují vědeckou práci, jež by volbu
dostatečně podpořila. Odbor právnický na příklad má členy s doslova stejným pořadím jako profesorský sbor právnické fakulty Karlovy univerzity. Je
zřejmo na první pohled, že i Akademie se tu nedůstojně a neseriózně snižuje
k pouhé kamaraderii. Jen tak si lze vysvětliti, že i do Akademie se dostal třeba
Frant[išek] Vavřínek14, jehož jmenování na univerzitu již bylo trapným omylem. (Prof. Drachovský15 v návrhu na Vavřínkovu volbu do Akademie musel
vypočísti v nedostatku jiné jeho činnosti dokonce toliko recenze, jež Vavřínek
publikoval.) Druhé s tím související curiosum je, že Karel Engliš16 je dosud
mimořádným členem Akademie – jen proto, že působil dosud na brněnské
univerzitě – ač třeba Drachovský a Funk17e jsou dlouhá léta řádnými členy.
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14 František Vavřínek (1877–1944), č. právník. Od 1905 soukromý docent všeobecného
a rakouského práva státního UK, od 1909 tamtéž mimořádný a od roku 1913 řádný profesor
všeobecného práva státního a ústavního. Dopisujícím členem ČAVU byl zvolen 12. 12. 1921,
členem mimořádným se stal 23. 4. 1932.
15 Josef Drachovský (1876–1961), č. právník. Od roku 1902 docent finanční vědy a finančního
práva UK, o dva roky později rozšířil habilitaci i na obor všeobecného a státního účetnictví.
Roku 1909 se stal mimořádným profesorem finančního práva a účetnictví na UK a konečně roku
1912 byl jmenován řádným profesorem tamtéž, s tím, že jeho obor byl později rozšířen také
na finanční vědu. Ve školním roce 1934/1935 rektor UK. V letech 1938 až 1942 místopředseda
a později do roku 1944 předseda České národní rady a zároveň od ledna do října 1944 předseda
České ligy proti bolševismu. Začátkem října 1944 byl ale zatčen pro spolupráci s odbojem
a vězněn do konce války. Přesto byl jako kolaborant odsouzen v dubnu 1946 k osmi měsícům
vězení. Drachovský patřil mezi členy Československé národní rady badatelské i vědecké rady
Masarykovy akademie práce. Dopisujícím členem ČAVU byl zvolen v roce 1912, mimořádným
členem se stal o 12 let později. Mezi řádné členy patřil od května 1926 a v letech 1942–1945
vykonával zde i funkci předsedy I. třídy. Kvůli odsouzení bylo jeho členství rozhodnutím I. třídy
zrušeno v dubnu 1946.
16 Karel Engliš (1880–1961), č. národohospodář. Roku 1910 se habilitoval pro obory
národohospodářskou a sociální politiku a statistiku na České vysoké škole technické v Brně
a tamtéž se stal již o rok později mimořádným profesorem národního hospodářství, finanční
vědy a statistiky a za dalších šest let zde byl jmenován řádným profesorem. V letech 1919–1945
působil jako řádný profesor národního hospodářství na Masarykově univerzitě v Brně. Roku 1945
(s platností od roku 1939) přešel jako řádný profesor národního hospodářství na právnickou
fakultu UK, kde mezi prosincem 1947 a únorem 1948 vykonával funkci rektora. V letech
1913–1918 poslanec moravského zemského sněmu, poté do roku 1925 poslanec Národního
shromáždění (za národní demokraty). Opakovaně působil jako ministr financí (1920–1921,
1925–1928 a 1929–1931) a později guvernér Národní banky Československé (1934–1939).
Mimořádným členem ČAVU byl zvolen 19. března 1927, řádným členem se stal až 9. dubna 1946.
17 Vilém Funk (1875–1955), č. právník a finanční odborník. V roce 1903 se habilitoval pro obor dějin
a systému rakouského práva finančního na UK. Tamtéž se roku 1909 stal mimořádným a tři roky
poté řádným profesorem. V období 1938–39 zde vykonával funkci rektora. 1911–1918 poslanec
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říšské rady (za mladočeskou stranu). Za dopisujícího člena ČAVU byl zvolen v roce 1916. Roku
1926 dosáhl pozice mimořádného a o sedm let později řádného člena ČAVU.
Karel Weigner (1874–1937), č. anatom. Od roku 1898 asistent a od roku 1901 soukromý docent
anatomie UK. Pět let poté byl jmenován mimořádným, 1912 titulárním řádným a 1918 řádným
profesorem anatomie tamtéž.V letech 1926–1937 působil jako přednosta tamějšího Anatomického
ústavu. Zároveň se stal roku 1905 soukromým docentem plastické anatomie na ČVUT v Praze
a v letech 1920–1936 pracoval jako externí docent anatomie na AVU v Praze. Roku 1918 byl
jmenován řádným profesorem lékařské fakulty univerzity v Sofii. Významný představitel Sokola
a svobodného zednářství. Dopisujícím členem ČAVU byl zvolen v roce 1909, mimořádným o pět
let později a řádným roku 1924. V letech 1927 až 1934 vykonával funkci tajemníka II. třídy, pozici
generálního tajemníka ČAVU zastával v letech 1934–1937. Od roku 1919 patřil i mezi mimořádné
členy Královské české společnosti nauk.
Dalšími generálními tajemníky ČAVU od roku 1920 byli právní historik Karel Kadlec (v letech
1920–1928), archivář a historik Jan Bedřich Novák (1929–1933), jazykovědec Oldřich Hujer
(1938–1942) a fyzik Viktor Trkal (1942–1952).
Projekt na vybudování badatelských pracovišť byl skutečně zahájen roku 1946. V rámci ČAVU
vznikl tak např. Ústav pro jazyk český, Ústav pro českou literaturu nebo Matematický ústav.
Ke Kanceláři Slovníku jazyka českého srov. DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Akademické počátky české
jazykovědné bohemistiky. Práce z dějin Akademie věd, 2015, roč. 7, č. 1, s. 47–60 nebo Táž. Osudy
Ústavu pro jazyk český. Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: Ústav
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Obdobných příkladů by mohlo být uvedeno velmi mnoho, a to pro všechny
obory. Přikročilo-li by se k redukci členů Akademie, bylo by asi třeba trvati
na tom, aby volbu potvrzoval prezident republiky. Volba do Akademie je přece
nejméně tak významná jako jmenování vysokošk[olským] profesorem, které
prezident republiky provádí.
Totéž by se mělo týkati samozřejmě i funkcionářů Akademie. Zdá se, že
Česká akademie trpí právě v tom směru chronickou chorobou. Týká se to
zvláště funkce generálního /4/ tajemníka, kde s jedinou výjimkou krátkého
působení Weignerova18 nebylo po léta osoby, jež by dovedla zasáhnouti s plnou
iniciativností a energií.19
Činnost Akademie je za dnešních poměrů ovšem minimální. Iniciativní
činnost nevyvíjí Akademie žádnou, publikační činnost sice dosti záslužnou, ale
zcela improvizovanou, vlastní činnost vědeckou téměř žádnou. V Akademii
je třeba vybudovati pevný publikační plán z hlediska našich vědeckých potřeb
a v jeho čelo postaviti především veliká odborná díla syntetická (encyklopedická); je nutno tu utvořit pracovní komise pro jednotlivé obory, jež by mohly
býti rozšířeny i o pracovníky mladší z nečlenů Akademie; v těchto komisích by
se jednak přednášely a podrobovaly kritice výsledky dosažené vědecké práce,
jednak by se plánovala a rozdělovala práce nová a konečně odtud by byla řízena
práce badatelských ústavů akademických, o jejichž zřízení se v poslední době
konečně opět zase aspoň mluví.20 Dosud z těchto ústavů existuje jen kancelář Slovníku jazyka českého, jež vydává akademický Slovník a jejíž činnost je
vzorná.21 Jinak se rozumí samo sebou, že činnost uvedených komisí by musi-
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pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011. Mojmír Vaněk již v roce 1940 označil Kancelář Slovníku jazyka
českého za „největší chloubu naší Akademie“. Srov. VANĚK, Mojmír. Padesát let České akademie.
Národní politika, 21. ledna 1940, s. 1.
Míněn Státní zdravotní ústav, který byl zřízen po dlouhých přípravách na základě zákona č. 218/1925
Sb. z. Jeho úkolem bylo podle zákona „vykonávati pro státní zdravotní správu odborně-vědecké práce
a zkoumání, kterých jest třeba k účinným zdravotním opatřením, podporovati výchovu v preventivní
medicíně, jakož i pečovati o praktickou odbornou výchovu zdravotnického personálu“. Velkého významu
pro vědy nabyl Státní zdravotní ústav v době uzavření českých vysokých škol v letech 1939–1945.
K jeho dějinám srov. KŘÍŽ, Jaroslav, BERANOVÁ, Renata. Historie Státního zdravotního ústavu
v Praze. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. Zvláštní číslo, červenec 2005.
Československá (v době Protektorátu Česká) akademie zemědělská byla založena výnosy
ministerstva zemědělství a ministerstva vnitra v roce 1924 jako ústřední vědecká organizace
v zemědělství. V období 1. republiky stála pod silným vlivem agrární strany. ČAZ zanikla v roce
1952, jejím nástupcem se stala Československá akademie zemědělských věd.
Masarykova akademie práce byla zřízena zákonem v roce 1920 a jejím úkolem bylo podle
textu zákona „organisovati technickou práci k hospodárnému využívání schopností veškerého lidu
i přírodního bohatství československého státu k nejvyššímu obecnému prospěchu“. V roce 1940 byla
přejmenována na Českou akademii technickou, v roce 1945 se vrátila k původnímu názvu.
Zrušena byla v roce 1952 v souvislosti se vznikem ČSAV. K Masarykově akademii práce srov.
TĚŠÍNSKÁ, Emilie, SCHWIPPEL, Jindřich. Masarykova akademie práce. In MÍŠKOVÁ, Alena,
FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.). Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých
zemích. Praha: Academia, 2010, s. 286–331.
Národohospodářský ústav vznikl na popud Josefa Hlávky v roce 1905. I když byl organizačně
propojen s ČAVU, zachovával si svoji autonomii a nezávislé financování. Zanikl až v roce 1954,
k jeho obnovení došlo v roce 1994. K vývoji Národohospodářského ústavu po roce 1945 srov.
MANDLEROVÁ, Jana. Národohospodářský ústav při ČAVU po druhé světové válce do roku
1954. In ZILYNSKÁ, Blanka, SVOBODNÝ, Petr (eds.). Věda v Československu v letech 1945–1953.
Sborník z konference. Praha: Karolinum, 1999, s. 149–165.
Ke Královské české společnosti nauk v celé době její existence srov. POKORNÁ, Magdaléna.
Královská česká společnost nauk. In MÍŠKOVÁ, Alena, FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.).
Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010, s. 58–144.
Slovanský ústav byl založen v roce 1922, ale svoji činnost fakticky zahájil až v roce 1928. Vedle
výzkumu se snažil též o organizaci ekonomických kontaktů se slovanskými zeměmi. Zároveň
fungoval jako specializovaná učená společnost. Slovanský ústav vplynul do ČSAV již v roce
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la býti pravidelná. Situace dnešní, kdy se jednotlivé třídy Akademie scházejí
k[e] 2–3 schůzím do roka, je přímo groteskní (ve Francii se konají schůze
jednotlivých Akademií při Institut de France týdně!).
Otázka vědeckých ústavů při Akademii vyvolává ostatně problém centralizace těchto ústavů vůbec. Máme badatelskéf ústavy veřejné i přímo státní, avšak
téměř pro všechny obory ústavy samostatné. Z toho vzniká mnohdy duplicita,
zbytečná vědecky i finančně. Mělo by asi býti dnes jedním z předních úkolů
Akademie pořídit soupis všech badatelských ústavů /5/ u nás a odborně posoudit, nebylo-li by účelné tyto ústavy podřídit po případě jednotnému vedení
právě v Akademii. Je tu nutno uvážit, že by tu šlo i o ústavy tak významné jako
třeba zdravotní ústav22, a dokonce i o Českou akademii zemědělskou,23 Masarykovu akademii práce,24 Národohospodářský ústav,25 Král[ovskou] čes[kou]
společnost nauk,26 Slovanský ústav27 atd. Je s podivem, že i dnes mnohé z těch-
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to ústavů žijí či vlastně živoří samostatně, zatímco by v rámci veliké a významné společnosti mohly prokázati činnost záslužnou. Proč ostatně dosud nedošlo
k úplné fúzi Akademie a Král[ovské] česk[é] spol[ečnosti] nauk (tzv. Učené
společnosti), je záhadou.
Umístění Akademie a některých dalších vědeckých ústavů bude snad přece
jen vyřešeno v dohledné době. Je pro ně vyhlédnuta budova býv[alé] České
spořitelny proti Nár[odnímu] divadlu a podle posledních zpráv bude moci býti
věc realizována.28

1953. K dějinám Slovanského ústavu srov. BEČKA, Jiří. Slovanský ústav v letech 1922–1963.
In Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2000, s. 19–38.
K realizaci tohoto plánu skutečně později došlo a budova je dnes sídlem kanceláře AV ČR
a jejího vedení. Důležitost nového a důstojného sídla reflektoval M. Vaněk již ve svém článku
z roku 1940. Napsal zde: „Až se podaří Akademii získati vlastní budovu a osvoboditi se z dnes
již nedostačujících místností v Národním muzeu, získá ovšem samočinně na popularitě.“ VANĚK,
Mojmír. Padesát let České akademie. Národní politika, 21. ledna 1940, s. 1.
Srov. pozn. 3.
Oficiálně však byla zřízena pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové až
dekretem prezidenta republiky č. 96/1945 Sb. z. 13. října 1945. V letech 1951–1958 fungovala
jako Vojenská lékařská akademie.
O přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Moravské Ostravy rozhodl dekret prezidenta
republiky z 8. září 1945.
V této věci se autor zprávy mýlil – Vysoká škola politická a sociální byla zřízena dekretem
prezidenta republiky z 26. října 1945, pobočka lékařské fakulty v Plzni vznikla na základě
dekretu prezidenta republiky ze dne 27. října 1945, zákon o obnovení univerzity v Olomouci byl
vydán 21. února 1946 (vznikla zde lékařská fakulta a dočasně rovněž filozofická fakulta). Srov.
URBÁŠEK, Pavel, PULEC, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 16–27.
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II. Vysoké školyg
Nejaktuálnějším problémem je tu zřizování nových škol.29 Otázka je zásadně mimo diskusi. Zatím však došlo toliko ke zřízení pobočky lékařské fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové30 a má býti provedeno poněkud snad
unáhleně přemístění vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.31
Dále má býti na řadě Vys[oká] škola politická, lékařská fakulta v Plzni a lék[ařská] či právnická fakulta v Olomouci. K tomu však zatím sotva dojde.32
Je zajímavo, že hlavní překážkou nejsou ani tak ohledy finanční jako nedostatek kvalifikovaných sil učitelských. Nedostatek vědeckého dorostuh je
u nás téměř ve všech oborech katastrofální.i Je nepochybno, že je to zaviněno
především tím, že vědecká práce u nás není zhodnocena hmotně. Případ vysokoškolských profesorů, kteří normálně nemohou vůbec /6/ dosáhnout platu
odbor[ového] přednosty (!!), čeká dodnes na řešení. Vysokoškolský docent pak
za svou mimořádnou práci a píli (o nadání ani nemluvě), již zpravidla vyna-

29
30

31
32
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kládá mimo své občanské povolání, není honorován vůbec. Je víc než pochopitelno, že za těchto okolností se příslušníci mladé generace s mimořádnými
kvalitami uchylují do služeb soukromých, kde je jich využito účelněji a výhodněji. Nebude-li řešena tato otázka v době nejkratší, můžeme dojít k výsledkům
vskutku povážlivým.
Na druhé straně je nutno poukázat na nešvar vyplynuvší z[e] jmenování
tzv. bezplatných profesorů vysokoškolských, především na lékařských fakultách. Platový zákon z r[oku] 192633 odstranil titulární profesory a zavedl místo
nich bezplatné profesory se všemi právy i povinnostmi profesur placených.
Ratio legis tu bylo připoutati pracovně k vys[oké] škole (fakultě) vynikající
odborníky, kteří na placenou j profesuru z nejrůznějších důvodů nereflektují
nebo reflektovati nemohou proto, že systemizované místo je obsazeno. V praxi
se však zejména na lékařských fakultách nezměnilo proti systému před rokem
1926 nic. Profesoři bezplatní nepřednášejí buď vůbec, nebo jen dvouhodinová
velmi speciální kolegia a profesury užívají jen k tomu, aby v soukromé praxi
mohli bráti vyšší honoráře. Jejich činnost vědecká je pranepatrná. Zde bude
nutno zjednati nápravu jednak omezením a přísným zkoumáním kvalifikace
při jmenování bezpl[atných] profesorů, jednak uložením vhodného učebního
příkazu. Pro nynějšek bylo by lze bez právních komplikací přikázati pražské
bezplatné profesory na odbočku lékařské fakulty v Hradci Králové zvláště pro
obory, pro něž není kandidátů jiných. Bylo by ovšem nutno přihlížeti zásadně
též k tomu, aby přednášející profesoři bydlili v sídle školy. Je to stará bolest,
která v případě někdejší bratislavské univerzity (profesoři Josef Král,34 Fr[antišek] Ryšánek35 atd.) měla i /7/ své neblahé následky politické.

w

w

33 Jde o tzv. Platový zákon č. 103/1926 Sb. z., neboli Zákon ze dne 24. 6. 1926 o úpravě platových
a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. O bezplatných profesorech pojednává § 65.
34 Josef Král (1882–1978), č. filozof a sociolog. V roce 1920 se habilitoval jako docent dějin
filozofie na UK. Od roku 1923 působil v Bratislavě na Univerzitě Komenského nejprve jako
suplent a v letech 1924–1932 jako řádný profesor filozofie a sociologie. Od roku 1932 do roku
1950 profesor filozofie a od roku 1934 zároveň sociologie na UK v Praze. Mimořádným členem
ČAVU se stal v roce 1926, řádným členem byl zvolen o osm let později. V letech 1946–1952
zde zastával funkci předsedy I. třídy. Od roku 1932 byl rovněž členem KČSN.
35 František Ryšánek (1877–1969), č. jazykovědec a literární historik. V roce 1922 se habilitoval
jako soukromý docent dějin starší české literatury na UK. Roku 1926 byl jmenován řádným
profesorem československé filologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde působil do roku
1938. Roku 1939 se stal řádným profesorem českého jazyka a starší české literatury Masarykovy
univerzity v Brně. V roce 1945 přešel jako řádný profesor na UK. V letech 1952–1963 vedl
oddělení pro studium vývoje jazyka na Ústavu pro jazyk český ČSAV. Roku 1933 byl zvolen
mimořádným členem ČAVU, v KČSN se stal mimořádným členem již v roce 1926. Již v listopadu
1952 byl zvolen členem-korespondentem ČSAV, pozici akademika získal o tři roky později.
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Otázka Vysoké školy politické byla rozvířena ve veřejnosti v posledních
měsících proto, že ministerstvo školství a osvěty ji řešilo příliš liknavě. Dnešní
stav je ten, že návrh na zřízení školy podá ministerstvu zvláštní komise, v níž
zasedají zástupci polit[ických] stran a resortních ministerstev. O základních
věcech není vůbec rozporu. Navázání na dosavadní Svobodnou školu politických nauk36 má se týkati toliko posluchačů, kterým bude dosavadní studium
na této škole včítáno do studia na nové škole vysoké. Pokud jde o jmenování
sboru učitelského, je nutno od počátku klásti důraz na kvalifikaci. Je známo,
že již nyní byl činěn pokus, ne-li nátlak, aby určité osoby byly bez habilitace
na příští škole jmenovány profesory. Je nutno pokusy ty zásadně odmítnout
stejně jako je třeba postupovat s největší opatrností v případě jmenování docentů honorovaných (suplentů, praktiků), kteří často snižují úroveň školy (typickým příkladem je Vysoká škola obchodní)37 na pouhé pokračování školy
střední.

.c

Strojopis s rukopisnými vpisky, MÚA AV ČR, fond Edvard Beneš, oddíl III, k. 39,
i. č. 172, sign. P 39/14
Podtrženo v originále.
Podtrženo v originále.
Podtrženo v originále.
Překlep ve slově je rukopisně opraven.
Překlep ve slově rukopisně opraven.
V originále chybně „badatelstké“.
Podtrženo v originále.
Podtrženo v originále.
Podtrženo v originále.
Psáno omylem dohromady „naplacenou“, ručně pak ještě vloženo omylem slůvko „na“.
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36 Svobodná škola politických nauk byl zřízena v Praze výnosem ministerstva školství a národní
osvěty v dubnu 1928 s úkolem rozšiřovat a prohlubovat politické vzdělání novinářů a dalších
zájemců. V letech 1936–1937 probíhala neúspěšná jednání o její přeměnu na Vysokou školu
politickou. V listopadu 1939 sice nebyla uzavřena, ale její činnost byla postupně omezována.
Po osvobození nebyla její činnost obnovena, ale na základě dekretu prezidenta republiky
z 26. října 1945 vznikla na jejím místě Vysoká škola politická a sociální v Praze. K dějinám VŠPS
srov. DEVÁTÁ, Markéta. Marxismus jako projekt nové společnosti. Dvě studie ke společenským
vědám (1945–1969). Praha: ÚSD AV ČR, 2014, s. 10–16.
37 Vysoká škola obchodní byla zřízena v roce 1919 zpočátku jako samostatný odbor ČVUT.
Dlouhodobě zápolila s nedostatkem vhodných vyučujících – např. v roce 1929 na ní působilo
šest řádných profesorů, deset docentů a plných 64 externistů. Ještě komplikovanější byla
v tomto ohledu její situace po osvobození. Srov. SZOBI, Pavel a kol. Ekonomické, politické
a sociální okolnosti založení VŠE v Praze. Praha: Setoutbooks.cz, 2015, s. 9–16 (autoři kapitoly
MACKENZIE, Iveta, SYNEK, Miloslav).
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A report on Czech science from zero? Document by Mojmír Vaněk
‘Organisation of science’ from the archive collection of Dr Edvard Beneš
The year 1945 saw the beginning of a period of great transformations of the structures of science
and university education in Czechoslovakia. Czech and Slovak universities began to resume their
operations while German university education in Czechoslovakia was completely abolished. The
network of universities or at least their departments was greatly expanded with support from
regional political elites outside Prague and Brno. Debates were started about a new role for the
Czech Academy of Sciences and Arts (CASA), and completely new organisation of non-university science and scientific societies. In the period before the Provisional National Assembly was
convened (first sitting on 28.10.1945) President of the Republic Edvard Beneš had considerable
powers in respect of the scientific and university infrastructure, and issued presidential decrees
with the effect of laws (though they were subject to ratihabitio, which is ratification by Parliament
after its convention). The president was informed by a confidential report on the state of Czech
science at CASA and at universities summarising the situation as of 10 September 1945 drafted
by cultural counsellor and the president’s private secretary Mojmír Vaněk (1911–1992), working
in 1937–1945 as the president’s secretary to CASA. This report is edited here. Mojmír Vaněk
divided it into two parts: the first, titled scientific institutes, focuses on the situation at CASA,
which he regarded as an institution around which all non-university academic institutions were
to concentrate. He levelled criticism at CASA for a lack of activity in the field of science as well as
significant pragocentrism and its close connection with Charles University in Prague. In the field
of higher education he focused on the pressing problem of the establishment of new universities
and acute shortage of junior scientific and lecturers’ social security issues at universities. The
document is an eloquent testimony to the state of Czech science in a sort of ground zero, where
its structure had not been affected by the momentous changes in the following years. As early
as October 1945 the situation began to change rapidly as a result of new decrees issued by the
president and followed by new laws.
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Z novinek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
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Fond Ústav teorie hutnických
procesů ČSAV, Ostrava v Archivu AV ČR1
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Ústav teorie hutnických procesů ČSAV vznikl z detašovaného ostravského
oddělení Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV. Byl zřízen na základě usnesení
17. zasedání prezidia ČSAV ze dne 26. září 1979 s účinností od 1. ledna 1980.
Jeho hlavním úkolem byl výzkum v oblasti základních fyzikálněchemických
vlastností roztavených kovů a strusek, kinetiky metalurgických reakcí a přenosových jevů v metalurgických taveninách. V roce 1986 mezi vědecké úkoly přibyl výzkum otázek spojených s krystalizací a tuhnutím kovů. V období
od 1. ledna 1980 do 30. dubna 1981 vykonával funkci prozatímního ředitele
ústavu akademik Přemysl Ryš. Od 1. května 1981 jej ve funkci ředitele vystřídal doc. ing. Ludovít Dobrovský, CSc. Od 1. března do 31. května 1991 byl
vedením pracoviště pověřen ing. Milan Macozsek, CSc., kterého od 1. června
1991 nahradil prof. ing. Jiří Skála, DrSc. K 30. červnu 1986 byl ústav rozčleněn do čtyř vědeckých oddělení: Oddělení struktury kovových a struskových
tavenin (vedoucí ing. Miroslav Sroka, CSc.), Oddělení termodynamiky tavenin (vedoucí ing. Vladislav Lánský, CSc.), Oddělení kinetiky metalurgických
tavenin (vedoucí ing. Tomáš Pepřica), Oddělení modelování hutnických procesů (vedoucí ing. Svatopluk Chamrád, CSc.).
Ústav intenzivně spolupracoval s některými průmyslovými podniky (především s. p. Vítkovice, s. p. Nová Huť, SONP Kladno, TŽ Třinec) v oblasti využití poznatků základního výzkumu při zpracování nových technologií.
S ohledem na jeho nedostatečnou vědeckou výkonnost však byly v roce 1991
zahájeny rozhovory směřující k ukončení činnosti ústavu jako pracoviště
ČSAV a k převodu vědeckých úkolů, majetku a části zaměstnanců ústavu
na Vysokou školu báňskou v Ostravě. V rámci jednání byla na zmíněnou vysokou školu již v roce 1990 bezúplatně převedena nová moderní budova včetně
technologického vybavení. Celý proces byl 29. června 1993 završen dohodou
mezi Akademií věd ČR a Vysokou školou báňskou. Ústav teorie hutnických
procesů byl na základě usnesení ustavujícího zasedání Akademického sněmu

1

Následující text je ve své podstatě identický s úvodem k inventáři archivního fondu Ústav
teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava, zpracovanému v roce 2016 Janem Hálkem.
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AV ČR z 24. a 25. dubna 1993 zrušen ke 30. červnu 1993. Písemnosti tvořící fond Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava, byly do Archivu
AV ČR předány na základě skartačních řízení z roku 1993.
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Archivní charakteristika fondu: Fond Ústav teorie hutnických procesů ČSAV,
Ostrava, představuje poměrně v úplnosti zachovaný soubor písemností dokumentujících historii jednoho z vědeckých pracovišť ČSAV. Převážná většina
těchto dokumentů se řadí do období let 1980–1993. Nalezneme zde ale rovněž přesahy do období před vznikem samostatného ústavu, kdy ústav fungoval
jako detašované pracoviště Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně. S výjimkou materiálů týkajících se chodu ústavní knihovny zahrnuje fond písemnosti všech hlavních spisových skupin stanovených Spisovým plánem pracovišť ČSAV platným v době existence ústavu. Fond byl v roce 2016 uspořádán
v souladu se Spisovými a skartačními řády pracovišť ČSAV z 12. října 1972
a 13. října 1994 a rozčleněn do následujících skupin:
0 Vedení ČSAV, vedení pracoviště: 00 Základní obecná ustanovení ČSAV;
01 Základní ustanovení pracoviště; 02 Vedení pracoviště; 03 Sociální potřeby zaměstnanců; 04 Personální agenda; 05 Stížnosti, oznámení a podněty; 06 Obrana a ochrana, vnitřní kontrola.
1 Koncepce, programy a hodnocení vědecké činnosti: 10 Koncepce vědecké
činnosti pracoviště; 11 Hodnocení vědecké činnosti pracoviště; 12 Účast
na státních výzkumných programech; 13 Interní granty ČSAV a Grantová
agentura AV ČR; 16 Zprávy o činnosti pracoviště; 17 Výzkumné úkoly;
18 Studijní cesty – domácí.
2 Vědecko-organizační činnost, spolupráce s domácími institucemi:
22 Společná pracoviště; 23 Spolupráce s vysokými školami; 24 Spolupráce
s vědeckými společnostmi; 25 Spolupráce s pracovišti ČSAV; 26 Spolupráce s domácími výzkumnými pracovišti a výrobními podniky.
3 Zavádění výsledků do praxe, expertizy a odborná vyjádření: 32 Patenty,
licence, zlepšovací návrhy; 33 Expertizy a odborná vyjádření pro ČSAV;
34 Spolupráce s praxí.
4 Ekonomické a technické záležitosti: 45 Skladová evidence; 46 Majetkoprávní záležitosti; 47 Správa budov; 48 Stavební investice; 49 Revizní
a kontrolní zprávy.
5 Příprava nových vědeckých pracovníků: 50 Koncepce přípravy nových
vědeckých pracovníků; 51 Udělování vědeckých hodností; 52 Příprava nových vědeckých pracovníků; 54 Studentské vědecké síly.
6 Zahraniční vědecké styky: 60 Smlouvy a dohody; 61 Spolupráce s mezinárodními vládními a nevládními organizacemi; 63 Realizace zahraničních
styků; 64 Účast na vědeckých akcích s mezinárodní účastí.
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7 Publikační, ediční a vědeckopopularizační činnost: 70 Ediční činnost pracoviště; 71 Spolupráce se sdělovacími prostředky; 72 Výstavy, přednášky,
semináře, konference.
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Archivní fond Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava je v rámci evidence Národního archivního dědictví veden pod číslem 227. V roce 2016 fond
uspořádal a opatřil inventářem Jan Hálek. Pomůcka vznikla v počítačovém
programu Inventáře (od firmy Bach systems s. r. o. z Olomouce). Po zpracování fond obsahuje 174 inventárních jednotek, uložených v 17 kartonech
v depozitáři Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Fond obsahuje různorodý archivní materiál a umožňuje poměrně široké
badatelské využití. Vedle vlastní vědecké činnosti ústavu je v jeho rámci zachycen i proces rušení jednoho z pracovišť ČSAV v období po listopadu 1989. Při
studiu tohoto archivního fondu je samozřejmě třeba přihlédnout i k dalším
komplementárním pramenům. Z fondů uložených v Archivu AV ČR se jedná
zejména o Prezidium ČSAV, Výbor prezidia pro řízení pracovišť ČSAV, Akademickou radu AV ČR, Akademický sněm AV ČR, Sekretariát předsedy AV
ČR, Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno.
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Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na zajištění likvidace Ústavu teorie hutnických procesů
ČSAV (A AV ČR, fond ÚTHP, k. 1, i. č. 12)
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Věda překonává hranice?
Mezinárodní vědecké konference, sjezdy a kongresy
ve 20. a 21. století
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Konference Věda překonává hranice? s podtitulem Mezinárodní vědecké konference, sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století se konala ve dnech 24. a 25. listopadu
2016 ve vile Lanna. Cílem konference pořádané Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR (MÚA AV ČR) v rámci programu Strategie AV21 Formy
a funkce komunikace bylo blíže sledovat vědecké kongresy, sjezdy, sympózia
a konference od konce 19. století až do současnosti a na jejich pozadí si klást
otázky týkající se vědecké komunikace, významu mezinárodního setkávání
z hlediska vědeckého, komerčního i politického. Důležitou roli hrály rovněž
otázky týkající se samotné přípravy mezinárodních sympózií v dobových podmínkách. Téma přilákalo i řadu zahraničních odborníků, a proto byly jednacími jazyky vedle češtiny také angličtina a němčina.
Bohatý program odstartoval ve čtvrtek 24. 11. dopoledne první panel složený ze zajímavých zahraničních hostů. První byla Ulrike Thoms z Berlína, která
se ve svém příspěvku zaměřila na význam konferencí pro vědecké komunity.
Poukázala na symbolickou roli vědeckých konferencí pro národní státy a zároveň na snahy o internacionalizaci vědy. Dále ukazovala, jak mezinárodní konference v druhé polovině 20. století výrazně ovlivňovaly nejen vývoj vědeckého
bádání, ale také akademický život. Marcin Maciuk z Archivu Polské akademie
věd a Polské akademie umění v Krakově hovořil o zahraničních kontaktech
polských vědců ve druhé polovině 20. století. Jeho poznatky vycházely z aktuální výstavy „Poláci ve světové vědě“ organizované Archivem vědy Polské akademie věd a Polské akademie umění. Zmíněny byly významné osobnosti polské
vědy jako geolog Walery Goetel, historik Henryk Batowski, zoolog Zygmunt
Grodziński, filolog Zygmunt Czerny nebo fyzik Henryk Niewodniczański.
Zahraniční blok uzavřel francouzský historik Michel Dupuy z Ústavu pro moderní a současné dějiny na univerzitě v Paříži (Institut d’Histoire Moderne et
Contemporaine). Ve svém příspěvku pojednal o prohlubujícím se znečišťování
ovzduší v Evropě, což vedlo ve druhé polovině 20. století k rostoucímu zájmu vědců o tuto tématiku. Výsledkem pak bylo zahájení řady mezinárodních
workshopů a konferencí, na nichž se odborníci snažili nalézt společné řešení,
které jim ovšem komplikovala dobová politická situace.
Ve druhém bloku se představili čeští badatelé. Antonie Doležalová z Institutu ekonomických studií FSV UK účastníky seznámila s problematikou
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českého ekonomického myšlení před rokem 1989. Zaměřovala se především
na myšlenkové proudy mezi československými exilovými ekonomy, kteří vystupovali na konferencích Společnosti pro vědu a umění. Ukázalo se, že jejich
ekonomické myšlení i přes pobyt v exilu do velké míry navazovalo na české
ekonomické myšlení z konce 19. století, které reprezentoval Albín Bráf. Výraznou inspiraci představoval i Karel Engliš a další meziváleční ekonomové. Právě
publikované výstupy ze zmiňovaných konferencí poskytují důležité doklady
pro vývoj myšlení exilových vědců. V dalším příspěvku Michaela Kůželová
z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR poukazovala na to, jak se mnohá mezinárodní sympozia měnila v průběhu studené války v „ideologická bojiště“, kde
bylo klíčové předvádět především „úspěchy socialistické vědy“. S tím souvisely
i „boje“ o to, kdo na konferenci pojede. Naopak problém vyjet na konferenci
v období padesátých a šedesátých let neměli dva významní čs. vědci, lékař Josef
Charvát a mikrobiolog Ivan Málek. Na jejich vnímání mezinárodních konferencí se zaměřil ve svém příspěvku Martin Franc z MÚA AV ČR. Nastínil, co
pro vědce znamenala návštěva západní země a s jakými obtížemi se tam mohli
potkávat, přičemž sledoval především průběh cestování, ubytování a stravování
v zahraničí.
Ve třetím bloku probíhajícím po obědové pauze se sešly tři příspěvky týkající se astronomie. Nejprve Petra Hyklová z Astronomického ústavu UK
v Praze hovořila o účastech českých astronomů na zahraničních konferencích
v letech 1918–1938. Ve sledované době měla československá astronomie několik výrazných osobností, jako byli Josef Mikuláš, Vincenc Nechvíle a František
Nušl, kteří nejenže opakovaně navštívili mezinárodní kongresy, ale výrazně se
podíleli též na organizaci podobných kongresů nebo sjezdů v Československu.
Tomáš Pavlíček (MÚA AV ČR) potom navázal referátem o astronomických
kongresech v druhé polovině dvacátých let a o jejich významu pro formování
československé poválečné astronomické generace. Vycházel přitom z premisy,
že kongresy se mohou stát primární bází vědecké práce. Klíčovým zážitkem
této generace byl pak kongres IAC v Praze v roce 1977. Následoval příspěvek
Miloslava Machoně (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Vysoké
školy ekonomické v Praze), který demonstroval fungování tzv. epistemické
komunity na příkladu problému kosmické tříště. Kolem tohoto problému se
utvořila nejen expertní skupina vědců využívající institut mezinárodních konferencí a výborů, ale také rozhodovací mechanismus při OSN, který se snaží
za přispění vědeckých poznatků řešit rostoucí množství kosmické tříště ve vesmíru. Ve třech příspěvcích tohoto bloku tak byly vylíčeny různé aspekty mezinárodního setkávání astronomů od dvacátých let 20. století až do současnosti.
Badatele ze čtvrtého panelu spojoval zájem o československá vědecká pracoviště zaměřená na techniku. Nejprve Kamila Mádrová z Archivu ČVUT
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přednesla referát o funkci mezinárodních sjezdů v letech 1918–1938. Velkou
roli v navštěvování konferencí hrály odborné technické časopisy, financování
často zajišťovaly ministerstva nebo různé fondy. Zvláštní pozornost věnovala
K. Mádrová sjezdu inženýrského dorostu v Bratislavě. Připomněla, že někteří profesoři ČVUT jezdili na mezinárodní konference jako soukromé osoby.
Po druhé světové válce se však československé vědecké struktury značně proměnily. Následující dva příspěvky se věnovaly technickým institucím v rámci
ČSAV. Nejprve Milena Josefovičová z MÚA AV ČR ukázala, jaké poměry
panovaly v technické sekci ČSAV. V padesátých letech převažovaly pracovní
konference organizované V. technickou sekcí ČSAV, ovšem jen s domácími
účastníky, které sloužily jako nástroj komunikace a kooperace na ose průmysl
– věda – vysoké školy. Na přelomu padesátých a šedesátých let pak rostla snaha
o zintenzivnění mezinárodní spolupráce, jež vedla k tomu, že účast na mezinárodní konferenci mohla mít určující význam pro další vědeckou kariéru. Sílící
snahu o zapojení československých vědců do mezinárodní vědecké komunity
reflektovala ve svém příspěvku i Věra Dvořáčková (MÚA AV ČR). Ta detailně
popsala přípravy a průběh zasedání RILEM (Mezinárodní organizace zkušebnictví hmot a konstrukce), prvního zasedání mezinárodní organizace stavebního výzkumu v zemi ze socialistického tábora. Zasedání proběhlo v Praze
v roce 1961 a organizaci měl na starosti Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Přípravy zasedání a důraz na jeho exkluzivitu mimo jiné ukázaly,
jak moc tehdejšímu režimu záleželo na dobré reprezentaci Československa
před západními vědci.
V následné diskusi mimo jiné zaznělo, že zatímco odpolední blok příspěvků ukazoval, že vědecké kongresy fungovaly v době studené války jako zmírňování napětí mezi Východem a Západem, dopolední příspěvky naznačovaly,
že šlo spíše o boj Západu a Východu na vědeckém poli. Mezi jednotlivými
obory panovaly značné rozdíly, důležité bylo, jestli byl daný výzkum utajovaný
nebo ne. V socialistických státech při rozhodování kongresu v zahraničí hrály
nezanedbatelnou roli také peníze (náklady na cestu, pobyt atd.) a také pozice
vyjíždějícího vědce nebo pracoviště v rámci vědecké struktury státu.
Po čtvrtém bloku následoval kulturní večer s občerstvením. K poslechu zahrálo Sedláčkovo Kvarteto skladby od F. A. Míči a Antonína Dvořáka, poté
byl účastníkům poskytnut široký prostor pro diskusi.
Druhý den konference začal svým příspěvkem Werner von Trützschler
(Mezinárodní rada pro památky a sídla, Německo). Představil vlastní projekt,
jímž se zabýval dlouhá léta. Cílem bylo vytvořit instituci, která by radila v oblasti památkové péče. Za tím účelem pak organizoval série konferencí, jež
se zabývaly právními otázkami v oblasti památkové péče, hledáním sponzorů
a dalším financováním. Ve svém projektu měl úspěch, dnes se již tyto konfe107
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rence pořádají pravidelně po celém světě a účastní se jich zástupci z 58 států.
Katarína Zavacká (Ústav štátu a práva SAV) přispěla do diskuse o významu
konferencí příspěvkem o právnických sjezdech, které probíhaly ve třicátých
letech 20. století v Bratislavě. Sjezdy, na nichž hrál důležitou roli Cyril Bařinka, měly význam nejen pro zkoumání některých odborných témat, ale také
pro utužování mezinárodních kontaktů a svým způsobem i pro rozvíjení vztahů se slovanskými státy. Dvojice badatelek z Ústavu pro jazyk český AV ČR,
Michaela Lišková a Renáta Neprašová, seznámila účastníky s fungováním
lexikografických kongresů Euralex, které se ve dvouletých intervalech od 80.
let konají v různých zemích Evropy a vždy znamenají obrovskou událost pro
světovou lexikografii. Za více jak 30 let se z Euralexu stala významná platforma s řadou workshopů pro nejrůznější bádání a nabízí témata od problematiky
softwaru, přes práci nakladatelů až po tvorbu slovníků.
Druhý páteční, v pořadí již šestý blok, začala Elena Sinelnikova (Pobočka
Ústavu pro dějiny vědy a techniky v Petrohradu) referátem o složitém postavení sovětských vědců ve dvacátých letech 20. století, kteří se snažili překlenout
mezinárodní izolaci Sovětského svazu. Byli přitom svazováni nejen stále složitějším komunistickým aparátem, ale také ideologickými tlaky. Rovněž Jan
Arend (Oddělení východoevropských dějin na univerzitě v Mnichově) sledoval ruské vědce, konkrétně jejich komunikaci s americkými kolegy v první
polovině 20. století v oblasti půdoznalství. Klíčovým způsobem komunikace
pro ně vedle dopisů a vědeckých článků bylo setkávání na konferencích. Jan
Arend se na základě dochovaných materiálů domnívá, že oba způsoby komunikace byly velmi náchylné ke vzájemnému nedorozumění, což vedlo k řadě
komplikací. Po něm pokračovala Petra Tomsová z MÚA AV ČR svou studií o geografu J. V. Danešovi a jeho zkušenostech s vědeckými konferencemi
na začátku 20. století. Vedle Danešových zásluh o pořádání slovanských sjezdů
a návštěv četných evropských destinací stojí za zmínku především jeho účast
na konferenci v USA v roce 1904, kterou spojil s cestováním po Spojených
státech amerických.
V posledním bloku dvoudenní konference zhodnotil Jan Calta (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK) československou účast na XII. mezinárodním kongresu historických věd ve Vídni v roce 1965. Na příkladu tohoto
kongresu lze názorně ukázat, jak probíhaly rozhodovací procesy o tom, kdo
bude moct do Vídně vyjet, a jakou roli hrály na samotné konferenci ideologické tlaky, vědecký zájem a co československým historikům přineslo setkání se
západními kolegy. Željko Oset (Univerzita v Nové Gorici) se ve svém příspěvku zaměřil na napjaté vztahy mezi poválečnou Jugoslávií a římskokatolickou
církví, pro které představovala velký milník společná konference o vědě a víře
v roce 1984 v Lublani. Závěrečný referát přednesla Radmila Švaříčková Sla108
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báková z Katedry historie FF UP v Olomouci. Ve svém pojednání se věnovala
vývoji Evropské sociálně vědní historické konferenci v letech 1996–2016.
Dvoudenní konference nabídla nesmírně inspirativní příspěvky a poukázala na dosud jen málo reflektovaný význam mezinárodních kongresů pro
vývoj vědy i pro určování směrů a tendencí ve vědeckých komunitách. Ukázalo se, jaké možnosti zkoumání konferencí skýtá a jakými směry by se mohlo
bádání o vědeckých komunitách nejen v českých zemích dále ubírat. Splnila
tak cíl, který si pořadatelé v rámci programu Strategie AV21 Formy a funkce
komunikace zadali.
Jiří Šoukal
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Seminář Zpracování složitých a rozsáhlých
osobních a rodinných archivů se zřetelem
k fondu Zdeněk Nejedlý
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Dne 25. října 2016 hostil Národní archiv v Praze seminář na téma Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu
Zdeněk Nejedlý. Pořadatelem byl Masarykův ústav a Archiv Akademie věd
ČR. Seminář se uskutečnil z podnětu PhDr. Hany Kábové, Ph.D., jež se dlouhodobě zabývá zpracováním archivního fondu Zdeněk Nejedlý, uloženého
v téže instituci. Přednášky byly určeny registrovaným zájemcům z řad archivářů a muzejníků, kteří se ve své praxi setkávají s pořádáním a zpřístupňováním podobných archivních souborů. Obsah byl zaměřen zejména na koncepci
a metodiku jejich zpracovávání a pohled na tuto problematiku byl o to zajímavější, že se se svými referáty zúčastnili i zástupci zahraničních archivů z Polska a Slovenska. Seminář byl rozdělen na statě, uvozující tematiku, a diskusní
příspěvky, podněcující plenární debatu. Účastníci obdrželi předem e-mailem
anotace příspěvků a doporučenou literaturu.
V úvodním příspěvku přiblížil PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy diskutovanou látku. Dotkl se otázky delimitací těchto fondů, pokud jsou roztříštěné mezi více
institucí či pokud jsou součástí pozůstalosti i osobní dokumenty rodinných
příslušníků původce. Dále se zamýšlel nad charakteristickými problémy při
jejich zpracování, např. postupným předáváním do paměťové instituce ještě
za života původce a s tím spojeným postupným pořádáním, nutností mezioborové a meziinstitucionální spolupráce při identifikaci jednotlivých dokumentů
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a fotografií, uložením zvláštních nosičů (např. magnetofonových pásek) a zpřístupňováním inventářů na webových stránkách archivu či tiskem.
Mgr. Jana Gubášová Baherníková představila zásady zpracování rozsáhlých pozůstalostí v Ústředním archivu Slovenské akademie věd. Prezentovala
metodiku pořádání osobních fondů na tomto pracovišti založenou na studii
Zygmunta Kolankowského z Archivu Polské akademie věd (Hranice archívnej
pozostalosti. Slovenská archivistika, 1972, 7, č. 1, s. 9–28), která byla přednesena na konferenci zástupců akademií věd socialistických zemí v Berlíně roku
1971. Odlišuje se vůči schématu užívanému v Archivu AV ČR podle studie
Radky Ederové a Václava Podaného (K problematice osobních fondů. SAP, 1984,
34, č. 2, s. 310–350). Ustálila se struktura rozdělená do osmi základních skupin. Kromě vědecké, odborné a literární činnosti původce fondu („materiály
z vedeckej činnosti“), obdobné v českém schématu, rozeznává tzv. „materiály
z funkcií“ (např. vědecké, pedagogické, společenské, redakční), mezi něž se zařazují úřední dokumenty a korespondence vzniklé z pracovní činnosti původce, posudky, expertizy apod. Korespondence není dělena na došlou a odeslanou z důvodu zachování logické chronologie. Kolegyně zmínila též problém
nemožnosti předávání rozsáhlých knihoven původce fondu kvůli nedostatečné
prostorové kapacitě a otázku delimitace z pozůstalostí – úřední agendy či materiálu rodinných příslušníků původce.
Příspěvek dr. Rity Majkowské a dr. Małgorzaty Mrówky se zaměřil na pořádání různorodé dokumentace v osobních fondech (spuścizny, archiwa osobiste) v Archivu Nauki Polské Akademie Nauk a Polské Akademie Umiejętności w Krakowie, které s 269 archivními soubory tvoří téměř polovinu materiálu zmíněného archivu. Tyto pozůstalosti jsou velmi nesourodé jak obsahově,
tak svým rozsahem a v současné době jsou stále častěji předávány za života
původců. Na vybraných příkladech referentky blíže ukázaly vybrané problémy,
s nimiž se při zpracování těchto pozůstalostí potýkají. Dotkly se opět otázky
delimitací sbírek, muzeálií a aktového materiálu z těchto fondů a řešení vyhledávání další dokumentace o původcích prostřednictvím projektu databáze
„Spuścizna“, dostupné z webových stránek Archiwum nauky PAN i PAU.
PhDr. Hana Kábová, Ph.D., z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR seznámila přítomné se strukturou fondu Zdeněk Nejedlý a vytyčila hlavní otázky týkající se jeho uspořádání a zpřístupnění. Specifičnost tohoto fondu spočívá v tom, že je tvořen materiály dvou původců, jednak Zdeňka Nejedlého
a jednak jeho Kabinetu, které podle podmínek předání do Archivu AV musí
být uchovány neodděleně. Pořádání fondu probíhalo v několika etapách a bylo
při něm uplatněno různé pojetí zpracování (archivně-muzejní pojetí), přičemž
docházelo k neorganickému vyčleňování dokumentů z celku a nedůslednému
ohraničení osobního archivu a sbírek. Mimoto byl nedopořádaný fond několi110
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krát stěhován a při povodních v roce 2002 došlo k jeho poškození. V současné
době je důležité nejen připravit jednotnou koncepci, ale i uplatnit tvořivý přístup archivářů. Dr. Kábová společně s Mgr. Petrou Tomsovou a PhDr. Tomášem W. Pavlíčkem, Ph.D., připravila elektronickou prezentaci, představující
strukturu fondu, jeho původní evidenci a výhledy pro zpracování.
Diskusní vystoupení otevřely Mgr. Yvetta Dörflová a PhDr. Renata
Ferklová příspěvkem týkajícím se zpřístupňování rozsáhlých osobních fondů
a rodinných archivů v Literárním archivu Památníku národního písemnictví,
vycházejícím z metodiky podle příručky M. Krulichové a M. Vinařové (Pokyny
pro zpracování archivního materiálu v LA PNP v Praze. Praha, b. d.). Popsaly
metodiku zpracování pomocí počítačové databáze Janus a využitelnost tiskových výstupů z ní – kartotéky (využití kartotéčních lístků i na desky jednotlivých konvolutů) a soupisu. Poskytly podnět k rozpravě o využitelnosti podrobného zpracování (fond B. Němcové) a o možnostech jeho realizace (časová
náročnost, pracovní síly). Je třeba volit velmi obezřetný postup i při rozdělování velkých fondů (fričovská sbírka), aby nebyly zpřetrhány vnitřní informační
vazby. Diskutována byla také otázka účelnosti dělení korespondence na došlou
a odeslanou (většinou koncepty dopisů), ponechávání příloh u dopisů (fotografie, jízdenky), dále identita osob a jejich řazení pod různými jmény (familiární tvary jména, pseudonymy) a princip upřednostňování odesílatele nebo
adresáta vůči původci fondu. Pro následnou debatu načrtly též problematiku
uložení tisků (knihoven původce), výstřižkových archivů, hloubky popisu fotografií a případné skartace v osobních fondech.
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., a PhDr. Jiří Křesťan, CSc., z Národního archivu
byli předřečníky třetího závažného tématu, objevujícího se v souvislosti s pořádáním pozůstalostí, a to přítomnosti dokumentů z veřejné činnosti původce a úřední korespondence v těchto fondech. Kladli si otázku, jaká jsou kritéria pro ponechání těchto dokumentů v pozůstalosti či pro jejich delimitaci
do fondů správních úřadů. Archivář přitom musí posoudit především genezi
a provenienci těchto úředních dokumentů a za jakých okolností byly do osobního archivu začleněny, jejich vztah k původci pozůstalosti a jejich provázanost s dalšími materiály fondu. Měl by též dohledávat k nim komplementární
prameny v jiných archivních souborech, zjistit případnou duplicitu a zvážit
možnosti skartace.
Blok diskusních příspěvků uzavřeli PhDr. Zdeněk Vácha z Archivu Národního technického muzea a Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D., z oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR svým referátem o archivně-muzejním
pojetí zpřístupnění osobních fondů. Připomněli skutečnost, že osobní fond
se svým obsahem může přibližovat archivní sbírce, neboť může i přičiněním
příbuzných, žáků, kolegů vzniknout jako „dokumentační sbírka“ materiálů
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k původcově činnosti (pertinenční princip). „Dokumentační sbírky“ si může
systematicky vytvářet i sám archiv, typickými příklady jsou sbírka fotografií
nebo výstřižkový archiv. Při tvorbě těchto sbírek však hrozí riziko, že budou
přehnaně doplňovány materiálem vyčleněným z osobních pozůstalostí. Pokud
má takováto delimitace smysl, musí být zachována vazba na původní uložení.
Předmětem debaty se stal konečně pojem „dokumentační sbírka“, jeho definice (odlišení od archivní sbírky) a závazné zavedení.
Všechny přednesené příspěvky shrnuly předeslanou problematiku v širokém záběru a navodily další otázky pro následnou plodnou diskusi. V závěru
semináře bylo konstatováno, že v oblasti pořádání a zpřístupňování osobních
fondů hraje velkou roli kromě vymezování metodických a teoretických kritérií
osobní přístup a kreativita archiváře, a to právě kvůli různorodosti jejich obsahu.
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Kamila Mádrová

Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2016
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Následující řádky shrnují výsledky akviziční činnosti a skartačních řízení
v průběhu loňského roku. Kompletní přehled našich aktivit obsahuje Výroční
zpráva Archivu Akademie věd České republiky za rok 2016, kterou lze nalézt
na našich webových stránkách (http://www.mua.cas.cz/sites/default/publicFiles/SOUBORY/vyrocni_zpravy/2017/02/27/13-13-21/vz-aav-2016.pdf ).
K 31. prosinci 2016 disponoval Archiv AV ČR archiváliemi o celkovém rozsahu 5 403,29 bm a 670 záznamy v základní evidenci NAD, z nichž
639 tvoří archivní soubory v naší přímé péči a zbývajících 31 archivních souborů je u nás uloženo na základě smlouvy s dalšími subjekty. Více než polovina z tohoto množství (367 souborů, tj. 55 %) je zpřístupněna nebo částečně
zpřístupněna pro badatelské účely, přibližně třetina fondů (32 %) je zpracována
a k většině z nich (27 %) existuje jako archivní pomůcka tištěný nebo elektronický inventář. Služeb studovny využilo v loňském roce 176 badatelů, z toho
31 zahraničních, kteří uskutečnili celkem 488 návštěv.
V rámci pěti skartačních řízení, která v roce 2016 proběhla na čtyřech pracovištích AV ČR, bylo posouzeno celkem 24,87 bm dokumentů, z nichž 20,90 bm
bylo vyskartováno a 3,97 bm vybráno jako archiválie k trvalému uložení. Archiválie byly převzaty z Fyzikálního ústavu AV ČR (0,01 bm), Matematického
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ústavu AV ČR (1,32 bm), Orientálního ústavu AV ČR (1,80 bm) a Ústavu
makromolekulární chemie AV ČR (0,84 bm).
V mimoskartačním řízení jsme v roce 2016 přejali archiválie osobní provenience o rozsahu 44,43 bm, kterými byly doplněny fondy stávající či vytvořeny
nové. Díky darům rodinných příslušníků můžeme k nejnovějším a obsáhlejším
akvizicím zařadit pozůstalost historika Josefa Harny (8,36 bm), filozofa Viléma Herolda (9,64 bm), právníka a tajemníka Astronautické komise při ČSAV
Vladimíra Kopala (22,02 bm), filologa Josefa Kurze (0,48 bm), historika Pavla Spunara (0,12 bm) a lékaře Jiřího Syllaby (2,20 bm). Do fondů Archivu
ÚTGM přibyla sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (1,61 bm).
Inventáře byly zpracovány k následujícím fondům:
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w
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Ústav fyziologických regulací ČSAV (inventář, rozsah 0,72 bm, 6 ev. j., časový
rozsah 1976–1983). Ve fondu převažují dokumenty z agendy sociálních potřeb
zaměstnanců a personální agendy, plány vědecké práce, dokumenty týkající se
vědecké organizační činnosti, vědecké výchovy a zahraničních styků.
Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava (inventář, rozsah 2,04 bm,
21 ev. j., časový rozsah (1972) 1980–1993). V relativní úplnosti dochovaný
soubor písemností, převážně z období 1980–1993.
Maffie. Edvard Beneš (dílčí katalog, rozsah 1,68 bm, 35 ev. j., časový rozsah
1886–1919). V katalogu je zpracována pouze část jinak nezpracovaného fondu
Maffie obsahující materiály, jež se týkají Edvarda Beneše a jeho rodinných
příslušníků.
Společnost Edvarda Beneše (prozatímní inventární seznam, rozsah 2,18 bm,
41 ev. j., časový rozsah 1919–2013). Fond obsahuje diplomy, základní dokumenty Společnosti E. Beneše, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, záznamy
o akcích, korespondenci, dokumentační sbírky.
Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium (inventář, rozsah
0,84 bm, 90 ev. j., časový rozsah 1901–1964). Z fondu Společnost Edvarda
Beneše byly vyčleněny a zpracovány dokumenty Ústavu dr. Edvarda Beneše
pro politické a sociální studium. Fond obsahuje zápisy ze schůzí, zprávy, publikace ústavu, rukopisy, korespondenci, dokumentační fotografie E. Beneše.
Masaryk Garrigue Tomáš. Literární. Nová Evropa (dílčí katalog, rozsah
0,36 bm, 52 ev. j., časový rozsah 1918–1919). V katalogu jsou zpracovány
materiály k českým vydáním Masarykovy knihy Nová Evropa a jejím překladům do němčiny a dalších jazyků, které jsou ve fondu T. G. Masaryka uloženy
ve třech kartonech.
Marie Bahenská
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BEČVÁŘOVÁ, Martina. Matematika na Německé
univerzitě v Praze v letech 1882–1945. Praha: Karolinum,
2016, 403 s. + obr. příl. ISBN 978-80-246-3182-0
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Česká historiografie se tématu německé vědy v českých zemích začala ve větší
míře a soustavněji věnovat až po roce 1989. Vzniklo několik syntéz i mnoho
dílčích studií; pozornosti se dostalo historii vysokých škol, vybraných vědeckých institucí a spolků, vývoji jednotlivých oborů i osudům některých význačných vědců. Výuka matematiky na pražské Německé univerzitě však zůstávala
opomíjena. Ambiciózní cíl podrobně popsat a uceleně analyzovat vývoj vědecké práce v matematice a výuky matematiky na Německé univerzitě v Praze
v letech 1882–1945 si stanovila autorka, která má k jeho splnění veškeré předpoklady. Martina Bečvářová se historií matematiky v českých zemích systematicky zabývá již řadu let. Vedle mnoha jiných prací je také autorkou a editorkou několika svazků v záslužné edici Dějiny matematiky, přednáší na Fakultě
dopravní Českého vysokého učení technického a na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy.
Kniha zahrnuje dobu od rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce
1882 na univerzitu českou a německou až po zrušení Německé Karlovy univerzity v Praze roku 1945. Výklad v jednotlivých částech knihy je logicky
členěn do tří období: matematika v rámci filozofické fakulty (1882–1920),
období po zřízení samostatné přírodovědecké fakulty (1920–1939) a období protektorátu (1939–1945). V úvodních kapitolách je stručně shrnut vývoj
Německé univerzity v dobových souvislostech a v kontextu měnících se poměrů. (Autorka vědomě používá zjednodušený český název Německá univerzita, platný v letech 1920–1939, i pro jiná období.) Jádrem knihy je výklad
o výuce matematiky v uvedených časových úsecích, přičemž je výstižně hodnocen pedagogický a vědecký přínos jednotlivých osob. Pozornost je věnována různým vlivům a okolnostem, které působily na úroveň výuky matematiky
a životy jejích aktérů během více než šedesáti let existence této školy. Seznam
všech pedagogů vyučujících matematiku na Německé univerzitě obsahuje
samostatná tabulka. Detailní informace o kariéře třech desítek pedagogů se
neomezují pouze na dobu jejich působení na pražské univerzitě. Autorka zmiňuje jejich nejdůležitější práce, případně upozorňuje na ty z nich, které jsou
citovány dodnes (např. Ludwig Berwald, Rudolf Carnap, Gerhard Gentzen,
Karl Löwner, Georg Alexander Pick). Některé pasáže jsou v podstatě sledem
hutných životopisných statí, shrnujících jinak jen pracně přístupné údaje a za115
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jímavé souvislosti. Autorka zkoumá úroveň výuky a postavení oboru, přičemž
za období rozkvětu německé matematiky v Praze přesvědčivě označuje léta
1920–1938/1939. Z textu působivě vyplývá, jaký zlom představoval nástup nacismu a německá okupace, jak různé byly osudy někdejších kolegů. Od ledna
1939, kdy byli nuceni odejít profesoři a docenti židovského původu, byly běžná
výuka matematiky a některých dalších oborů, jakož i výzkum téměř paralyzovány. Jako náhrada byli dosazováni „politicky spolehliví“ vědci z říše. Personální situace však zůstávala nestálá i v dalších letech. V rámci nové struktury
univerzitní správy byla okleštěna akademická samospráva, německé vysoké
školy v protektorátu přešly do kompetence říšských úřadů. Během válečných
let byla matematika zařazena mezi strategicky důležité obory, a proto nebyl
žádný z profesorů a docentů vyučujících matematiku na Německé univerzitě
nucen narukovat; totálního nasazení byli ušetřeni i posluchači.
Kniha nepodává jen pouhý popis událostí, organizačních a personálních
změn nebo biografické údaje, ale v případě potřeby i užitečně vysvětluje, např.
jakým způsobem byla obsazována místa univerzitních pedagogů a jak se tento
systém měnil od 19. století až do první poloviny čtyřicátých let 20. století, jak
bylo organizováno studium a jaké nároky byly na studenty kladeny, jak probíhalo rigorózní nebo habilitační řízení.
Zvláštní kapitoly obsahují seznamy všech matematických přednášek a seminářů, jejich hodinové dotace, pro období 1920–1939 jsou připojeny i počty
oficiálně zapsaných posluchačů. Na základě těchto údajů autorka upozorňuje,
na které oblasti matematiky se soustřeďovala základní výuka a které naopak
zůstávaly upozaděny. Všímá si mimo jiné toho, jak soukromí docenti, kteří
nebyli tolik vytíženi pedagogickými povinnostmi, a mohli se tedy více věnovat
vědecké činnosti, často zprostředkovávali studentům ve výběrových přednáškách nová a aktuální témata. Důležité bylo také působení pedagogů z pražské
Německé techniky na univerzitě, např. při výuce deskriptivní geometrie.
Další kapitola obsahuje seznam všech rigorózních řízení ve sledovaném
období, doplněný podrobnějšími údaji k některým doktorandům; evidována
jsou rovněž neúspěšná řízení a nostrifikace doktorátů ze zahraničních univerzit. Z těchto údajů byly sestaveny statistiky počtu doktorandů podle jejich
státní příslušnosti, podle vyznání, přehledy počtu prací podle let aj. Podobně jsou zpracovány také habilitace. Zvláštní pozornost je věnována historiky
přehlíženým zkouškám učitelské způsobilosti. Vysvětlen je jejich význam,
popsány dochované prameny a uvedeny dva typické příklady průběhu této
zkoušky. Připojeny jsou statistické přehledy o těchto zkouškách mezi lety
1920/1921–1940/1941.
Místem, kde se prolínalo prostředí matematiků z Německé univerzity, Německé techniky, středoškolských pedagogů i zahraničních hostů, byly
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vědecké společnosti Mathematisches Kränzchen in Prag, Deutscher natur
wissenschaftlich-medizinischer Verein für Böhmen – „Lotos“ in Prag, Deu
tsche physikalisch-mathematische Gesellschaft in Prag. V samostatné kapitole
se autorka věnuje publikačním aktivitám těchto sdružení, komentuje některé
jednotlivé přednášky nebo jejich tematické skupiny z oborů matematiky a fyziky a předkládá rekonstruované seznamy pořádaných přednášek. Zajímavé je
doložení vzájemných styků německých matematiků s Jednotou československých matematiků a fyziků ve třicátých letech.
Knihu doplňuje komentovaný výběr z pamětnických vzpomínek na „německou matematickou Prahu“.
Autorka efektivně pracuje s dosavadní literaturou i dostupnými archivními
prameny. Využívá dokumenty nejen z pražského univerzitního archivu nebo
archiválie z působnosti ústředních úřadů, ale také např. agendu cestovních dokladů či pražskou evidenci pobytových přihlášek. Obsáhlý poznámkový aparát
knihy obsahuje mnoho doplňujících informací a citací z pramenů, takže místy
převládá nad základním textem. Za netradiční, přesto funkční lze označit systém zkratek v odkazech na použitou literaturu.
Jde bezpochyby o práci, která natrvalo zůstane spolehlivým zdrojem informací k danému tématu. Kniha je příkladem optimálního propojení znalosti
zkoumaného oboru s dovednostmi historika, což je na této úrovni v českém
prostředí řídký zjev, zvláště pro dějiny nehumanitních věd.
Jan Boháček
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VLHA, Marek. Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky
české krajanské komunity v USA v 19. století. Brno: Matice
moravská, 2015, 422 s. ISBN 978-80-87709-13-9
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Kniha se zabývá problematikou českého vystěhovalectví a utváření krajanské komunity v USA v 19. století. Na první pohled by se mohlo zdát, že je
toto téma již dostatečně zpracováno a existuje k němu množství literatury.
Z určitého úhlu pohledu je to samozřejmě pravda, navíc některé starší práce
jsou stále cenné a tvoří jakýsi základ, bez kterého se současný badatel prakticky neobejde. Vzpomeňme zejména kvalitní studie Františka Kutnara nebo
Josefa Polišenského. Ovšem badatelé před rokem 1989 neměli možnost čerpat z archivního bohatství uloženého ve Spojených státech a paradoxně ani
doba po sametové revoluci nepřinesla mnoho prací s touto tematikou. Jako
by zavládlo přesvědčení, že zkrátka již není mnoho co dodat. V tomto ohledu
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vnáší práce Marka Vlhy svěží vítr do poněkud ustálených badatelských vod
a lze ji bez nadsázky vnímat jako dílo, které v nejlepším slova smyslu navazuje
na Kutnarovy studie a velmi podnětně je rozvíjí.
V úvodní části představil autor vedle vlastního vymezení tématu také
stručný přehled a především střízlivé zhodnocení dosavadní literatury. To
je důležité už samo o sobě, vzhledem k jejímu množství a poměrně obtížné
orientaci v ní. Následují dvě kapitoly věnované popisu životních osudů a osobních zkušeností konkrétních českých vystěhovalců. V první, nazvané „Prolog:
Texaská anabáze“, popisuje autor příběh rodiny Hermannových, které sleduje
od jejich odchodu z Čech, přes dobrodružnou plavbu a slibné začátky v Texasu, až po hořký závěr jejich amerického pobytu a návrat do Čech. V druhé
představuje pod názvem „Pionýři doby předbřeznové“ výběr z českých vystěhovalců z doby před revolucí 1848, tedy před nástupem první vystěhovalecké
vlny z českých zemí.
Následující stati se již věnují vystěhovalectví po tomto roce. V kapitole
„Proud mířící za oceán“ přibližuje autor počátky hromadného vystěhovalectví
z českých zemí, v další, nazvané „Vysněná Amerika“, se zabývá představami,
jaké měli (či mohli mít) budoucí vystěhovalci o Americe a životě v ní. S tím
úzce souvisí také přiblížení nejrůznějších pohnutek či motivací k vystěhování
se. Zároveň autor popisuje postupné proměny, kterými procházel obraz Ameriky v české společnosti v průběhu sledovaného období. Zde je na místě připomenout, že právě tato otázka představuje dosud málo zkoumaný aspekt dějin
českého vystěhovalectví, o to záslužnější je jeho zpracování.
Problematiku dále rozvíjí kapitola s výstižným názvem „Realita Nového
světa“, tedy vlastně přiblížení toho, s čím se vystěhovalci setkali a museli vyrovnat bezprostředně po příjezdu do Ameriky a co bylo mnohdy v ostrém
kontrastu s jejich dosavadními představami a plány. Autor se zde neomezil jen na jednostranný výčet osobních zkušeností našich vystěhovalců, pramenících z konfrontace nereálných snů či nadějí se skutečností. Přibližuje
mnohdy skutečně těžké začátky Čechů, kteří se nakonec dokázali prosadit
a uplatnit. V obecné rovině pak sleduje pozvolné zlepšování materiálních poměrů českoamerických osad, jež se následně projevilo v rozvoji kulturního
života, vzniku krajanských spolků, či dokonce časopisů, a nevyhýbá se ani
jejich mnohdy komplikovanému vztahu mezi sebou navzájem. Pozoruhodná
je další kapitola „Nová vlast a její koncepty“, ve které autor nastínil vývoj
českého živlu v několika dekádách v různých oblastech či městech Spojených států, vnímání vlastní identity („V domovině převládlo geografické pojetí vlasti, mezi krajany naopak pojetí kulturní“, s. 160) či vyrovnávání se se
skutečností, že prakticky všude český živel obklopovaly mnohem početnější
menšiny. S tím úzce souvisí povětšinou sice dobře míněné, leč marné snahy
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po jakémsi organizačním sjednocení či zastřešení českých komunit v Americe, stejně jako nejrůznější kolonizační projekty, resp. sny o vytvoření skutečné české kolonie. Zmíněnou problematiku vhodně doplňuje přiblížením
přesídlovacích projektů, tedy dvěma transmigračním pokusům, které se týkaly
přesídlení amerických Čechů do Ruska (Amur, Kavkaz). Je dobře, že je autor
zpracoval samostatně, protože v kontextu ostatních kolonizačních podniků se
přece jen vymykají a představují zcela mimořádnou iniciativu, která ovšem,
podobně jako všechny ostatní, nedošla své realizace. Samostatnou kapitolu
věnoval rovněž problematice občanské války, přičemž si chvályhodně nevšímá
pouze přímé účasti Čechů v tomto konfliktu, ale také témat obecnějších, souvisejících s otázkou politických preferencí českých krajanů nebo jejich vztahu
k otrokářství.
Dvě rozsáhlé stati autor zaměřil na poněkud problematickou otázku náboženství, resp. náboženského života našich vystěhovalců. V první, nazvané
„Tradiční církve a náboženský konflikt“, si všímá rozdělení společnosti na katolickou, protestantskou a svobodomyslnou a na příkladu města St. Louis hledá počátky či příčiny zcela specifického náboženského konfliktu uvnitř české
komunity. V následující, pojmenované „Svobodomyslný tábor“, rozvíjí předešlou a detailněji popisuje ideový koncept svobodomyslného hnutí. Slouží mu
přitom ke cti, že si práci nijak neulehčil. Nezjednodušuje danou problematiku
povrchním zobecňováním, ale naopak popisuje velmi různorodou cestu od katolictví k protestantství a svobodomyslnosti a konečně i samotnou svobodomyslnost představuje jako poměrně diferencovanou.
V kapitole „České etnikum v americké perspektivě“ se autor zaměřil
na vnímání a obraz Čechů a jejich proměny v Americe a na pokusy či snahy
českého živlu o jejich ovlivnění. Přibližuje také víceméně okrajový či nahodilý
zájem druhé strany. Dochází přitom k závěru, že se až do první světové války
nepodařilo českému živlu výrazněji zakořenit v americkém povědomí. Nezapomíná ani na širší otázku vztahu českých krajanů k ostatním emigrantům.
Před závěrečným shrnutím se autor věnuje ještě dvěma tématům. První
je zřejmé již z názvu „Odťatá haluz národa“. Autor se zde zabývá problematikou vztahu amerických krajanů ke své staré vlasti, počínaje nejrůznějšími
snahami o uchování českého jazyka až po pokusy o organizovanou pomoc
ve smyslu Národního fondu, byť jakkoli problematického. Pozornost věnuje
také názorům Čechů na své krajany v zámoří, přičemž zde stojí za povšimnutí
mj. osvětlení dobového vnímání pojmů emigrace, kolonizace nebo vystěhovalectví. Následuje „Epilog: Historická paměť a krajanská identita“, v němž autor
pozoruhodně zpracoval, jak sami krajané nahlíželi svou minulost, respektive
jakým způsobem prezentovali první desetiletí krajanské historie. Vedle poměrně výrazné idealizace motivů a pohnutek k vystěhování či budování představy
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o svorném, pospolitém krajanském životě v počátečním období si povšiml také
rozdílu v líčení vystěhovalectví jako reakce na habsburský útlak v závislosti
na tom, zda autor pocházel z katolického, protestantského nebo svobodomyslného tábora.
Kniha je přehledně a logicky členěna. Z celé práce je patrná nejen výborná
orientace v české i zahraniční literatuře, ale také vynikající přehled a znalost
dobových reálií, počínaje beletrií a konče legislativou. Zvláštní ocenění si zaslouží především práce s archivními prameny z domácích i zahraničních institucí a především mimořádná pozornost, kterou autor věnoval dosud stále
málo excerpovaným archivním dokumentům uloženým v amerických archivech. To činí z této knihy mimořádné dílo a nepostradatelnou pomůcku pro
další badatele zabývající se podobným tématem. Autor v této práci zúročil svá
dřívější bádání, dovedně propojuje prameny úřední či institucionální provenience s prameny osobní povahy. Zaujmou i zdánlivé drobnosti, dokazující jeho
pečlivou badatelskou práci. Zmiňme alespoň jeden příklad za všechny – jako
první uvedl správné datum naturalizace Vojty Náprstka, vzdor veškeré dosavadní literatuře, která je uvádí chybně.
Nejen v podobných detailech, ale i v obecné rovině přináší nové závěry
a prezentuje mnohdy zcela nový pohled na historické skutečnosti, přičemž
zároveň reviduje zažitá a často přejímaná klišé. Odbornou veřejnost potěší neuvěřitelné množství faktů i bohatý, kvalitní, ale přitom přehledný a funkční
poznámkový aparát a v neposlední řadě také strukturovaný soupis pramenů
a literatury. Zamrzí snad jen absence rejstříků, které by přece jen práci s knihou usnadnily. Jedná se o velmi povedenou a mimořádně pečlivě připravenou
knihu, na čemž nic nemění občasné drobné nepřesnosti v odkazech na archivní materiál. Kniha zaujme bezpochyby i čtenáře z řad široké veřejnosti, kteří
ocení příjemnou stylistiku a velmi pěknou obrazovou přílohu.

KUNT, Miloslav, LECHNER,Tomáš. Spisová služba.
Praha: Leges, 2015, 400 s. ISBN 978-80-7502-083-3
Publikace M. Kunta a T. Lechnera – Spisová služba si položila za cíl zpřístupnit problematiku spisové služby nejen odborné, ale i laické veřejnosti a stát se
praktickým návodem pro všechny, kteří pracují s dokumenty.
Kniha je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována historii spisové
služby v České republice. Zde se autoři v prvé řadě vyjadřují k definici spisové
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služby a poté, velmi stručně, k jejímu historickému vývoji. Za počátek spisové
služby, tak jak ji chápeme nyní, považují 16. století, kdy je doloženo používání
spisu a vydání prvních instrukcí pro úřadování.
V druhé kapitole se autoři věnují jejímu aktuálnímu legislativnímu rámci.
Základním stavebním kamenem je zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, kdy rozebírají jeho jednotlivé novelizace od roku 2005 do roku
2014, včetně jejich vlivu na zákonné normy z ostatních oblastí veřejné správy.
V souvislosti s tím přehledně specifikují původce, kteří mají povinnost vést
spisovou službu ze zákona a dále, jakou formu spisové služby mají povinnost
vést, zda listinnou nebo elektronickou. Přehledně je popsána struktura prováděcí vyhlášky č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby, Národního
standardu a stručně jsou zmíněny další právní předpisy vztahující se k problematice spisové služby.
V této kapitole autoři podrobněji rozvedli některé základní pojmy, bez jejichž přesné definice není možné spisovou službu správně uchopit: způsoby
dodání a doručování, elektronický podpis, informace, záznam, dokument, písemnosti, spis a původce. Zde je trochu na škodu věci fakt, že vysvětlení neméně
důležitých nových institutů, jako je elektronická značka a kvalifikované časové
razítko, je schováno pod podkapitolu o elektronickém podpisu.
Třetí kapitola je věnována přímo výkonu spisové služby, v níž je velmi přehledně a podrobně analyzována každá její etapa. Značná pozornost je věnována problematice elektronických dokumentů od jejich přijetí až po předložení
do skartačního řízení, s důrazem na zabezpečení jejich právní validity po celou
dobu jejich životního cyklu u původce, až do jejich předání do příslušného archivu. Velmi návodné jsou podkapitoly věnované evidenci dokumentů, používání a tvorbě čísla jednacího, evidenčního čísla, jednoznačného identifikátoru
apod. Zároveň je přehledně popsáno používání jak základních evidenčních pomůcek (elektronický systém spisové služby a podací deník), tak samostatných
evidencí.
Autoři velmi dobře prezentují problematiku používání spisu, která patří
mezi tzv. šedé zóny spisové služby, kde se stále vyskytují problémy, zejména
v tom, jak správně založit a vést spis. Autoři našli rovnováhu mezi zobecněním
a dostatečnou informovaností čtenáře další problematické části spisové služby
– příprava dokumentů k vyřízení, dále jejich vyřízení, podepsání a odeslání.
Čtenáři se zde dozví praktické informace a varianty provedení výše uvedených
procesů. Velmi kvalitně je popsána i závěrečná etapa – ukládání dokumentů
ve spisovně, správním archivu nebo příručních registraturách a jejich následná
příprava k předložení k výběru za archiválie. Uvedena je i péče o dokumenty,
které vyžadují speciální režim, zejména dokumenty obsahující utajované skutečnosti apod.
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Velmi zajímavá je kapitola čtvrtá, věnovaná implementaci a řešení spisové služby. Tato část knihy podává velmi kvalitní a erudované informace nejen o rizicích, ale především nabízí jejich řešení. Velmi prakticky jsou pojaty podkapitoly věnované stavební realizaci spisovny a problematice ukládání
digitálních dokumentů. Velmi podnětné jsou podkapitoly o rozdílném pojetí
termínů: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé uložení a o možnostech optimálního řešení ukládání dokumentů. Autoři se stručně, ale výstižně věnovali
i tématu vybraných typů dokumentů, které jsou zpravidla evidovány v samostatných evidencích a vyžadují speciální režim při jejich evidenci, zpracování
a uchovávání.
Návodná a užitečná je kapitola věnovaná archivnictví, zacílená především
na laickou veřejnost, která podává přesné informace o organizační struktuře
českého archivnictví, badatelské praxi a zpřístupňování archiválií veřejnosti.
Kniha je opatřena též přílohami, jež obsahují vzorový spisový řád a plán
původce, vzor spisového a skartačního řádu a plánu pro obce s rozšířenou působností.
Autoři výše uvedené publikace se zaměřili na praktické otázky spisové
služby, které zodpověděli beze zbytku, maximálně přehledně a výstižně a kniha
je cennou příručkou pro každého, kdo potřebuje proniknout do „tajů“ spisové
služby.
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