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Nová věda v novém státě –
Emancipace československé vědy
v rámci ČSNRB s přihlédnutím
k historické slavistice
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Czech National Research Council – New science in a new state
Abstract: The Czechoslovak National Research Council was an eminent special-purpose
scientific institution. It was closely associated with the efforts of Czechoslovak science
to be included within the international framework and with emancipation in regard
to Czechoslovak scientists of German nationality. The CSNRC was to a large extent
conceived as the Republic’s “showcase” to show the world that Czechoslovak science was
competitive at an international level. The CSNRC performed its own scientific activities via
individual departments and committees, but above all it mediated international contacts for
individuals and scientific institutions. Its members were active, enterprising participants in
international projects, although only a few lived to see their implementation.
Keywords: International Research Council; Czechoslovak National Research Council;
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Vznik Československa neznamenal pouze změnu geopolitických poměrů, ale
i nutnost reorganizace prakticky všech oblastí veřejného života. Součástí reformistické snahy o modernizaci československé společnosti byla také progresivní
reorganizace české, respektive československé vědy.
České vědecké prostředí dosáhlo zásadních emancipačních úspěchů již
v poslední třetině 19. století. Jednalo se o rozdělení dvou vysokých učení
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Rozdělení univerzity na c. k. německou univerzitu Karlo-Ferdinandovu a c. k. českou univerzitu Karlo-Ferdinandovu bylo provedeno císařským výnosem z 11. 4. 1881 a zákonem
z 28. 2. 1882. Zřízeny byly dvě české fakulty filozofická a právnická. V roce 1882 k nim přibyla česká lékařská fakulta a v roce 1891 teologická fakulta.
Např. německý Verein für praktische Ärtzte (1860), Spolek českých lékařů (1862), vědecká
komise při Umělecké besedě (1863), Komitét pro přírodovědecký výzkum Čech (1863), Spolek architektů a inženýrů v Království českém (1866), Jednota českých filologů (1868), český
právnický spolek Všehrd (1868), český Klub přírodovědecký (1869), Jednota českých matematiků a fyziků (1869), německý Deutscher polytechnische Verein in Böhmen, Spolek chemiků českých (1872) a řada dalších. In MÍŠKOVÁ, Alena, FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín.
Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010, s. 160.
Časopis lékařů českých (od 1862), Časopis pro pěstování matematiky a fyziky (od 1872)
a Listy chemické (od 1877). In MÍŠKOVÁ, Alena, FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010, s. 160–161.
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na českém území na českou a německou část – Polytechnického ústavu (1869)
a pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část2 a v letech 1890–1891 byla založena národní česká akademie – Česká akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Moravská vědecká obec se však
zřízení jazykově české univerzity na svém území v době trvání monarchie nedočkala.
Vzhledem k tomu, že česká věda musela stále zápasit o dobudování své rovnoprávné pozice vůči propagované a progresivní vědě německé, bylo pochopitelné, že byla zabarvena spíše „národně obrozenecky“ a „národně“. Z hlediska
objektivity vědeckého poznání je ale toto nutné považovat za deficit. Českou
vědu proto ještě čekala transformace směrem k dobudování své struktury, rozvoji zaostávajících přírodních a technických věd, oproštění se od nacionálního
nátěru a především začlenění do mezinárodního rámce.
Uvolnění politického režimu na počátku šedesátých let 19. století přineslo
nejen obnovení vědeckých společností a spolků vzniklých před a během let
1848–1849, ale i zakládání nových vědeckých institucí. Jejich životnost byla
různá, ale jen některé z nich se ukázaly životaschopné,3 a navíc schopné produkovat odborná a kvalitní periodika.4
Centrem moderně chápaného vědeckého zkoumání se na dlouhou dobu
stala česká část univerzity. I přes tyto nepochybné úspěchy česká věda čelila
výše naznačeným nedořešeným problémům – nutnosti vybudovat moderní
institucionální základnu, široce propojit národní vědu, začlenit ji do mezinárodního rámce a věnovat intenzivní pozornost rozvoji přírodních a technických věd. Česká věda byla z hlediska zastoupení v mezinárodních vědeckých
institucích hendikepována skutečností, že členství v těchto organizacích měly
jen akademie ve Vídni a Budapešti. Dosavadní české reprezentativní vědecké
instituce – Česká akademie věd a umění (ČAVU) a Královská česká společnost

4

2

Da niela B rá dlerov á

LEVORA, Josef. Československá národní rada badatelská – její význam a účast v mezinárodní
vědecké spolupráci. Dějiny vědy a techniky, 1982, roč. 15, č. 3, s. 146–147. (dále: LEVORA, J.
Československá národní rada badatelská).
6 LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 146.
7 Královská společnost v Londýně, Akademie věd v Paříži, Národní akademie ve Washingtonu.
Viz LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 147.
8 Předsedou CIR byl po celou dobu jejího trvání prof. Emile Picard, doživotní tajemník Pařížské
Akademie věd.
9 LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 149.
10 V CIR zasedali vědci světového významu: Předseda CIR Emil Picard, matematik, prof. na Sorbonně, doživotní tajemník de l‘Académie des sciences de Paris; místopředsedové: Vito Voltera, matematik, prof. na univerzitě v Římě; Pelseneer P., zoolog, doživotní tajemník de l‘Académie Royale de Belgique; generální sekretář Sir Arthur Schuster, teoretický fyzik, zahraniční
sekretář Royale Society; členové: Sir William Bragg, fyzik, prof. univerzity v Edinburgu, laureát Nobelovy ceny za fyziku; Charles Lallemand, geofyzik, člen Académie de Sciences; Man
ne Siegbahn, fyzik, prof. univerzity v Upsale, laureát Nobelovy ceny za fyziku; H. A. Lorentz
(zemřel 1927), teoretický fyzik, prof. univerzity v Haarlemu, předseda Commission internationale de coopération intellectuelle při Společnosti národů. Viz Věstník ČAVU, roč. XXXVIII.,
leden–březen 1929, č. 1–3.; Výroční zpráva ČSNRB za správní rok 1928, s. 39–64.
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nauk (KČSN) – neměly dostatek finančních prostředků k zajištění dostatečné
mezinárodní spolupráce.5 Mezinárodní vědecká spolupráce se v širším měřítku
začala rozvíjet v 2. polovině 19. století. Zhruba od sedmdesátých let se začala prosazovat myšlenka stálých orgánů, které primárně organizovaly vědecké mezinárodní kongresy a pomáhaly zajišťovat mezinárodní vědecké styky
v mezidobích mezi kongresy. Do konce 19. století bylo založeno přes třicet
těchto na sobě nezávislých organizací, proto byla v roce 1899 založena koordinující organizace Mezinárodní sdružení akademií (The International Association
of Academies). Nicméně je nutné uvést, že nadále existovaly, nezávisle na tomto
Sdružení, mezinárodní vědecké instituce pro jednotlivé vědecké obory.6
Během Velké války byly vzájemné vědecké kontakty přerušeny a vědecké
komunity některých zemí, včetně české, kvůli tomu zaostávaly za všeobecným
vývojem. Kvantitativní i kvalitativní posun v oblasti mezinárodních vědeckých
styků a rozvoje technických a přírodních věd přinesl rok 1918, kdy vrcholné
vědecké organizace dohodových mocností7 zahájily jednání k obnovení vědeckých kontaktů, a to prostřednictvím mezinárodní vědecké platformy. Tu měly
poskytnout dvě v roce 1919 zřízené organizace: Mezinárodní rada badatelská
(Conseil International de Recherches / International Research Council) – CIR8,
která měla sloužit jako středisko pro exaktní a přírodní vědy, a Mezinárodní
svaz akademií (International Academic Union) – IAU určený pro spolupráci
ve společenských vědách.9 I přes proklamace o nezávislosti na mezinárodních
politických poměrech o apolitické organizace rozhodně zpočátku nešlo, protože
se založení zúčastnili pouze zástupci vrcholných vědeckých institucí10 vítězných
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a neutrálních států.11 Německo a jeho váleční spojenci byli, přes bouřlivé protesty, přizváni relativně pozdě.12 Otázka vstupu Německa a jeho válečných spojenců do CIR byla poprvé nastolena na III. valném shromáždění CIR konaném
v roce 1925.13 Bouřlivé diskuse svědčily o tom, že Německo je stále vnímáno
jako hlavní viník traumatizující války a animozita vůči němu stále přetrvává.
Proti vstupu byli především zástupci Francie a Belgie, tedy těch zemí, které
německá agrese nejvíce postihla.14 Otázka byla odložena na příští zasedání CIR
v roce 1926, kdy se ale dramatická situace v podstatě opakovala. Situaci navíc
zhoršoval požadavek berlínské akademie věd, aby bylo Německo přijato triumfálně, a předsednictvo CIR prohlásilo, že důvody pro vylučování Němců byly
nicotné.15 Tento požadavek byl odmítnut,16 ale panovala obecná shoda, že mají
být do CIR přizváni vedle Německa i jeho bývalí spojenci – Bulharsko, Maďarsko a Rakousko. Na výzvu ale zareagovalo pouze Maďarsko.17 CIR se během
meziválečného období nedokázala transformovat do apolitické mezinárodní
vědecké instituce.
Úkolem CIR bylo koordinovat mezinárodní činnost v oblasti přírodních
a exaktních věd, iniciovat vytvoření mezinárodních asociací nebo unií18 považovaných za užitečné pro pokrok vědy a zaměřit vědeckou činnost do oblastí,
kde neexistovaly kompetentní národní asociace. CIR usilovala o to, aby spolupracovala s vládami členských zemí a tyto upozorňovala na důležité vědecké otázky, které by mohly mít praktický dopad na optimální fungování nejen
těchto států, ale i obecně.
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11 Austrálie, Belgie, Brazílie, Francie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené státy americké, Srbsko, Velká Británie.
12 Srov. PODANÝ, Václav, JANKO, Jan (eds.). Bohumil Němec. Vzpomínky. Práce z Archivu Akademie věd. Řada B. Sv. 16. Praha: Archiv AV ČR, 2002, s. 256 (dále: PODANÝ, V., JANKO, J.
Bohumil Němec).
13 Návrh na příslušnou změnu stanov předložila Královská akademie v Amsterdamu, Dánská
akademie věd, Královská švédská akademie věd a k nim se připojila Helvetská společnost věd
přírodních. Viz Výroční zpráva ČSNRB za správní rok 1924, Věstník ČAVU, roč. XXXIV, Praha, 1925, s. 95.
14 Výroční zpráva ČSNRB za správní rok 1924, Věstník ČAVU, roč. XXXIV, Praha, 1925, s. 96.
15 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále: MÚA, A AV ČR), fond Československá národní rada badatelská (dále: ČSNRB), k. 1, i. č. 11, III. generální shromáždění
ČSNRB dne 15. 1. 1927.
16 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 1, i. č. 11. III. generální shromáždění ČSNRB dne 15. 1. 1927.
17 Srov. PODANÝ, V., JANKO, J. Bohumil Němec, s. 327.
18 V rámci CIR byly během meziválečného období zřízeny unie: astronomická, geodetická
a geofyzikální, pro čistou a užitnou chemii, matematická, pro vědeckou radiotechniku, pro
teoretickou a aplikovanou fyziku, pro biologické vědy, geografická. Viz LEVORA, Josef.
Československá národní rada badatelská – její význam a účast v mezinárodní vědecké
spolupráci. Dějiny vědy a techniky, 1982, roč. 15, č. 3, s. 148.
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Jednotlivé státy se mohly připojit k CIR prostřednictvím některé své národní vědecké instituce, popřípadě přímo prostřednictvím své vlády. Československo patřilo k těm zemím, které byly přizvány ke vstupu hned na ustavujících zasedáních CIR a IAU v roce 1920. Československo potřebovalo
rychle vyřešit deficit panující v technických a přírodních vědách a nedostatek
technicky vzdělaných odborníků.19 Jedno z účinných řešení měla přinést Československá národní rada badatelská. Její primární odborné zaměření mělo
akcentovat právě rozvoj přírodních a technických věd, ale v druhé linii mělo
akcentovat českou a slovenskou vědu vůči dosud preferované vědě německé.
Rada byla proponována za jakési výstavní okno naší republiky, které mělo světu
ukázat, že československá věda může uspět a snést srovnání na mezinárodním
vědeckém poli. Obnovit a rozšířit mezinárodní vědeckou spolupráci bylo považováno za jeden z důležitých ukazatelů stabilizace poměrů poválečné Evropy a stejně tak bylo vnímáno i v nově utvořené ČSR.
Na výzvu CIR ihned zareagovalo ministerstvo školství a národní osvěty
(MŠANO) svou žádostí o členství, což dokazuje fakt, že odpovědné vrcholné správní instituce považovaly začlenění čs. vědy do mezinárodního rámce
za jeden z hlavních úkolů a podmínek pro kvalitní fungování státu. Dalšími
jednáními byla pověřena Česká akademie věd a umění (ČAVU).
Situace se komplikovala zdlouhavou reorganizací ČAVU, která měla za cíl
vytvořit právě přírodním a technickým vědám vhodný prostor pro jejich optimální vývoj. Jednání o její vnitřní reformu, probíhající od roku 1917, byla
definitivně uzavřena až mimořádným valným shromážděním dne 24. ledna
1922, ale fakticky zásadní zlepšení podmínek pro práci technických disciplín
v rámci ČAVU nepřinesla. V důsledku toho začali čs. vědci (geodeti, geofyzici,
astronomové a chemici) navazovat samostatné kontakty s prvními vědeckými
uniemi konstituovanými v rámci CIR, a to zejména západoevropskými.20
Tím znovu nastolili stagnující otázku vstupu Československa do CIR.
MŠANO proto vyslalo téhož roku na II. generální shromáždění CIR významného českého botanika Bohumila Němce21, který po svém návratu doporučil

19 Srov. TVRDÁ, Jana. Snahy o centralizování technického výzkumu ČSR v letech 1918 až 1939.
Dějiny vědy a techniky, 1972, roč. 5, č. 3, s. 154–164.
20 ČSR vstoupila před založením ČSNRB a vstupu do CIR do Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální, Mezinárodní unie astronomické, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Mezinárodní unie matematické. LEVORA, J. Československá národní rada badatelská,
s. 152–1953.
21 Český botanik, od r. 1899 docent, 1903 mim. profesor, 1907 řádný profesor české univerzity
(posléze UK), ředitel Ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin č. univerzity (resp. UK v Praze).
Viz TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999.
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zřídit novou vědeckou instituci, Československou národní radu badatelskou
(ČSNRB), jako oficiálního zástupce Československa v CIR,22 protože samotnou ČAVU nepovažoval za dostatečně způsobilou. II. třída ČAVU, která
jediná přicházela v úvahu jako potenciální „člen“ CIR, nebyla ani po reformě dostatečně početná, aby mohla vytvořit specializované sekce nebo odbory.
Navíc dosavadní členská praxe v ČAVU neumožňovala adekvátní zastoupení
nejdůležitějších českých a slovenských vědeckých institucí a nově zřízených
vysokých škol a státních vědeckých ústavů.23 II. třída ČAVU se ale přesto stala
faktickým zřizovatelem ČSNRB a její činnost podporovala až do reorganizace
v roce 1935.24
Československo se stalo členem CIR formálně od 1. ledna 1923, ale s konkrétním naplňováním členství muselo počkat až do potvrzení stanov čs. vládou, dne 7. března 1924. Řádným a fungujícím členem CIR se ČSNRB stala
až od 1. ledna 1925. Ustavující schůze ČSNRB se konala dne 31. října 1924
a bylo na ní zvoleno v prvé řadě předsednictvo, tzv. akční výbor.25 Prvních třicet
navržených členů (potvrzeno jich nakonec bylo jen 29) fungovalo jako zřizovací sbor, jenž měl za úkol ustavit jednotlivé odbory ČSNRB.
Československá národní rada badatelská byla založena jako vědecká instituce s celostátní působností, spadající pod pravomoc ministerstva školství,
jejímž cílem byla organizace a technické zabezpečení vědeckých styků se zahraničím a propagace Československa ve vědeckých oborech zastoupených
v CIR. Měla pro ostatní vědecké instituce fungovat jako prostředník v jednání
s příslušnými čs. státními orgány (ministerstvem školství, zahraničních věcí
apod.). Její činnost byla tedy zaměřena směrem ven a na vnitrostátní úrovni neměla zásadní měrou konkurovat stávajícím vědeckými institucím. Vedle
výše uvedených povinností měla zajišťovat terminologicky správné a finančně
přístupné překlady tuzemských vědeckých prací do cizích jazyků.26 Z vlastní
iniciativy i na vyžádání byla povinna podávat státním orgánům a jiným veřejným institucím expertízy a dobrozdání v přírodních vědách.

22
23
24
25

PODANÝ, V., JANKO, J. Bohumil Němec, s. 255.
LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 151.
LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 151–152.
Za prvního předsedu byl zvolen internista prof. MUDr. Ladislav Syllaba (původně navržený
Bohumil Němec volbu nepřijal), za místopředsedu matematik prof. PhDr. Bohumil Bydžovský
a generálním tajemníkem fyzik prof. PhDr. Václav Posejpal.
26 Ty zajišťovala Přírodovědecká kancelář zpravodajská pro cizinu, později přejmenovaná
na překladatelskou kancelář Národní rady badatelské, kterou vedl dlouhá léta Dr. Jaroslav
Heyrovský.
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Hlavními kritérii při výběru členů ČSNRB měly být vědecká kvalifikace
a zastoupení pokud možno všech nejdůležitějších českých a slovenských vědeckých institucí. O významu ČSNRB svědčí i skutečnost, že 14 jejích členů
se stalo zakladateli nových výzkumných a vědeckých ústavů nebo stáli u zrodu
národních vědeckých směrů:27 Členové ČSNRB se převážně rekrutovali z řad
profesorů vyučujících na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě;
Českém vysokém učení technickém v Praze, Slovenské vysoké školy technické
v Bratislavě a Vysoké školy technické Dr. Edwarda Beneše v Brně. Zastoupeny byly také specializované školy a jiné odborné instituce.28 Řada jejích členů
zastávala významné funkce v zákonodárných, soudních a výkonných státních
orgánech, byla nejen politicky aktivní, ale též zastoupena v předních stranických funkcích.29
Z hlediska národnostního byla ČSNRB postulována jako instituce československá, reprezentující a propagující především českou a slovenskou vědu
a techniku. Českoslovenství se zde sice uplatňovalo jaksi mimoděk; nikde nebyla explicitně zdůrazněna preference české a slovenské národnosti na úkor
německé, maďarské či židovské, ale de facto tomu tak bylo. Tato skutečnost
korespondovala s poválečným nacionálně antagonistickým laděním společnosti
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27 Antonín Fingerland – zakladatel Ústavu patologické anatomie LF UK; Erwin Freundlich-Finlay – zakladatel Astrofyzikálního ústavu v Praze; Bedřich Hrozný – spoluzakladatel Orientálního ústavu; Imrich Anton Karvaš – zakladatel Vysoké školy obchodní v Bratislavě; František
Klokner – zakladatel Výzkumného ústavu hmot a konstrukcí stavebních; Stanislav Kostlivý
– zakladatel slovenské chirurgické školy; Jan Krejčí – zakladatel brněnské geomorfologické
školy; Pavel Kučera – zakladatel Státního zdravotnického ústavu ČSR; František Lexa – zakladatel Československého egyptologického ústavu UK v Praze a v Káhiře; Karel Kavina –
spoluzakladatel Čs. Akademie zemědělské; Bohuslav Mašek – spoluzakladatel Ondřejovské
hvězdárny; Alois Musil – zakladatel Orientálního ústavu.
28 Vysoká škola lesního a zemědělského inženýrství v Košicích, Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola stavitelská v Brně, Vysoká škola báňská v Ostravě a Vysoká škola zvěrolékařská v Brně. Z odborných výzkumných institucí byli za členy ČSNRB zvoleni radové a přednostové Národního
muzea v Praze, Státního ústavu geologického v Praze, Výzkumného ústavu Čs. průmyslu
cukrovarnického v Praze, Pokusného ústavu Škodových závodů v Plzni, Státního ústavu meteorologického v Praze. V astronomickém odboru byli nadpoloviční většinou zastoupeni ředitelé a přední pracovníci hvězdáren v Praze, Ondřejově, ve Staré Ďale a Skalnatém Plese.
Mezi členy ČSNRB se vyskytli i tři zástupci čsl. armády, brigádní generál ve výslužbě Karel
Rausch a plukovník Ing. Ladislav Beneš, oba působící ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze a PhDr. Jiří Čermák, plukovník ve výslužbě. Z ostatních institucí je třeba zmínit Československou společnost zeměpisnou, Státní statistický úřad v Praze a Nejvyšší soud v Brně.
29 Bělehrádek Jan, Beneš Edvard, Bušek Vratislav, Bláha Inocenc Arnošt, Dolanský Julius (Heidereich), Domin Karel, Drachovský Josef, Engliš Karel, Fajnor Vladimír, Hlavatý Václav, Hodža Milan, Horák Jiří, Chytil Václav, Kapras Jan, Karvaš Imrich Anton, Kozák Jan Blahoslav,
Kallab Jaroslav, Krčmář Jan, Machotka Otakar, Mayr-Harting Robert, Němec Bohumil, Nejedlý Zdeněk, Nikolau Stanislav, Peška Zdeněk, Procházka Adolf, Schoenbaum Emil, Srdínko
Otakar, Stránský Jaroslav, Svoboda Ludvík, Syllaba Ladislav, Štefánek Anton, Štoll Ladislav.
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ve střední Evropě. Přestože ČSNRB vznikla za příznivější mezinárodně politické situace, výše uvedený antagonismus zde přetrval a odrazil se na vnitrostátní
úrovni. Drtivá většina členů ČSNRB tak pocházela z tzv. státotvorných národností – Čechů a Slováků, i když ti byli po celou dobu trvání I. republiky ve výrazné menšině, protože se slovenská inteligence teprve formovala. Ke změně
došlo až po válce, kdy zastoupení slovenské vědecké obce výrazně posílilo.
Spolupráce mezi čs. a německou vědou na území ČSR byla problematická
a odrážela obecně komplikovaný vzájemný vztah Němců a Čechů. Zprvu odmítavý postoj české vědecké reprezentace vůči přistoupení Německa za člena
CIR byl sice posléze opuštěn, ale díky historickým reminiscencím a politickému vývoji ve třicátých letech se vzájemný antagonismus na vnitrostátní úrovni
opět prohluboval. Vedení ČSNRB z neochoty spolupracovat vinilo především
německé vědce, kteří se nesmířili se vznikem Československa.30 Panovaly též
obavy, že spolupráce s čs. Němci může přinést „újmu národní důstojnosti“.31
ČSNRB přijala za členy pouze ty vědce německé národnosti, kteří měli
kladný vztah k republice, což byla v jejich případě hlavní podmínka přijetí.
Převážná většina vědců německé národnosti byla přijata až v roce 1937.32
Po válce došlo k další změně nacionálního složení ČSNRB. Němečtí členové
byli až na filozofa Emila Utitze odsunuti a v roce 1946 bylo rozhodnuto navýšit počet členů Rady na 300, z nichž mělo být 100 Slováků.33
Organizace

První čtyři roky po svém založení se ČSNRB postupně utvářela. Základem
její vnitřní struktury se staly vědecké odbory, v nichž se soustřeďovala její
vlastní organizační, poradenská, evidenční a další činnost. Odbory zastupovaly
ČSNRB i v oborových uniích CIR, pokud nebyly k tomuto účelu v rámci
ČSNRB přímo zřízeny tzv. národní komitéty. Na základě usnesení prvního
generálního shromáždění ČSNRB ze 7. února 1925 vzniklo 8 odborů, záhy se
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30 Věstník ČAVU, roč. XXXVIII., leden–březen 1929, č. 1–3.; Výroční zpráva ČSNRB za správní
rok 1928, s. 39–64.
31 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 7. Výroční zpráva ČSNRB za správní rok 1928.
32 Profesoři Filozofické fakulty Německé univerzity (NU) – Theodor Hopfner, Gustav Pirchan,
Eugen Rippl, Karl Maria Swoboda, Wilhelm Wostry a dva profesoři PF NU – Robert Mayr-Harting a Otto Peterka. V roce 1938 vstoupili do ČSNRB ještě dva profesoři Přírodovědecké fakulty NU Adalbert Liebus a Erwin Freundlich-Finlay. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8,
i. č. 28. Přehledy členů.
33 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 2, i. č. 11. XVI. Generální shromáždění dne 18. 5. 1946;
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 31. Členství Slováků. Návrhy a volba slovenských členů ČSNRB.
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však jejich počet rozšířil na 10: astronomický; botanicko-zoologický (biologický); fyzikální; geologicko-mineralogický; geografický; geodeticko-geofyzikální; chemický; matematický; lékařský a technický.
V roce 1935 se působnost ČSNRB rozšířila i na oblast společenských věd,
což vedlo ke zřízení dalších 10 odborů společenskovědních. Jednalo se o odbory: věd právních a státních; věd hospodářských; filozofie, sociologie a pedagogiky; historie; archeologie; dějin umění a hudební vědy; pro historii a filologii,
antiku a Orient; pro filologii cizích jazyků (moderní filologii a pro slovanskou
filologii); odbor české, slovenské a slovanské lingvistiky; odbor české, slovenské a slovanské literární vědy.34
Jak již bylo uvedeno výše, ČSNRB zřizovala též tzv. národní komitéty, které zastupovaly ČSNRB v jednáních s mezinárodními uniemi a na jejich sjezdech a navazovaly spolupráci s příbuznými komitéty, případně s nimi vytvářely
sekce k řešení speciálních společných úkolů.
Při ČSNRB byly postupně utvořeny: Komitét geografický (1927); geodetický a geofyzikální (1928); astronomický (1929); lékařský (1929); pro dějiny
reálných a technických věd (1936 – v roce 1951 přejmenovaný na Komitét pro
dějiny věd přírodních a matematických); Čs. výbor mezinárodních kongresů
pro bádání o záření (přičleněn k ČSNRB v roce 1937 po předchozí samostatné
existenci); Komitét pro studium klimatických změn v době historické (1937)
a Komitét pro dějiny umění (1937).35 Komitéty byly zřizovány na základě návrhu příslušného odboru a byly složeny ze členů jednoho či více odborů a dalších odborníků mimo ČSNRB. Komitéty byly zřizovány postupně, v souladu
s tím, jak se prohlubovala angažovanost československé vědy na mezinárodním poli. Vliv na jejich utváření měly i proměny vnitřní organizace CIR.36
Činnost

ww

ČSNRB se v prvních letech soustředila téměř výhradně na organizaci a koordinaci československých zahraničních styků a na mezinárodní propagaci československé vědy.
Vědecká propagace a referování do ciziny o československých vědeckých
pracích byly soustředěny v Přírodovědecké kanceláři zpravodajské pro cizi-

34 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 7, i. č. 27. Výroční zpráva za rok 1929.
35 Jejich počet se rozšířil schválením stanov odborů astronomického a lékařského na V. generálním shromáždění, kterým se ustavily také jako komitéty. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB,
k. 7, i. č. 27. Výroční zpráva za rok 1929.
36 LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 152.
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nu, založené v r. 1922 a přičleněné v r. 1925 k ČSNRB. Kancelář zajišťovala
především terminologicky správné a finančně dostupné překlady tuzemských
vědeckých prací do cizích jazyků pro domácí i zahraniční publikace.37
ČSNRB se starala rovněž o zprostředkování mezinárodní vědy československým odborníkům. S tímto cílem například zorganizovala v roce 1927 pro
Národní knihovnu předplácení lístkového katalogu biologické literatury vydávaného Conciliem Bibliographicem v Curychu. V roce 1931 založila tzv.
Fond Tables Annuelles Internationales de Constantes et Données numériques de Chimie, de Physique, de Biologie et de Technologie, s cílem zajistit
pro československá vědecká a technická pracoviště tabulky číselných a přírodních konstant, vydávaných každoročně Mezinárodní sběrnou službou v Paříži. V roce 1932 se ČSNRB také podílela na zřízení Geobotanické stanice
v Montpellier atd.
Prostřednictvím odborů, resp. národních komitétů ČSNRB se českoslovenští vědci zapojili do práce prakticky všech unií CIR, kdy rozsáhlejší aktivitu
rozvinula ČSNRB s Unií astronomickou a Unií geodetickou a geofyzikální.
Její členové též zastávali významná místa v mezinárodních vědeckých organizacích.
Na druhé straně se rovněž Československo stalo hostitelem důležitých
mezinárodních vědeckých setkání (například v roce 1927 se v Praze konal
III. kongres Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální, v roce 1937 se v Praze v rámci oslav 150. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně uskutečnil
IV. mezinárodní sjezd pro dějiny reálných věd).
ČSNRB sice aktivně předkládala iniciativní návrhy na zlepšení vědecké
spolupráce, ty se ale z různých důvodů nepodařilo realizovat. V roce 1928 padly z řad ČSNRB dva nerealizované návrhy na zřízení: Mezinárodní unie geologické,38 Mezinárodní unie lékařské a Mezinárodní unie technické vědy.39
Všeobecná světová hospodářská krize třicátých let podstatně zasáhla i činnost
ČSNRB. Problém spočíval v neschopnosti platit členské příspěvky do Mezinárodní rady badatelské.
Protože chyběly prostředky i na vlastní činnost, bylo rozhodnuto změnit
statuty rady tak, aby se rozšířily její kompetence, začleněny byly též humanitní
vědy, a zvětšila se tak šance na získání dalších finančních prostředků. Nové

37 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 1, i. č. 11. Zápis o schůzi komise zvolené dne 17. června
1925.
38 Která byla ustavena až v roce 1961. Viz LEVORA, J. Československá národní rada badatelská,
s. 153.
39 LEVORA, J. Československá národní rada badatelská, s. 1953.
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stanovy byly přijaty na 11. řádném generálním shromáždění ČSNRB v roce
1935. Struktura rady se v nové rozšířené podobě víceméně udržela až do roku
1950, kdy došlo k poslední reorganizaci.
Okupace znamenala pro ČSNRB prakticky zastavení její činnosti už proto,
že přestala být členem CIUS. Cesty do zahraničí byly de facto znemožněny,
nadále měly být realizovány výhradně přes ministerstvo školství a podléhaly
schválení říšského protektora. ČSNRB si po uzavření českých vysokých škol
vymohla od MŠANO dodatečné finanční subvence, které využívala k omezené podpoře postižené české inteligence (podpory na vědeckou práci, nákup odborné literatury a pomůcek, tisk vědeckých prací, ale též podpora rodin zatčených či popravených badatelů). Bohumil Němec, tehdejší předseda
ČSNRB ve svých vzpomínkách uvedl, že každý rok Rada rozdělila 500 000 až
800 000 korun jak samotným vědcům, tak případně rodinám perzekuovaných
vědců.40
V období 1945–1948 ČSNRB obnovila zahraniční spolupráci s CIUS a přistoupila k vnitřní reorganizaci. Především rozšířila počet komitétů o Komitét
biologický (1947); Komitét pro optiku (1947); Komitét pro vědeckou radiotechniku (1948); Komitét pro teoretickou a užitou mechaniku (1949); Komitét
krasový (speleologický) (1950) a Komitét muzejní (1952, jako člen Mezinárodní
muzejní rady založené 1946). V roce 1949 k ní bylo přičleněno Ústředí vědeckých pracovníků při ČSNRB s úkolem registrovat všechny vědecké pracovníky
a vědecké společnosti v Československu a hájit jejich zájmy, včetně bytových
a sociálních. Rada tím ovšem poněkud změnila své původní zaměření.
Slibně se rozvíjející činnost a úspěšné začleňování se do mezinárodního rámce byly narušeny únorovým komunistickým převratem v roce 1948.
ČSNRB se ocitla v podobné pozici jako za okupace. V prvé řadě musela opět
obhajovat nutnost zachování dosavadních mezinárodních styků s „kapitalistickými“ státy a členství v mezinárodních uniích, které měly svá hlavní sídla
mimo sovětský blok. Kooperace se státy „kapitalistického bloku“ byla restringována a hlavní důraz byl kladen na spolupráci s lidově demokratickými státy
(Polskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, Čínou a v neposlední řadě
SSSR). Kromě Číny, s níž navázala ČSNRB vědecké styky až v roce 1951, spolupracovala s ostatními výše uvedenými státy již od druhé poloviny třicátých
let. I přes výše uvedené potíže se podařilo obnovit a postupně rozšířit mezinárodní styky a spolupracovat v rámci jednotlivých unií. V roce 1951 (pouhý rok
před svým zánikem) byla ČSNRB zastoupena v 15 mezinárodních vědeckých

40 PODANÝ, V., JANKO, J. Bohumil Němec, s. 589.
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uniích. Vedle toho spolupracovala i s mezinárodní organizací pro vědu a kulturu UNESCO.
Výborné výsledky ale ČSNRB nezachránily před zánikem. V rámci celkové reorganizace československého vědeckého života byly vědecké ústavy a společnosti v roce 1953 soustředěny v nově založené Československé akademii
věd (ČSAV). Původně samostatné instituce byly zrušeny a jejich činnost zcela
nebo částečně převzala ČSAV.
Činnost XVI. historického odboru v letech 1935–195241

w.
mu

Jak již bylo zmíněno, historický odbor byl zřízen mnohem později, spolu s dalšími humanitními odbory, jako reakce na nutnost reformovat
a zinternacionalizovat tyto obory. Ve funkci předsedy se vystřídali: Jaroslav Bidlo (1935–1937), Josef Šusta (1938–1945), Václav Chaloupecký
(1946–1951),42 Rudolf Urbánek (1952). Členy odboru se stali významní
čeští, němečtí a slovenští historici, zpravidla slavisté, což korespondovalo
se státotvorným aspektem ČSNRB: Jaroslav Bidlo,43 Ján Bakoš,44 František Michálek Bartoš,45 Josef Dobiáš,46 Gustav Friedrich,47 Milan Hodža,48
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41 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti odboru.
42 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Václav Chaloupecký. Dopis
ČSNRB L. Chaloupecké, 26. 11. 1951.
43 Jaroslav Bidlo (1886–1937) – řádný profesor všeobecných dějin se zvláštním zřetelem k dějinám východní Evropy na FF UK v Praze, zakladatel semináře východoevropských dějin na FF
UK v Praze. Viz TOMEŠ Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. Praha: Paseka, 1999 (dále TOMEŠ, J. Český biografický slovník).
44 Ján Bakoš – řádný profesor FF Komenského Univerzity v Bratislavě, specializace semitské
jazyky a kultury. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Jan Bakoš.
45 František Michálek Bartoš (1889–1972) – profesor na Husově evangelické bohoslovecké fakultě, od 1950 na Komenské evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, člen ČAVU a KČSN;
specializace: husitství a česká reformace. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32. Členové, osobní spisy, František Michálek Bartoš; TOMEŠ, J. Český biografický slovník.
46 Josef Dobiáš (1888–1972) – řádný profesor FF UK, český historik, klasický filolog, specializace: dějiny římského císařství, pravěk českých zemí, dějiny Pelhřimova a jeho okolí. MÚA,
A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32, Členové, osobní spisy, Josef Dobiáš; TOMEŠ, J. Český
biografický slovník.
47 Gustav Fridrich (1871–1943) – český historik, zakladatel moderní školy pomocných věd historických, prof. FF UK, od 1919 ředitel Státní archivní školy. Viz TOMEŠ, J. Český biografický slovník.
48 Milan Hodža – prof. FF UKo v Bratislavě (od 1921), zakladatel Československé akademie
zemědělské (1924), představitel Agrární strany na Slovensku, místopředseda celostátního
výboru (1918–1938), poslanec NS (1918–1938), zástupce čs. vlády v Budapešti (1918–
1919), ministr pro sjednocení zákonů (1919–1920, 1926–1927), ministr zemědělství (1922–
1926,1932–1935), ministr školství (1926–1929), předseda vlády (1935–1938), ministr
zahraničních věcí (1936). MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32, Členové, osobní spisy,
Milan Hodža; TOMEŠ, J. Český biografický slovník.
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František Hrubý,49 Václav Chaloupecký,50 Otakar Odložilík,51 Milada
Paulová,52 Josef Pekař,53 Gustav Pirchan,54 Karel Stloukal,55 Josef Šusta,56
Rudolf Urbánek,57 Branislav Varsik,58 Václav Vojtíšek,59 Wilhelm Wostry.
Jasnou početní převahu po celou dobu činnosti odboru měli historici české
národnosti, Slováci a Němci byli zastoupeni jen marginálně. V meziválečném
období bylo Slovensko zastoupeno pouze Milanem Hodžou60 a Jánem Bakošem,61 kteří byli přijati již v roce 1935. Bakošovo členství ale muselo být v roce
1950 znovu potvrzeno Uměleckou a vědeckou radou v Bratislavě,62 ale tento-
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49 Fantišek Hrubý – archivář, ředitel Zemského archivu v Brně (od 1920), prof. FF MU v Brně
(od 1924). Viz TOMEŠ, J. Český biografický slovník.
50 Václav Chaloupecký – státní inspektor archivů a knihoven na Slovensku (1919–1938),
prof. FF UKo v Bratislavě (1922–1938), prof. FF UK v Praze (od 1938). MÚA, A AV ČR, fond
ČSNRB, k. 9, i. č. 32, Členové, osobní spisy, Václav Chaloupecký; TOMEŠ, J. Český biografický
slovník.
51 Otakar Odložilík – Archiv ministerstva vnitra v Praze (1923–1928, 1930–1934), prof. FF UK
v Praze (1926–1948), přednášel na fakultě slovanských studií londýnské univerzity (1928–
1930), prof. univerzity v Boulder – USA (1939–1941), prof. Kolumbijské univerzity v N.Y.
(1941–1943), poradce čs. exilového ministerstva zahraničních věcí v Londýně (1943-1945),
prof. FF UK v Praze (1945-1948), exil. Viz TOMEŠ, J. Český biografický slovník; MÚA, A AV ČR,
fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Otakar Odložilík.
52 Milada Paulová – pracovnice pražské univerzitní knihovny (1919–1935), prof. FF UK v Praze (od 1935), první docentka v ČSR (1925), první profesorka (1935). Viz TOMEŠ, J. Český
biografický slovník; MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Milada
Paulová.
53 Josef Pekař (1870–1937) – český historik, čelný představitel Gollovy školy, prof. FF UK
(od 1897) – rektor UK (1931/1932), od 1918 vedoucí redaktor Českého časopisu historického. Viz TOMEŠ, J. Český biografický slovník.
54 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Gustav Pirchan.
55 Karel Stloukal (1887–1957) – Archiv země České (1919-1920), ministerstvo zahraničních věcí
(1920–1921), ředitel Archivu Národního muzea v Praze (1922–1935), prof. FF UK (19251950). Viz TOMEŠ, J. Český biografický slovník; MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32.
Členové, osobní spisy, Karel Stloukal.
56 Josef Šusta (1874–1945) – český historik, prof. FF UK (od 1905), ministr školství a národní osvěty (1920–1921), prezident České akademie věd a umění (1939–1945). Viz TOMEŠ, J.
Český biografický slovník.
57 Rudolf Urbánek (1877–1962) – prof. FF MU v Brně (1920), člen ČAVU a KČSN. MÚA,
A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Rudolf Urbánek.
58 Branislav Varsik – prof. FF UKo v Bratislavě.
59 Václav Vojtíšek – Pracovník (1909–1921), ředitel Archivu hl. m. Prahy (1921–1940, 1945–
1948), prof. FF UK v Praze (od 1921); MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové,
osobní spisy, Václav Vojtíšek.
60 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Milan Hodža, Dopis M. Hodžy ČSNRB, 1. 4. 1935.
61 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Jan Bakoš.
62 Což Rada učinila dopisem ze dne 11. 3. 1950. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Jan Bakoš.
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krát pro Odbor XVIII. – historicko-filologický pro antiku a Orient.63 V roce
1952 byl přijat Branislav Varsik.64
V roce 1937, v reakci na zhoršující se mezinárodní situaci a ve snaze najít společnou řeč s českými Němci se členy stali profesoři Německé univerzity – Němci: Gustav Pirchan,65 profesor všeobecných středověkých dějin,
a Wilhelm Wostry.66 V obou případech se jednalo o Němce „přátelské“ vůči
republice, přestože je jejich pozitivní postoj k Československu v roce 1945
neušetřil odsunu. Po druhé světové válce se počet členů Odboru poměrně navýšil, když byli v roce 1946 za členy přijati: František Michálek Bartoš, Václav
Chaloupecký, Otakar Odložilík, Milada Paulová, Karel Stloukal a Václav Vojtíšek.
Historický odbor na svých schůzích řešil, tak jak mu určovaly stanovy, propagaci české historické vědy v zahraničí a naopak. Jednou z cest jak toho dosáhnout bylo uplatnění vědeckých prací v zahraničních časopiseckých platformách a vydavatelstvích a využití zastoupení členů v mezinárodních vědeckých
organizacích. Členové proto na schůzích Odboru podávali podrobné informace v tomto duchu.
Jaroslav Bidlo uvedl, že se mu v roce 1935 podařilo vydat do říjnového
a listopadového čísla „Le monde slave“ na obranu svého pojetí východoevropských dějin kritiku67 polemiky, kterou proti jeho názorům vydal prof. Německé univerzity Josef Pfitzner v Historische Zeitschrift.68 Bidlo zajišťoval vědeckou
spolupráci díky svému předsednictví ve Federaci východoevropských historických společností a členství v Jihoslovanské společnosti historické, bělehradského odboru. Inicioval a pomohl zajistit překlad historické práce rumunského
historika prof. Nicolae Iorgy „La place des Roumains dans l‘histoire universelle“
a dle svých slov se přičinil, aby řada vynikajících cizích historiků byla zvolena
za členy KČSN a členy Slovanského ústavu. 69

ww

63 Rada zároveň udělila souhlas s přechodem Bakoše z odboru historického, v dopise
z 6. 4. 1950. MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 8, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Jan Bakoš,
Dopis Historického odboru J. Bakošovi, č. j. 1755/50.
64 Profesor FF Slovenské univerzity v Bratislavě, specializace: starší slovenské dějiny. MÚA,
A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Branislav Varsik.
65 Gustav Pirchan – mimořádný profesor středověkých dějin na německé univerzitě v Praze.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 9, i. č. 32. Členové, osobní spisy, Gustav Pirchan; MÚA,
A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Volby členů a funkcionářů, Přípis předsedy historického odboru generálnímu sekretáři ČSNRB, 4. 1. 1937.
66 Wilhelm Wostry – mimořádný profesor středověkých dějin na německé univerzitě v Praze.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Volby členů a funkcionářů, Přípis předsedy historického odboru generálnímu sekretáři ČSNRB, 4. 1. 1937.
67 L‘europe orientale et le domaine de son historie.
68 PFITZNER, Josef. Die Geschichte Osteuropas und die Geschichte des Slaventums als
Froschungsproblem. Historische Zeitschrift, 1934, roč. 150, č. 1, s. 150.
69 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
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MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
Šusta prováděl za Československo korekturu hesel, tištěných ve slovanských jazycích.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
Londýn 30. 6. – 3. 7. 1936.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Volby členů a funkcionářů, Přípis J. Dobiáše předsednictvu ČSNRB, 19. 2. 1938.
78 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru.
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Josef Šusta se v letech 1935–1936 zúčastnil prací „Commission internationale de coopération intelektuelle“ při Svazu národů (Ženeva), jejímž členem
byl od r. 1928. Šusta zajišťoval trvalý kontakt s jejím výkonným orgánem „Institut international de coopération intelektuelle“. V roce 1936 byl zvolen členem subkomise, která měla upravit nové stanovy vědecké kooperace při Svazu
národů. Subkomise zasedala v Paříži 18.–21. 12. 1936.70 Šusta jako předseda
Československého ústředí pro duševní spolupracovníky vedl veškerou mezinárodní agendu tohoto ústředí. Zároveň byl členem redakční rady „Comité
International des Sciences Historiques“ 71, která vypracovávala mezinárodní
bibliografické údaje z oblasti historie a pro niž opatřoval československé bibliografické údaje.72 Šusta připravil pro „Revue historique“ v roce 1936 bulletin
o československé historické produkci z let 1931–1935. Kooperaci s italskými
vědci zajišťoval prostřednictvím svého předsednictví v komisi pověřené správou Československého kulturního ústavu v Římě.73
Josef Dobiáš se v roce 1936 aktivně účastnil mezinárodního kongresu numismatiků74 s příspěvkem „Roman imperial coins as soucrces to germanic antiquities“. Jako odborník na mincovnictví Antoninů byl vyzván vydavatelem katalogu
mincí Britského muzea Harolda Mattinglyho ke spolupráci na IV. svazku katalogu. 75 V Itálii přednášel na mezinárodní konferenci pořádané „Instituto di studi
romani“ přednáškou „Le strade commerciali nel territorio cechoslovacco in età
romana“, která byla otištěna v publikaci „Gli studi romani nel mondo“. 76
Rok 1938 byl poznamenán smrtí Jaroslava Bidla, který byl vystřídán
na pozici předsedy Josefem Šustou.77 Na jedno z uvolněných míst byl navržen
za člena Josef Vítězslav Šimák „jako jeden z nejstarších a nejzkušenějších historiků“, k čemuž ale nakonec nedošlo. Odbor v reakci na zhoršující se vnitropolitickou a mezinárodní situaci vyhotovil k dispozici předsednictva materiál pro
sborník „Co dalo Československo Evropě a lidstvu“.78
Činnost odboru byla zahájena záhy po osvobození. Odbor se musel vyrovnat se ztrátou svých členů. Na prvním místě s tragickou smrtí svého dosavadního předsedy Josefa Šusty, který pod vlivem nespravedlivého obvinění
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z kolaborace spáchal sebevraždu.79 Na jeho místo byl zvolen v roce 1946 Václav Chaloupecký, který patřil mezi nově přijaté členy. Další ztráta odbor postihla odsunem dvou členů německé národnosti Gustava Pirchana a Wilhelma Wostrého, kteří i přes svůj loajální postoj k republice sdíleli osud většiny
českých Němců.80
Odbor se snažil v rámci možností pokračovat v činnosti, ale situaci zkomplikoval únor 1948 a diskuse o celkové reformě vědeckého života. Odbor se spíše než na mezinárodní spolupráci soustředil na zodpovídání dotazů týkajících
se odboru a předkládání odborných posudků o žádostech z oboru historického
na udělení podpor a stipendií. „Jinak odbor samostatné činnosti v uplynulém roce
nevyvíjel.“.81 Tento stav pokračoval i následující léta, kdy se ve zprávách o činnosti objevuje pouze stručná informace, že se členové omezují na vyřizování
běžné agendy (posudky, žádosti o podporu).82
V roce 1950 Odbor uspořádal dvě schůze, v nichž projednával běžnou
agendu a uvedl, že úzce spolupracuje s UK, KČSN a ČAVU, bez bližší specifikace. Zahraniční spolupráci nevyvíjel, ale členové měli možnost setkat
se s vědci ze Sovětského svazu. A opět konstatování: „Jinak odbor v uplynulém roce speciální činnosti nevyvíjel.“ V roce 1951 se projednávala otázka,
za přítomnosti zástupců Historického odboru, zda má pokračovat ve vydávání Historické bibliografie, kterou dosud vydával Historický klub.83 Téhož
roku se Odbor rozloučil se zemřelým Václavem Chaloupeckým a provedl
volbu předsedy Rudolfa Urbánka a za místopředsedu byl vybrán Václav
Vojtíšek. Do zpráv se teprve nyní explicitně promítla proměna historiografického ovzduší, kdy byl Odbor nucen reflektovat „práce“ J. V. Stalina
o marxismu a jazykovědě a jejich aplikace na historické vědy.84 V lednu
1952 byl přečten přípis ministerstva školství,85 který určil, že žadatelé
o podporu musí ve svých žádostech o podporu uvést, „znamená konkrétní

ww

79 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Volby členů a funkcionářů, Přípis předsedy historického odboru generálnímu sekretáři ČSNRB, 4. 1. 1937.
80 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Volby členů a funkcionářů, Přípis J. Dobiáše
předsednictvu ČSNRB, 12. 1945.
81 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru,
21. 5. 1949.
82 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zprávy o činnosti historického odboru,
17. 5. 1950.
83 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Záznam o schůzi Historického klubu a Historického odboru, 21. 4. 1951.
84 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zápis o schůzi historického odboru při ČSNRB,
12. 12. 1951.
85 Č. j. 106.952/51-IV/5.
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přínos pro naše budování socialismu“.86 Odbor do té doby dodržoval striktní pravidla při posuzování žádostí o finanční podpory pro vědecké práce
a odmítal slevit ze svých odborných nároků a dotovat „diletantské“ práce87
nebo práce, které neodpovídaly vysokým nárokům, jež na ně byly kladeny.
Snažil se podporovat perspektivní mladé vědecké pracovníky a ty „kdo musí
pracovat v letním období mimo své bydliště a jejichž práce mohou mít ve svých
důsledcích praktický význam, zejména pro budování socialismu.“ O návrzích
na podpory se mělo nadále rozhodovat na úrovni odborů a teprve poté
měly být předány předsednictvu.88 Regionální spolupráci a studentské,89
neperspektivní práce rovněž nebyly podporovány.90
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Československá národní rada badatelská (ČSNRB) patřila v meziválečném
Československu k významným a specifickým vědeckým institucím. V první
řadě úzce souvisela s úsilím československé vědy o začlenění se do mezinárodního rámce, ale též s emancipací vůči vědě německé. Zároveň ji lze považovat
za jakési výstavní okno naší republiky, které mělo světu ukázat, že československá věda může uspět a snést srovnání na mezinárodním vědeckém poli.
ČSNRB vyvíjela svou vlastní vědeckou činnost prostřednictvím jednotlivých
odborů a komitétů, ale především fungovala jako zprostředkovatel zahraničních styků pro jednotlivce a vědecké instituce. Její členové byli aktivními
a v řadě případů iniciativními účastníky mezinárodních projektů. Politické
události spojené s okupací Československa a s únorovým převratem v roce
1948 její činnost podlomily a nakonec vedly k ukončení její činnosti v rámci
celkové reorganizace československé vědy v roce 1952/1953.
I když československé mezinárodní vědecké styky probíhaly také autonomně mimo rámec ČSNRB, její význam pro vědu je nezpochybnitelný. Rada
poskytla fungující rámec pro začlenění československé vědy do světového, ale
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86 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zápis o schůzi historického odboru při ČSNRB,
22. 12. 1952.
87 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zápis o schůzi historického odboru při ČSNRB,
2. 6. 1952.
88 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Žádosti o příspěvky na vědecké práce k posouzení, 22. 5. 1952.
89 Jan Bystřický, Stanislava Břeňová, Růžena Hromadníková, Karel Horák, Jaroslav Mezník.
MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zápis o schůzi historického odboru při ČSNRB,
22. 12. 1952.
90 MÚA, A AV ČR, fond ČSNRB, k. 12, i. č. 49. Zápis o schůzi historického odboru při ČSNRB,
22. 12. 1952.
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zejména evropského kontextu a v rámci CIR/CIUS patřila k aktivním a efektivně fungujícím členům.
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Czech National Research Council – New science in a new state
The Czechoslovak National Research Council was an eminent special-purpose scientific
institution. It was closely associated with the efforts of Czechoslovak science to be included
within the international framework and with emancipation in regard to Czechoslovak
scientists of German nationality. The CSNRC was to a large extent conceived as the
Republic’s „showcase“ to show the world that Czechoslovak science was competitive at an
international level. The CSNRC had two basic functions. On the one hand it performed its
own scientific activity via individual departments and committees, but above all it mediated
international contacts for individuals and scientific institutions. Its members were active,
enterprising participants in international projects, although only a few lived to see their
implementation. CSNRC activities were disrupted to a large extent during the Occupation,
even though it carried on operating throughout the war, providing financial support to
a number of scientists. Its activities came to an end as part of the overall reorganization
of Czechoslovak science in 1952/1953. Even though Czechoslovak international scientific
relations operated autonomously outside the CSNRC, its importance for science cannot
be in any doubt. The Council provided an operating framework for Czechoslovak science
to be included within the global and in particular the European context, and it was one of
the active and efficiently operating members of CIR/CIUS.
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Československá sociologická
společnost při ČSAV
jako institucionální báze
obnoveného oboru1
ZDENĚK R. NEŠPOR
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The Czechoslovak Sociological Society within the Czechoslovak
Academy of Sciences – an institutional base for a revived discipline
Abstract: The foundation of research institutes, departments, journals and other academic
bodies providing an institutional background was an important part of the re-establishment
of Czech (Czechoslovak) sociology in the mid-1960s.This article describes and analyses the
specific case of the Czechoslovak Sociological Society, formally the first established branch
organisation, and its relations to the Scholarly Collegium of Philosophy (and Sociology),
the official managing and controlling body of socialist science. As a consequence of the
Prague Spring of 1968, the sociological society became relatively independent and gained
the collegium’s authority, being an archetypal example of Czechoslovak “socialism with
a human face”. However, activist and pro-democratic tendencies within the society were
forcibly liquidated shortly after in the early 1970s.
Keywords: Czechoslovak Sociological Society; Czech sociology – history of; Marxist
sociology; academic societies; Academy of Sciences
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Je obecně známo, že společně s několika dalšími obory – genetika, kybernetika – sociologie sdílela dramatické osudy po nástupu komunistického režimu:
na čas byla jakožto „buržoazní pavěda“ zcela zakázána, pak byla s nemenším
halasem obnovena.2 Obojí se přirozeně dotklo také její institucionální základ-

1

2

Článek je výstupem z projektu CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796), financovaného z OP
VVV; autor za tuto podporu děkuje. Autor rovněž děkuje Hlavnímu výboru České sociologické společnosti za svolení k bádání v jejím dosud nezpracovaném archivu; archiv je ovšem
zachován jen kuse.
PETRUSEK, Miloslav. Co bylo, když sociologie nebyla. Osudy zakázané a zhanobené vědy
1948–1963. In BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda v Československu v letech 1953–1963. Praha: Ar-
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chiv AV ČR, 2000, s. 35–49; v širším kontextu NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Dějiny české sociologie. Praha: Academia, 2014 (dále: NEŠPOR, Z. R. a kol. Dějiny české sociologie).
K českým pracovištím, která eviduje NEŠPOR, Zdeněk R. Slovník institucionálního zázemí
české sociologie. Praha: Scriptorium, 2017 (dále: NEŠPOR, Z. R. Slovník institucionálního zázemí), jsou připočítána dvě slovenská: Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě a Sociologický odbor Matice slovenské v Turčianském Sv. Martině. V dalším textu není
nicméně situace na Slovensku až na nezbytné výjimky vůbec zohledněna, protože slovenská
sociologie se v poválečném období vydala vlastní cestou; srov. TURČAN, Ľudovít, LAIFEROVÁ, Eva (eds.). O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti a realita rozvoja sociológie na Slovensku. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997; PETRUSEK, Miloslav. Čtyřicet let spolu i vedle sebe. Střípky paměti a útržky poznámek českého sociologa k česko-slovenským vztahům
v sociologii. Sociológia, 2009, roč. 41, č. 1, s. 29–38.
NEŠPOR, Z. R. Slovník institucionálního zázemí, s. 88–93. Paradoxně naopak přečkala druhá,
mnohem menší sociologická společnost – Společnost pro sociální bádání, a to až do počátku
osmdesátých let; kromě (skryté) existence však už tato společnost v dějinách české sociologie nehrála žádnou roli. Viz ibid., s. 94–97; NEŠPOR, Zdeněk R. Znovuzaložení Společnosti
pro sociální bádání v 90. letech 20. století. Lidé města, 2008, roč. 10, č. 1, s. 37–69 (dále: NEŠPOR, Z. R. Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání).
NEŠPOR, Z. R. a kol. Dějiny české sociologie, s. 338–344; podrobněji VOŘÍŠEK, Michael. The
Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociology from a Comparative Perspective. Praha: Kalich,
2012.
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ny: na přelomu čtyřicátých a padesátých let tak byla zrušena výuka sociologie
na osmi vysokých školách (nepočítaje v to arci/biskupské semináře a některá
řádová učiliště) a došlo k likvidaci pěti dalších výzkumných center,3 stejně jako
oborové Masarykovy sociologické společnosti.4 V polovině šedesátých let, kdy
se opět po sovětském vzoru ukázalo, že sociologie je přeci jen užitečná (první
takovéto snahy se objevily již na konci padesátých let, byly však potlačeny5),
musely být tyto nebo podobné organizace a korporace znovuzřízeny. A současně včleněny do struktury Československé akademie věd, protože stále platilo, že ne-li jedinou, tedy hlavní vědeckovýzkumnou organizací socialistické
společnosti je právě akademie věd a její složky. V roce 1965 formálně (fakticky už dříve) do gesce vědeckého kolegia filozofie připadla rovněž sociologie,
ve stejném roce byl založen Sociologický ústav ČSAV (o dva roky později
doplněný Ústavem pro výzkum veřejného mínění ČSAV) a začal vycházet Sociologický časopis. Spolu se (znovu)zavedením výuky sociologie na vysokých
školách to můžeme považovat za znaky plného etablování oboru, přesto však
v tomto výčtu institucionálních bází chybí jedna důležitá složka.
V této studii se zaměříme na dosud neprozkoumaný vznik a počátky nové
oborové vědecké společnosti – Československé sociologické společnosti (ČSSS)
při ČSAV – a na její vztah k orgánům řídícím vědu, především k již zmíněnému
vědeckému kolegiu. K čemu byla obnovitelům české sociologie akademická společnost, když koncepční, organizační, prováděcí i personální otázky zjevně spadaly do gesce jiných orgánů: vědeckého kolegia, respektive akademických ústa-

4
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vů (případně i vysokoškolských a dalších pracovišť)? Byla sociologická vědecká
společnost vůbec potřebná, nebo bylo její založení pouhým výrazem nostalgie či
snahou vyrovnat se jiným vědním disciplínám? Zatímco starší české sociologické
společnosti byly již ve výše citované literatuře analyzovány, v případě Československé (dnes České, v období 1993–2016 Masarykovy) sociologické společnosti
jsme odkázáni pouze na vzpomínky pamětníků a nejzákladnější organizační informace a příslušný výzkum dosud proveden nebyl. Důvodem je i to, že jen část
pramenů je přístupná prostřednictvím Archivu Akademie věd ČR, zatímco řada
interních dokumentů zůstává v držení společnosti, jejíž archiv dosud nikdo nevyužíval a byl i částečně poškozen při povodních v roce 2002. Teprve kombinací
obou těchto zdrojů s dalšími prameny lze přitom proniknout k peripetiím vzniku a počátků Československé sociologické společnosti, přiblížit její fungování
v kontextu organizace a řízení vědy v socialistickém Československu a srovnat je
s dřívější i pozdější situací vědeckých sociologických společností u nás.
Záměrně přitom nepřekročíme hranice jednoho jediného vědeckého oboru,
jehož specifičnost v daném časovém období diskvalifikuje jakékoli snahy o širší
výpovědní hodnotu. Bylo by jistě lákavé srovnávat rané dějiny akademické sociologické společnosti s obdobnými orgány a společenstvími jiných vědeckých
disciplín (nebo i s Českým svazem vědeckých pracovníků apod.), a to zvláště
v období společenských změn a reforem vědní politiky a managementu vědy
v šedesátých letech. Takovémuto srovnání však chybí jak věcná opora v podobě
srovnatelného provozu učených společností a mocenských a sociálních kontaktů jejich protagonistů, tak v mnoha případech základní pramenný výzkum
a v neposlední řadě i kompetence a zájem autora této studie. Srovnávací a/nebo
kontextualizační zařazení Československé sociologické společnosti při ČSAV
mezi další vědecké společnosti musíme proto ponechat dalším zájemcům.
Založení ČSSS

ww

Transformace vědeckých organizací a řízení vědy po nástupu komunistického
režimu proběhla ve dvou hlavních krocích. Tím prvním bylo zřízení Československé akademie věd v roce 1952, spočívající (kromě jiného) v selektivní
integraci dosavadních a zakládání nových vědeckých pracovišť; její koordinaci
byly podřízeny rovněž existující vědecké společnosti a akademie se současně
stala dominantní vydavatelkou vědeckých časopisů a knih.6 Problémy s říze-

6

FRANC, Martin, MÁDLOVÁ, Vlasta. Dějiny Akademie věd ČR v obrazech. Praha: Academia,
2013; srov. Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků. Praha: Archiv AV ČR, 2003. V případě vědeckých společností přitom vedle zákona
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zřizujícího ČSAV (52/1952 Sb.) zafungoval rovněž nový spolkový zákon (68/1951 Sb.), který
znamenal likvidaci nebo nezbytný přerod naprosté většiny dosud existujících spolků do nových organizačních forem.
K faktické obnově mohlo docházet a částečně i docházelo na margu existujících disciplín
a struktur již dříve: uveďme třeba výzkum zemědělské mládeže, provedený kolektivem
pod vedením J. B. Taubera (TAUBER, Jan a kol. Otázky zemědělské mládeže. Praha: Kabinet
pro studium hospodářského a sociálního vývoje zemědělství, 1958), nebo teoretické práce
J. Klofáče a V. Tlustého (KLOFÁČ, Jaroslav, TLUSTÝ, Vojtěch. Současná empirická sociologie.
Praha: Orbis, 1959). Všechny i dále v textu zmiňované osobnosti významné pro vývoj české
sociologie lze dohledat prostřednictvím slovníku NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Slovník českých
sociologů. Praha: Academia, 2013.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále: MÚA, A AV ČR), fond
Vědecké kolegium filozofie a sociologie ČSAV (dále: VKFS), k. 19, i. č. 163. Dopis účastníků
zasedání širšího výboru Jednoty filozofické předsednictvu VII. sekce ČSAV, 29. 5. 1961.
Členkou Mezinárodní sociologické asociace za Československo formálně byla již zmiňovaná
Společnost pro sociální bádání, kterou se komunistům nepodařilo ani ovládnout, ani zlikvidovat; tato společnost, resp. její hlavní představitel Josef Král ovšem neměli možnost mezinárodního a po pravdě řečeno ani oficiálního domácího akademického působení. Poslední doložený (avšak nedochovaný) dopis Josefa Krále Výkonnému výboru ISA pochází z 9. 9. 1964,
odvolává se na něj generální sekretář R. Girod ve svém dopise Královi z 21. 9. 1964; International Institute for Social History Amsterodam, fond International Sociological Association,
k. 370.
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ním vědeckého provozu vedly nicméně po deseti letech k reorganizaci, v rámci
ČSAV byla v roce 1962 zřízena vědecká kolegia jakožto kolektivní řídicí orgány pro jednotlivé vědecké disciplíny. Vědecká kolegia přitom převzala rovněž
většinu funkcí příslušných akademických společností, jimž zůstalo namnoze
jen sdružování pracovníků v daném oboru, někdy i organizace konferencí (jíž
ovšem předcházelo schválení vyššími akademickými, případně stranickými orgány). Sociologie se ovšem žádného z těchto kroků nemohla účastnit, protože
byla dočasně zakázána, její (institucionální) obnova v šedesátých letech pak
spočívala v adaptaci na systém platný od roku 1962.7
Úvahy o (znovu)založení akademické sociologické společnosti jsou nicméně ještě starší. Tento návrh zazněl poprvé na schůzi rozšířeného výboru Jednoty filozofické v dubnu 1961.8 Důvodem byl jednak očekávaný budoucí rozvoj
sociologie a potřeba shromáždit dosud rozptýlené sociology a zájemce o obor,
jednak docela pragmatická snaha vstoupit na půdu Mezinárodní sociologické asociace a účastnit se světového sociologického kongresu ve Washingtonu
v roce 1962. Na mezinárodním poli totiž česká sociologie neměla „oficiální“
reprezentaci.9 Samozvaný „přípravný výbor Společnosti pro sociální výzkum“
čítal 24 osob a je příznačné, že prvním uvedeným byl akademik Arnošt Kolman, nedávno se vrátivší ze Sovětského svazu a toho času vykonávající funkci
ředitele Filosofického ústavu ČSAV. Ať už šlo o odčinění vlastních chyb –
Kolman byl ve čtyřicátých letech jedním z hlavních ideových odpůrců sociolo-
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gie v Československu –,10 nebo jen o „chytání čerstvého větru“ ze Sovětského
svazu,11 sociologie a její společnost měly zjevně značnou, třebaže zatím skrytou
podporu. Nic však nešlo tak rychle a československá účast na washingtonském
kongresu byla přeci jen nesplnitelnou metou.
Zřízení vědeckého kolegia filozofie, jehož prvním předsedou se stal právě Kolman (1962–63), přesto uvedlo události do pohybu. Založení Sociologické společnosti – nyní už s tímto názvem – jakožto první krok k znovu
etablování disciplíny v Československu, bylo na pořadu jednání hned v březnu
1962 a o měsíc později Kolman spolu s důvodovou zprávou předkládal Prezídiu ČSAV návrh stanov i předsednictva12 budoucí společnosti.13 Co však
sociologii zprvu pomohlo, záhy ji zase poškodilo. Arnošt Kolman se během
roku 1962 dostal do konfliktu s vedením KSČ, rezignoval (nebo byl donucen
rezignovat) na své akademické místo a následujícího roku se vrátil do Sovětského svazu. Předsednictvo ČSAV proto se schválením sociologické společnosti nijak nespěchalo a žádost vědeckého kolegia filozofie musela být znovu
podána v květnu 1963, tentokrát jménem Ladislava Štolla a péčí Miloše Kalába.14 Přesto bylo potřeba překonat ještě jednu potíž.
Vzhledem k tomu, že ve stejné době ČSAV zakládala Československou demografickou společnost, na Prezídiu převládl názor, že dvě tematicky podobné
vědecké společnosti jsou zbytečným luxusem. Přípravné výbory se měly spojit
a měla být „pro oba obory založena společnost jedna, přičemž druhý obor vytvoří v jejím rámci zvláštní odbornou skupinu (sekci).“15 (Proto)sociologové na to
reagovali promptním svoláním přípravného výboru (30. října 1963) a zřejmě
i dalšími kroky, jimiž tuto snahu zvrátili. Jediným jejím výsledkem zřejmě byla
změna názvu připravované vědecké společnosti z dosud užívaného Sociologická společnost při ČSAV, což mohla být reminiscence na dřívější Masarykovu sociologickou společnost,16 na Československá sociologická společnost při
ČSAV; tento název také více odpovídal stávajícím názvům dalších českoslo-
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10 KOLMAN, Arnošt. Zaslepená generace. Paměti starého bolševika. Brno: Host, 2005, např.
s. 232, 328–329. Sociologie přitom nebyla jedinou Kolmanem zprvu zatracovanou a později
protěžovanou disciplínou, analogicky se zachoval i ke kybernetice.
11 Sovětská sociologická společnost byla založena v únoru 1961.
12 Alternativně byl užíván termín hlavní výbor, který nakonec převážil.
13 MÚA, A AVČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 163. List A. Kolmana R. Grygarovi, 26. 4. 1962.
14 Ibid. „Opravené verze“ listu Hlavního výboru Sociologické společnosti Prezídiu ČSAV,
5. 6. 1963. Nová jména předkládajících jsou tužkou doplněna na textově nezměněné důvodové zprávě A. Kolmana, tvořící přílohu jeho dopisu citovaného v předchozí poznámce.
15 Ibid. List L. Čepka vědeckému kolegiu filozofie, 15. 10. 1963.
16 Absence státu v názvu společnosti mohla být způsobena i (negativní) historickou tradicí
České společnosti sociologické, což byl název Masarykovy sociologické společnosti v letech
1941–45; viz NEŠPOR, Z. R. Slovník institucionálního zázemí, s. 90–91; TÝŽ, Sociolog(ie) mezi
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17
18
19

kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, s. 967–989.
MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 163. List L. Čepka Přípravnému výboru ČSSS,
31. 3. 1964.
Ibid. List M. Popela NV hl. m. Prahy, 27. 4. 1964.
Machonin byl v letech 1966–68 místopředsedou kolegia pro sociologii, tuto funkci předtím
zastával nevýrazný Ján Pašiak (1965–1966), i tehdy však veškeré návrhy na organizaci sociologických pracovišť předkládal Machonin.
Srov. MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 164. Zápis ze schůze přípravného výboru
Sociologické společnosti, 10. 3. 1964; Ibid. Zápis ze schůze výboru 20. 4. 1965; i. č. 165. List
J. Srovnala J. Pluhařovi o hodnocení vědeckých společností, 30. 6. 1965, příloha Čs. sociologická společnost. Dále srov. Archiv České sociologické společnosti Praha. Schůze výboru –
Valné shromáždění 1964–1969.
NEŠPOR, Z. R. Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání, s. 44–45; srov. také PETRUSEK,
Miloslav. Peripetie Masarykovy české sociologické společnosti (nejen v letech 1989–2002).
Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2002, roč. 38, s. 184–189 (dále: PETRUSEK, M.
Peripetie).
Např. MÚA, A AV ČR, fond Sociologický ústav ČSAV, k. 1, i. č. 4. Návrh koncepce Sociologického ústavu ČSAV, 26. 8. 1964; Předběžný návrh na zřízení pobočky Sociologického ústavu
v Brně, 18. 12. 1968.
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venských vědeckých společností. Vznik společnosti schválilo Prezídium ČSAV
v listopadu 1963 a ministerstvo vnitra v březnu následujícího roku,17 10. dubna
1964 se konala ustavující valná hromada a volba prvního hlavního výboru.18
Československá sociologická společnost při ČSAV se tak opravdu stala první
akademickou institucí obnoveného oboru, teprve v dalších letech následovaná
akademickým ústavem, časopisem či univerzitními katedrami.
Mezi sociologickou společností, reprezentovanou předsedou Jaroslavem
Klofáčem (profesorem Vysoké školy politické ÚV KSČ), a vědeckým kolegiem
filozofie (od roku 1965 filozofie a sociologie), reprezentovaným v tomto ohledu Pavlem Machoninem (pověřeným ředitelem univerzitního Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy),19 nastala přitom v prvních letech jednoznačná dělba práce. Sociologická společnost se soustředila na svůj organizační
rozvoj (budování jednotlivých subdisciplinárních sekcí) a organizaci vnitrooborové diskuse, jejímž vyvrcholením bylo uspořádání I. celostátní konference
československých sociologů ve Špindlerově Mlýně, respektive na kontakty se
zahraničními sociology a sociologickými společnostmi, včetně účasti na následujícím světovém sociologickém kongresu v Evianu v roce 1966.20 Společnost
přitom šla tak daleko, že nabídla sloučení Královi a jeho Společnosti pro sociální bádání, a když ti zdvořile odmítli, zajistila Královu účast na konferenci
ve Špindlerově Mlýně, na evianském kongresu a v roce 1968 si jej zvolila čestným předsedou.21 Naproti tomu veškeré záležitosti spojené se vznikem a pracovní, případně i personální náplní sociologických pracovišť (nejen v rámci
ČSAV) řešilo vědecké kolegium filozofie a sociologie.22 Příznačně pro posta-
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vení sociologie v akademických orgánech – a vzhledem k očekáváním, která
v ní vkládali někteří reformní komunisté – přitom lze konstatovat, že ani jedna
z uvedených klíčových osobností, Klofáč a Machonin, nebyla svým institucionálním zázemím a styky přímo spojena s Akademií věd.
ČSSS přebírá řídicí a kontrolní pravomoci

w.
mu

Přes zjevnou „dělbu práce“ mezi oběma kolektivními orgány můžeme sledovat vzrůstající úsilí akademické společnosti ovlivňovat dění v sociologické
obci; důvodem mohly být jak osobní ambice jejích představitelů, nově nabyté
zkušenosti s fungováním zahraničních vědeckých společností, tak také nízká
míra funkčnosti řízení vědy prostřednictvím vědeckých kolegií. Nebo všechny tyto, případně další důvody dohromady: ambice sociologické společnosti
rostly i z toho důvodu, že se záhy stala masovou a „módní“ záležitostí, v roce
1965 překročil počet členů 1200 a společnost údajně byla druhou největší sociologickou společností světa.23 Pozadí tvořil všeobecný požadavek demokratizace, který se začal uplatňovat v souvislosti s nástupem Pražského jara.24
První případy „aktivní“ personální a řídicí politiky Československé sociologické společnosti byly ovšem restriktivní: hlavní výbor se snažil řešit „příliš
velký“ vzrůst členské základny a současně se snažil zabránit v účasti na evianském kongresu těm, kteří nebyli vybráni do oficiální delegace (na kongres se
ovšem přihlásili a snažili se na něj vyjet prostřednictvím zájezdu Čedoku).25
Úspěch na tomto poli podnítil nicméně i jiné aktivity. Hlavní výbor společnosti kooptoval několik členů a v roce 1967 připravoval rozsáhlejší personální změnu svého složení, aniž by v těchto případech žádal o souhlas vědecké
kolegium, původně interní bulletin Zprávy Čs. sociologické společnosti se
od počátku roku 1968 stal víceméně regulérním časopisem (vedle „oficiálního“
Sociologického časopisu, vydávaného kolegiem).26 Společnost si začala činit
nárok na to být jediným kolektivním orgánem zastupujícím a řídícím československou sociologickou obec (vedle vedení jednotlivých pracovišť), existence
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23 MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 198, i. č. 165. List J. Srovnala J. Pluhařovi o hodnocení vědeckých společností, 30. 6. 1965, příloha Čs. sociologická společnost.
24 Tímto kontextem i praktickým provedením se emancipace sociologické společnosti
lišila od dřívějších pokusů o kolektivní řízení vědy například prostřednictvím mohutných
konferencí, s nimiž bylo experimentováno na počátku padesátých let; jejich účastníci
i témata byli předem vybráni, zatímco na konci šedesátých let se opravdu jednalo o (zárodky)
demokratických procesů.
25 Archiv České sociologické společnosti Praha, k. Schůze výboru – Valné shromáždění
1964–1969, Zápisy ze schůze výboru 16. 9. 1965, 26. 9. 1966.
26 Ibid. Zápis ze schůze výboru 31. 3. 1967.
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vědeckého kolegia filozofie a sociologie byla shledána jako nadbytečná. Pavel
Machonin proto v květnu 1968 rezignoval na své místopředsednictví kolegia
s tím, že agendu předá kolegiu nebo raději přímo výboru sociologické společnosti.27
Až do roku 1970, kdy (personálně obměněné) vědecké kolegium filozofie
a sociologie nastolilo ostrý normalizační kurz,28 se stala existence tohoto orgánu pro českou sociologii irelevantní a jeho pravomoci fakticky přešly právě
na vedení sociologické společnosti. Nutno ovšem konstatovat, že s výjimkou
rehabilitační komise, která měla odčinit přehmaty padesátých let,29 ani společnost v tomto směru po celý rok 1968 nevyvinula žádnou aktivitu. Členové
výboru i další sociologové byli zjevně zaujati svými individuálními projekty
a/nebo kariérním postupem, k vědecko-organizačním otázkám se začali scházet až v následujícím roce.30 Na pořad dne se dostala federalizace společnosti,
respektive plánované zastřešení dvou nezávislých národních sociologických
společností, které by současně převzaly všechny pravomoci druhdy příslušné
vědeckému kolegiu,31 a demonstrativní žádost Mezinárodní sociologické asociaci o přesun nadcházejícího světového sociologického kongresu z Varny někam jinam – protože Bulharsko se účastnilo invaze do Československa – nebo
o bojkot tohoto kongresu.32 I když výbor toto rozhodnutí záhy odvolal,33 pro
nastupující normalizátory se stalo jedním z hlavních důvodů kritiky činnosti
společnosti v „krizových letech“.34 Dalším důvodem bylo to, že společnost (byť
nevědomky) zaštítila paravědeckou činnost na poli tzv. astrobiologie, což proniklo i do médií,35 a obecně se „příliš“ početně rozšířila.
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27 Ibid. List P. Machonina F. Šormovi, 8. 5. 1968. V dopise Výboru ČSSS ze stejného dne Machonin přímo psal, že předpokládá „v nejbližší době“ předání agendy kolegia výboru společnosti.
28 MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 164. List vedení vědeckého kolegia filozofie a sociologie a Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV J. Kožešníkovi, 29. 4. 1970.
29 Srov. Archiv České sociologické společnosti Praha, k. Schůze výboru – Valné shromáždění
1964–1969, nedatovaná zpráva Rehabilitační komise, podepsaná D. Slejškou.
30 Obdobně na rok prakticky ustala práce na oborové encyklopedii – Malém sociologickém
slovníku –, který byl nakonec po řadě peripetií vydán až v roce 1970; k tomu srov. NEŠPOR,
Zdeněk R. Česká sociologická enckylopedistika. Praha: Academia, 2017, s. 9–11.
31 Archiv České sociologické společnosti Praha, k. Schůze výboru – Valné shromáždění
1964–1969. Zápisnica zo zasedania Koordinačnej komisie ČSS a SSS, 20. 3. 1969.
32 Ibid. Zápis ze schůze předsednictva, 26. 3. 1969.
33 Ibid. Zápis ze schůze předsednictva, 30. 6. 1969.
34 Např. MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 164. Zápis ze schůze výboru ČSS 15. 3. 1970;
Dále i. č. 163. List vedení vědeckého kolegia filozofie a sociologie a Ústavu pro filozofii
a sociologii ČSAV J. Kožešníkovi, 29. 4. 1970; Též i. č. 165. List F. Kahudy F. Charvátovi,
21. 5. 1970, příloha Soupis bodů, které by měly být předmětem komplexního hodnocení činnosti ČSSS v posledních letech, zvláště v letech 1968–69.
35 NEŠPOR, Zdeněk R. „Za největší provinění budiž považováno, bránit jinému v jeho názoru!“
Sekce integrální antropologie Československé sociologické společnosti. In WOITSCH, Jiří,
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Stranické a státní orgány proto prostřednictvím vědeckého kolegia filozofie a sociologie ČSAV v dubnu 1970 požadovaly zásadní rozchod ČSSS
s minulostí, explicitní odmítnutí dřívější „podpory pravicových sil“, personální
změny ve výboru a přeregistraci členů. V případě, že by se společnost nepodřídila, bylo vedení ČSAV připraveno k jejímu zrušení a ad hoc vytvoření nové,
úzce výběrové společnosti tak, aby se stačila československá účast na varnenském kongresu.36 Sociologická společnost s podobným tlakem nicméně počítala a snažila se jej minimalizovat. Koncem roku 1969 její vedení opustili
„problémoví“ lidé, za úřadujícího místopředsedu byl zvolen bývalý ministr
školství František Kahuda, společnost se rozhodně distancovala od astrobiologických tendencí a „přistřihla křídla“ obdobné snaze začlenit do jejího rámce
psychotroniku.37 Tato sebeobrana však přišla příliš pozdě a byla nedostatečná,
v květnu 1970 byl zásahem shora výbor dramaticky proměněn, následně došlo
k přeregistraci všech členů a společnost se na dalších dvacet let stala poslušnou
vykonavatelkou pokynů „shora“, ať už přicházely z obdobně normalizovaného
vědeckého kolegia, nebo přímo z aparátu ÚV KSČ. Emancipace Československé sociologické společnosti při ČSAV tak netrvala déle než dva roky.
Závěrem: Úloha vědecké společnosti
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Do nástupu komunistické vlády platilo, že nezávislé, dobrovolné, samosprávné
a (při zachování nezbytných hierarchií!) demokratické, někdy třeba i vzájemně
konkurenční akademické společnosti byly alespoň ve společenských vědách
hlavními hybatelkami českého akademického života, zřetelně překračujícími spíše „provozní“ a početně neobyčejně omezený rozsah univerzit, mizivé
množství státních, korporativních či soukromých výzkumných ústavů, nadací a dalších vědecko-organizačních složek;38 podobně tomu ostatně dodnes
v mnohém je ve většině západních zemí. V Československu to přestalo platit
v souvislosti s přijetím sovětského modelu řízení vědy na počátku padesátých
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JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav
AV ČR, 2016, s. 349–366.
36 MÚA, A AV ČR, fond VKFS, k. 19, i. č. 165. List F. Kahudy F. Charvátovi, 21. 5. 1970, příloha
Soupis bodů.
37 Ibid. k. 19, i. č. 164. Zápis ze schůze výboru, 9. 12. 1969. Je humorným paradoxem, že toto
„zvědečtění“ sociologické společnosti začal provádět právě František Kahuda, jenž v jiných
kontextech figuroval jako jeden z otců, nebo přinejmenším podporovatelů československé
psychotroniky; srov. např. BORECKÝ, Vladimír. Zrcadlo obzvláštního. Praha: Hynek, 1999,
s. 106–112.
38 Srov. HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých
zemích v letech 1848–1952. Praha: Archiv AV ČR, 2009.
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let, i když v jednotlivých vědních oborech zjevně v různé míře a s různými
důsledky. Na předchozích stranách byl sledován specifický případ sociologie,
neboť její vývoj prošel dramatickým přeryvem, na víc než deset let byla zcela
zakázána a později se jako obnovená či znovuzrozená disciplína musela plně
přizpůsobit aktuálním pravidlům. Přesto i v případě sociologie můžeme sledovat pokus o vykročení z jejich rámce, likvidovaný až s nástupem tzv. normalizace na počátku sedmdesátých let.
Obnova sociologie začala být diskutována na půdě vědeckého kolegia filozofie, dokonce ještě před jeho oficiálním vznikem, a tento orgán skutečně
v prvních letech představoval ústřední řídicí orgán vědecké činnosti. Avšak
tím, že kolegium povolilo vznik nezávislé Československé sociologické společnosti při ČSAV, nominálně vlastně vůbec prvního orgánu obnovující se
vědy, vytvořilo si nechtěnou konkurenci. Předsednictvo sociologické společnosti cítilo silný mandát početné členské základny a chopilo se příležitosti
řídit vědu samostatně, i když zprvu spíše restriktivně, a i později nikoli zcela
demokraticky. Proto ostatně představitel „staré“, předmarxistické sociologie
Josef Král, třebaže v roce 1968 s velkou slávou uvedený do pozice čestného
předsedy, výbor společnosti zakrátko znechuceně opustil.39 Přes tuto výhradu
můžeme konstatovat, že v letech 1968–70 víceméně svobodně zvolené vedení
sociologické společnosti fakticky nahradilo jmenované vědecké kolegium filozofie a sociologie: hlavní výbor společnosti se snažil uplatňovat jako kolektivní
reprezentant celé sociologické obce, vstupoval do organizačních a personálních otázek a stanovoval hranice příslušné vědecké disciplíny.
Znamenalo to, že Československá sociologická společnost při ČSAV chtěla nabýt toho významu a pravomocí, jaké měla meziválečná a krátce poválečná
Masarykova sociologická společnost? Následující tabulka přináší srovnání deklarativních i reálných funkcí obou vědeckých společností:40

39 MÚA, A AV ČR, fond Josef Král, k. 4, i. č. 312. List J. Krále Předsednictvu ČSSS, 1. 3. 1970.
40 Deklarativní funkce vychází ze schválených stanov (v případě Masarykovy sociologické společnosti byly publikovány v NEŠPOR, Zdeněk R. Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, s. 73–75; v případě ČSSS Archiv
AV, VKFS, k. 19, i. č. 163. Organizační řád Sociologické společnosti při ČSAV), reálné provozní funkce jsou konstatovány na základě dlouhodobého výzkumu dějin české sociologie.
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Sdružování zájemců o obor
Vědecká výchova

Vnitřní organizace místní
a tematická
Organizace vědecké práce
Vazba na domácí oborová
pracoviště
přednášky

Vydávání časopisu

Vydávání knih/knižnice

Čs. sociologická
společnost při ČSAV
1964–70
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Funkce

Masarykova
sociologická společnost
1930–39, 1946–5041

Aplikace vědeckých poznatků

stanovy

provoz

ne

ne

ano

ano

stanovy

provoz

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

zprvu ne,
později ano

ano

minimální

ano

částečná

ano

částečně

ano

ano

ano

ano

částečně

ano

ano

ne

ne

ano

ano

částečně

ne

ne

ne

ne

ne

ano

Vztahy k zahraničním
sociologickým organizacím

ano

minimálně

ano

ano

ano

ano

ano

ano
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ekonomická podpora výzkumů
apod.
Přerozdělování subvencí apod.
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Srovnání ukazuje, že nově zřízená Československá sociologická společnost
při ČSAV chtěla prakticky ve všech ohledech – s výjimkou oborově organizačních záležitostí, vyhrazených vědeckému kolegiu – nahradit svoji někdejší
předchůdkyni, a v některých oblastech dokonce předčít její funkce. Nešlo jen
o obnovu, ale o novou kvalitu, převyšující i současný Západ. Slovy jednoho
z představitelů nové společnosti jim šlo o to, „že socialismus je možné proměnit
(v neposlední řadě pomocí ‚sociologických prostředků‘) ve snesitelný a koneckonců lidský režim“42 odstraňující jak nedostatky kapitalismu, tak dogmatického stalinismu. Aby to bylo možné, vedení sociologické společnosti se svévolně chápalo
pravomocí vyhrazených vědeckému kolegiu a dalším akademickým orgánům,

41 Není zohledněno specifické období činnosti společnosti za protektorátu, k tomu viz díla cit.
v pozn. 16.
42 PETRUSEK, M. Peripetie, s. 185.
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rozšiřovalo svoji působnost a maximálně využívalo celospolečenského demokratizačního kontextu. Československá sociologická společnost – a v o něco
menší míře celý obnovený obor – byla v plném slova smyslu „dítětem Pražského jara“. Po jeho pádu za to ovšem sociologie jako obor zaplatila vysokou cenu
v podobě drastického uplatňování principů tzv. normalizace, na čas se přitom
dokonce uvažovalo o jejím opětovném zrušení.
Několik prvních let fungování Československé sociologické společnosti při
ČSAV každopádně ukazuje tendenci ke (kolektivnímu, částečně i demokratickému) samořízení vědy, která se v případě možnosti prosazovala i rámci socialistického vědeckého managementu a v ideálním případě jej zřejmě chtěla nahradit. To se plně a dlouhodobě nepodařilo v žádné vědecké disciplíně, menší
ambice i provokativnost však mohly vést k celkově lepším výsledkům. Některé
„méně viditelné“ vědecké společnosti – nebo jiné formy „šedé zóny“ československé vědy – totiž dokázaly získat a dlouhodobě si udržet značnou míru
autonomie a vlivu na vědecký provoz, což se sociologům rozhodně nepodařilo.

Summary

ww

The Czechoslovak Sociological Society within the Czechoslovak
Academy of Sciences – an institutional base for a revived discipline
The mid-1960s saw the organization and institutional revival of Czech (Czechoslovak) sociology, which had been liquidated by the Communist regime when it came to power. Apart
from academic institutes, university departments and periodicals, a new Czechoslovak Sociological Society was established at the Czechoslovak Academy of Sciences. This article
describes the path taken towards the establishment of this society during 1962–64, i.e.
before sociology was officially revived, and it discusses the reasons behind this step. It also
examines the first years in which the society itself operated against the backdrop of the
social and political changes during the latter half of the 1960s. The Czechoslovak Sociological Society was meant to take over some of the management and controlling powers from
the Czechoslovak Academy of Sciences Scholarly Collegium of Philosophy and Sociology,
but this only happened to a certain extent and for a short time. The arrival of „normalization“ quickly put an end to these democratizing trends, and the Society also had to deal
with other internal and external issues. Its operations during the brief period of relative
academic freedom can be analytically compared with the earlier (interwar and for a short
time postwar) sociological research societies and/or with similar organizations in the period under review; the first type of comparison is made in this article, while the text appeals
for the second type to be made once the necessary basic research has been performed.
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STUDIE 

Československá vědecká diplomacie
v Japonsku na pozadí transferu
technologií: koncepty, strategie
a aktéři (1957–1968)1
TOMÁŠ GECKO
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Czechoslovak scientific diplomacy in Japan in the context of technology
transfer: concepts, strategies and actors (1957–1968)
Abstract: This case study seeks to understand the dominant concepts, strategies and
actors in Czechoslovak scientific diplomacy surrounding the initial stages of the Japanese
“economic miracle”, which found strong echoes in the media, academic and political
spheres of Communist Czechoslovakia. An integral part of this scientific diplomacy
included technology transfers, which unintentionally helped to generate a dichotomy
among Czechoslovak natural, technical and humanities specialists.
Keywords: Science diplomacy; Transfer of technologies; Hanzelka and Zikmund; Czecho
slovak-Japanese relations; Japanese studies
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”Japonsko je vysoce rozvinutou průmyslovou zemí se světovým prvenstvím v některých odvětvích výroby (metalurgie, chemie, stavba lodí, výroba polovodičů).
Hlavním úkolem SKVT [Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky,
pozn. aut.] a našeho zastupitelského úřadu v Tokiu je, kromě jiného, získávání
technické dokumentace z nejvyspělejších odvětví japonské výroby. SKVT v současné
době věnuje větší pozornost Japonsku, než tomu bylo dříve. Po navázání kontaktů
s japonskými výzkumnými a vědeckými ústavy plánuje SKVT vyslat delegaci, která
bude složena z předních vědců a jejímž úkolem bude navázat spolupráci s japonskými výzkumnými ústavy. Pro nákup technické a vědecké literatury v Japonsku

1

Studie vznikla na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v rámci programu Progres
Q09, Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa.
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bude v SKVT vydělen zvláštní fond. Jinou formou vědecké spolupráce je vzájemná
výměna postgraduálních studentů mezi MŠK [Ministerstvo školství a kultury
ČSSR, pozn. aut.] a japonským ministerstvem školství. Poslední dobou se z naší
strany věnuje velká pozornost tomu, aby to byli studenti z technických oborů.“ 2

Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dále: AMZV), fond Teritoriální odbory – tajné
1960–1964, Japonsko, k. 1, Informace o československo-japonských stycích pro přijetí delegace japonské socialistické strany 17. 6. 1964.
MASON, Mark. American Multinationals and Japan. The Political Economy of Japanese Capital Controls 1899–1980. Cambridge – Massachusetts – London: Harvard University Press,
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Uvedená citace je datovaná 17. červnem 1964 a pochází ze zprávy československého ministerstva zahraničních věcí o rozvoji politických, hospodářských
i kulturních styků s Japonskem. Již samotná její stylizace charakterizuje dvě
základní roviny vědecké diplomacie komunistického Československa vůči
Japonsku a v širším kontextu pak využitelnost zahraniční politiky coby prospěšného kanálu pro transfer technologií. První z těchto rovin vychází z předpokladu, že se poválečné Japonsko vyprofilovalo coby vysoce efektivní ekonomika s masivním hospodářským růstem, nastartovaným v průběhu korejské
války a pokračujícím až do ropných šoků sedmdesátých let 20. století (s menší
intenzitou pak do krachu „bublinové ekonomiky“ na začátku devadesátých
let). Technologická základna země se v důsledku transferů ze Spojených států
amerických brzy vyrovnala úrovni nejvyspělejších západních zemí.3 Ekonomický rozmach logicky stimuloval zahraniční zájem o japonské výrobní postupy i manažerské techniky řízení práce.4 Ačkoliv východní blok neparticipoval na poválečné hospodářské obnově Japonska a nepřipojil se ani k podpisu
sanfranciské mírové smlouvy ze září 1951, již v polovině padesátých let začal
Sovětský svaz usilovat o normalizaci diplomatických vztahů. Výsledkem se
stalo společné sovětsko-japonské prohlášení z října 1956,5 jehož ratifikací došlo k ukončení válečného stavu mezi oběma zeměmi a navázání oficiálních diplomatických a konzulárních styků (mírovou smlouvu se však kvůli územním
sporům nepodařilo vyjednat).6 Sovětský svaz touto deklarací sledoval hlavně
oslabení spojeneckých vazeb mezi Spojenými státy a Japonskem, nicméně
od počátku kalkuloval také s kooperací v ekonomické sféře, a to prostřednic-

3

4

5

6
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tvím obchodní výměny a plánů na industrializaci Sibiře. Přímo v návaznosti
na sovětsko-japonské prohlášení se v Londýně sešli zástupci Československé
republiky a Japonska, aby dne 13. února 1957 signovali protokol o obnovení
normálních styků, jehož ratifikace byla završena počátkem května téhož roku.7
Od sklonku padesátých let se dařilo rozvíjet vzájemné obchodní a kulturní
vztahy,8 včetně stipendijních pobytů československých občanů v Japonsku
za účelem zvyšování jejich vědeckého know-how i posilování technologické
základny komunistického Československa. Jaké konkrétní události zapříčinily, že se Japonsko – ještě začátkem padesátých let technologicky zaostávající
země – pozvolna stalo součástí československých modernizačních strategií
(tj. vzorců chování aplikovaných za účelem snižování technologického náskoku jiných států i vyrovnávání se s interními problémy skrze inovace a reformy)?
Druhá rovina se koncentruje na vzájemnou interakci konkrétních aktérů
československé vědecké diplomacie v Japonsku. Ačkoliv transfery technologií
primárně zajišťovala tokijská legace ve spolupráci s československým univerzitním a mimouniverzitním prostředím (příslušné ústavy Československé akademie věd, ČSAV), základní koncepce vědecké diplomacie byly formulovány
na úrovni nejvyšších administrativních orgánů Československa, a to ve spolupráci se zpravodajskými službami (hlavně Vědecko-technická rozvědka při ministerstvu vnitra) a Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (instituce
vznikla roku 1962, podléhala přímo československé vládě a disponovala rozhodujícími pravomocemi v otázkách mezinárodní vědecko-technické spolupráce
i financování aplikované vědy, a to na úkor ČSAV, jež si podržela silné postavení
v základním výzkumu).9 Nositeli konkrétních strategií transferu technologií byli
vědci a technici rekrutovaní z prostředí technických, přírodních i humanitních
věd. Zatímco techničtí a přírodní vědci zvyšovali svou odbornou způsobilostí
úspěšnost transferu technologií, absolventi humanitních oborů (japanologové)
zajišťovali transkulturní dialog a institucionální infrastrukturu. Avšak tato –
na první pohled synergetická – spolupráce dvou heterogenních skupin vědců se
ve skutečnosti nacházela v latentním konfliktu, jehož předmětem byl omezený
počet stipendijních míst do Japonska. Přecházela tato dichotomie do podoby

7
8
9

Národní archiv Praha (dále: NA), fond Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv
III 1952–1987, k. 1747, Rudé právo 22. 2. 1957; AMZV, fond Teritoriální odbory – obyčejné
1945–1959, Japonsko, k. 1, Záznam k Protokolu o obnovení styků mezi ČSR a Japonskem.
NA, fond Ministerstvo školství a kultury, Zasedání kolegia ministra 1956–1966, k. 22,
kol. 1959/30. Zpráva o rozvoji a perspektivách československých kulturních styků s Japon
skem 4. 8. 1959.
Srov. FRANC, Martin. Ivan Málek a vědní politika 1852–1989 aneb Jediný opravdový komunista?
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 170–174.
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otevřených střetů uvnitř československého akademického pole – a pokud ano,
jakých konkrétních podob toto soupeření nabývalo?
Kladení otázek případové studie koresponduje s výše nastíněnými rovinami československé vědecké diplomacie v Japonsku. Účelem není detailní
rozbor kanálů a aktérů transferu technologií ani nástin procesu absorpce japonských technologií československým prostředím. Zhodnocení takto komplexního fenoménu by žádalo podstatně hlubší sondu do fungování základního i aplikovaného výzkumu komunistického Československa, než jakou lze
uskutečnit v hranicích vymezené problematiky. Příspěvek se primárně táže
po dominantních strategiích československé vědecké diplomacie vůči počátečním fázím japonského „ekonomického zázraku“, který nacházel silné odezvy
v mediálním, akademickém i politickém poli komunistického Československa.
Nedílnou součástí těchto strategií byly transfery technologií, jež bezděky pomáhaly generovat dichotomii mezi československými technickými, přírodními
a humanitními obory v závislosti na pragmatické využitelnosti konkrétní vědní
disciplíny pro expertní vládnutí. Příspěvek je ohraničen jednak ratifikováním
londýnských protokolů o obnovení normálních československo-japonských
styků v květnu 1957 (hlavní institucionální předpoklad k vytvoření infrastruktury pro vědeckou diplomacii), jednak ukončením zakladatelské etapy československé japanologie po roce 1968, čímž došlo k oslabení lobbistického vlivu
tohoto oboru v sociální struktuře komunistického Československa (úmrtí vedoucí Katedry věd o zemích Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy Vlasty Hilské a zahájení procesu tzv. normalizace, v jejímž důsledku
byl odvolán ředitel Orientálního ústavu ČSAV Jaroslav Průšek).
Hanzelka a Zikmund v Japonsku:
mediální pole a modernizační strategie

ww

”Japonsko dnes připomíná dobře zkonstruovaný stroj s velkým výkonem, který však
jede na střední obrátky. Místo okamžitého maximálního využití fondů, investic
a lidské síly je zaměřen na dlouhodobou plynulost, na spolehlivý a bezporuchový
provoz. Lidé to cítí. Převládá ovzduší klidné jistoty.
V hospodářství rozhodují hospodářské cíle. Za půl roku jsme nebyli svědky ani jednoho případu rozhodnutí v hospodářském oboru s cílem politickým, propagačním, nebo
jiným. Plánuje se, řídí a provádí tak, aby se vydělalo co nejdřív a vydělávalo stále.“ 10

10 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Kancelář Antonína Novotného 1951–1967,
k. 110. Zpráva výpravy inženýrů Zikmunda a Hanzelky o poznatcích ze šestiměsíčního pobytu v Japonsku 7. 1. 1964, s. 21.
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Obdiv k Japonsku nebyl v Československu počátku šedesátých let 20. století
záležitostí zcela ojedinělou. Již tehdy se v tisku objevovaly vedle informací
politického charakteru také „objevné“ zprávy o exotické „zemi plné rozporů“,
kde „opravdu moderní, dobře vybavené závody“ koexistují s tradičním, pomalu
se měnícím agrárním sektorem.11 Avšak vskutku zlomovým bodem se stal
teprve japonský pobyt Miroslava Zikmunda (nar. 1919) a Jiřího Hanzelky
(1920–2003), jenž se dočkal ohromné popularizace v československém mediálním poli. Hanzelka se Zikmundem zavítali do Japonska ještě v doprovodu lékaře Josefa Korynty a mechanika Miroslava Dryáka během své výpravy
po Asii a Oceánii, která se uskutečnila v letech 1959–1964 pod patronátem
ČSAV. Primárním účelem této cesty byla propagace Československa v zahraničí, počítalo se ovšem i se sběrem informací ekonomického a vědecko-technického charakteru,12 jak ostatně naznačuje i výše citovaná pasáž, jejímiž autory je právě dvojice ekonomů – cestovatelů.
Hanzelka se Zikmundem dorazili do Japonska 18. února 1963, aby zde
setrvali téměř sedm měsíců, než se vydali 11. září téhož roku do Sovětského
svazu. Ještě v první polovině padesátých let – během příprav na expedici – se
Japonsko rozhodně neřadilo mezi hlavní objekty jejich zájmu.13 Nastartování
„ekonomického zázraku“ však situaci podstatně změnilo – atraktivita země
z technologického i socio-ekonomického hlediska prudce vzrostla. Pozornost
Hanzelky a Zikmunda byla Japonskem upoutána natolik, že se jej rozhodli
zařadit mezi oblasti, o nichž vypracují tzv. zvláštní zprávy. Jednalo se o utajené
dokumenty vytvořené soukromou iniciativou obou cestovatelů za účelem postihnutí základních socio-ekonomických a politicko-ekonomických souvislostí dané země (nakonec vznikly čtyři zvláštní zprávy, které se věnovaly Západnímu Íránu, Indonésii, Japonsku a Sovětskému svazu).14 Stěžejním výsledkem
japonského pobytu Hanzelky a Zikmunda se bezesporu stala „Zvláštní zpráva
č. 3“ ze 7. ledna 1964, která na šestasedmdesáti tiskových stranách sumarizovala základní ukazatele hospodářského, sociálního a politického vývoje poválečného Japonska.

11 NA, fond Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv III 1952–1987, k. 1747. Práce
24. 5. 1961.
12 FRANC, Martin. Výpravy M. Zikmunda a J. Hanzelky a Československá akademie věd.
In: BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference.
Praha: Arenga, 2000, s. 197–198.
13 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále: MÚA, A AV ČR), fond Sekce
II. geologicko-geografická 1951–1962, k. 13, i. č. 50. Zápis z porady o zajištění II. části cesty
ing. Hanzelky a ing. Zikmunda, Tupadla 2. a 3. října 1953.
14 EMMERT, František. Zikmund a Hanzelka s tatrou kolem světa. Brno: CPress, 2016, s. 254.
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V čem spočívala výjimečnost tohoto obsáhlého pojednání? Pravděpodobně
se jednalo o vůbec první dokument, který iniciativně vybízel k hledání inspirací v japonském systému indikativního plánování a zároveň se dostal až
na stůl nejvyšším představitelům československé komunistické strany. Ačkoliv
kontakty s Japonskem probíhaly na vládní úrovni již dříve a zprávy o rozvoji
tamního hospodářství pravidelně podávala i tokijská legace komunistického
Československa, žádný z těchto kanálů informačního transferu se neukázal
natolik efektivní, aby vzbudil přímou reakci nejvyšších stranických kruhů. Nesmírně důležité bylo načasování – „Zvláštní zpráva č. 3“ se zařadila do expertních diskusí předcházejících tzv. druhé československé hospodářské reformě,
usilující o nahrazení nefunkčního centrálního plánování mnohem efektivnějším a méně soustředěným systémem. Jednalo se o přímý důsledek zhroucení
třetí pětiletky, která měla původně probíhat v letech 1961–1965, avšak pro
nepříznivé hospodářské výsledky musela být zrušena již na konci roku 1962.15
Japonský příklad indikativního plánování působil na výpravu Hanzelky a Zikmunda navýsost inspirativně, a to zcela oprávněně. Nikoliv náhodou mohli
v roce 1989 napsat přední američtí odborníci na Japonsko Edwin O. Reischauer (1910–1990) a Albert M. Craig (nar. 1927), že japonská vláda „zasahovala do plánování mnohem silněji než v kterékoli jiné nekomunistické zemi
a řídila hospodářství s daleko větší prozíravostí než socialistický stát.“16 Japonské
ekonomické myšlení mělo již v předmoderní době velmi blízko normativním
přístupům, usilujícím o transformaci ekonomické reality určitým konkrétním
směrem (v ostrém kontrastu k pozitivní ekonomii, jež se spokojuje se snahou
o porozumění a následné vysvětlení hospodářských zákonitostí), a právě proto
hrála marxistická ekonomie mnohem důležitější roli v poválečném Japonsku,
než jak tomu bylo v západní Evropě.17 Počínaje střednědobým pětiletým plánem kabinetu Ičiróa Hatojamy (1883–1959), jenž se soustředil na dosažení
plné zaměstnanosti a aktivní obchodní bilance země, tvořilo běžnou praxi
japonské intervencionistické politiky, že nově nastupující vláda vyhlásí vlastní ekonomický plán. Zřejmě nejznámějším se stal desetiletý plán na zdvoj-

15 První a druhá československá reforma centrálního plánování srov. JANČÍK, Drahomír,
KUBŮ, Eduard. Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei. In BOYER, Christoph (ed.). Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei
und DDR im Vergleich. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2006, s. 3–61; JANČÍK, Drahomír, KUBŮ, Eduard. Zwischen Planbefehl und Markt. Der Diskurz der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform. In Tamtéž, s. 63–123.
16 Viz český překlad anglického originálu REISCHAUER, Edwin O., CRAIG, Alber M. Dějiny Japonska. Praha: NLN, 2000, s. 283 (dále: REISCHAUER, E. O., CRAIG, A. M. Dějiny Japonska).
17 SÝKORA, Jan. Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha: FF UK, 2010, s. 20.
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násobení příjmů Japonců, deklarovaný v roce 1960 kabinetem Hajato Ikedy
(1899–1965),18 tedy krátce předtím, než Japonsko navštívili Hanzelka se Zikmundem (nutno podotknout, že Japoncům se tohoto cíle podařilo dosáhnout
za necelých sedm let).19
Unikátnost „Zvláštní zprávy č. 3“ nespočívala jen v tom, že hledala inspiraci
v japonském indikativním plánování. Její pisatelé se nezdráhali obohatit svými
názory československé politické a mediální pole, což byl krok velmi riskantní
(Miroslav Zikmund mnohem později, v roce 2013, vzpomínal na „Zvláštní
zprávu č. 3“ v tom smyslu, že si s Hanzelkou při psaní počínali zčásti jako
„blázni“ a zčásti jako „naivkové“ a „fantastové“).20 Učinili tak prostřednictvím
rozhovoru pro týdeník Kulturní rozhledy ze dne 13. února 1964, který byl
publikován pod příznačným názvem „Japonsko očima Z & H“. Již redakční
úvod k rozhovoru musel působit velice „svěžím“, avšak silně konfrontačním
dojmem: „Rozhodně nelze tvrdit, že by dnešní Japonsko bylo naší veřejnosti dobře
známo. Je to škoda: světové statistiky posledních let konstatují, že Japonsko prochází
údobím bouřlivého hospodářského vzestupu a že co do tempa růstu nezůstává pozadu za zeměmi socialistického tábora. Zdálo by se, že takový krajně mimořádný
jev vzbudí zvědavý zájem našich ekonomů, techniků, organizátorů výroby i novinářů, kteří se budou snažit přijít na kloub příčinám tohoto pozoruhodného vývoje,
analyzovat je, a pokud lze získat nějaké zkušenosti, uplatnit je. Na to však, jak se
zdá, jsme nebyli dosud zařízeni.“21 Dvojice cestovatelů uveřejnila v rozhovoru
dílčí pasáže ze „Zvláštní zprávy č. 3“, co je ale ještě důležitější, nezdráhala se
doporučit své strategie do širší expertní diskuse: „Dnes nám šlo o to, dát odpověď
na otázku, proč se japonské hospodářství tak prudce rozvíjí. Není úspěšné proto, že je
kapitalistické. Soudíme však, že řada postupů, principů a metod, řada nástrojů, jež
ženou kupředu japonské hospodářství a dávají mu onu zjevnou dynamiku, je velmi
zajímavá i pro nás, že některé z těchto nástrojů ekonomického řízení jsou dokonce
mnohem lépe uplatnitelné právě v socialistickém hospodářství, jehož objektivních
předností před kapitalismem zdaleka plně nevyužíváme.“22 Právě za účelem efektivního obohacení expertního diskurzu učinili Hanzelka se Zikmundem roz-

18 MORISHIMA, Michio. Why has Japan “succeded”? Western Technology and the Japanese Ethos.
Cambridge – London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sydney: Cambridge University Press, 1982, s. 187–188.
19 REISCHAUER, E. O., CRAIG, A. M. Dějiny Japonska, s. 299.
20 Miroslav Zikmund vzpomíná. [DVD Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka v Japonsku 1963. 21 dokumentů a Zvláštní zpráva č. 3 z Japonska]. Pořízeno 28. 11. 2013 ve Zlíně. Praha: Filmexport
Home Video, 2014 (dále: Miroslav Zikmund vzpomíná).
21 Japonsko očima Z & H. Kulturní tvorba. Týdeník pro politiku a kulturu, 1964, roč. 2, č. 7, s. 1.
22 Tamtéž, s. 16.
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hodnutí vstoupit do komunistické strany, k čemuž došlo v červenci 1963 na legaci Československé republiky v Tokiu.23 Ačkoliv nelze na základě archivních
a tištěných pramenů objevit přímý kanál transferu mezi jejich poznatky a teoretickými koncepcemi druhé československé hospodářské reformy, například
odborné práce Oty Šika naznačují, že měl velmi dobré povědomí o existenci
japonského systému indikativního plánování (ostatně i Ekonomický ústav
ČSAV, v jehož čele byl od roku 1961 právě Ota Šik, věnoval v době Hanzelkovy a Zikmundovy výpravy zvláštní pozornost vývoji japonské ekonomiky).24
Otázkou zůstává, zda získal přístup také ke „Zvláštní zprávě č. 3“, respektive
zda znění tohoto dokumentu jakkoliv ovlivnilo jeho teoretické úvahy (pokud
tomu tak bylo, ideologické bariéry československé marxistické ekonomie mu
v žádném případě nedovolovaly otevřeně se inspirovat hospodářskou politikou
„kapitalistického“ Japonska).
Již první Hanzelkova a Zikmundova výprava do Afriky a Latinské Ameriky z let 1947–1950 disponovala obrovským publicistickým potenciálem, který se československému mediálnímu poli podařilo zužitkovat, a proměnit tak
dvojici cestovatelů v opravdové „mediální hvězdy“. Bariéry v mezinárodním
pohybu osob jen stimulovaly poptávku po „virtuálním cestování“, zosobněném
– mimo jiné – ve fenoménu Hanzelka a Zikmund.25 Je proto zcela pochopitelné, že si únorový výtisk Kulturních rozhledů – podobně jako další tvorba
cestovatelské dvojice – našel své čtenáře velmi rychle. Popularitu nevzbudili
jen aktéři rozhovoru, nýbrž také provokativní a novátorský obsah jejich odpovědí, jenž konvenoval mediální poptávce po Japonsku před blížícími se letními olympijskými hrami, které se konaly na podzim 1964 v Tokiu. Obyvatelé
Československa nedisponovali aktuálním povědomím o exotické „Zemi vycházejícího slunce“, rozhovor se slavnými cestovateli tudíž vyvolal obrovskou
pozornost. Přestože na Hanzelku se Zikmundem samovolně navázala řada
dalších spisovatelů a publicistů, kteří položili základy československé legendě
o „zázraku made in Japan“,26 cestovatelské dvojici nelze upřít, že právě oni jako
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23 HANZELKA, Jiří, ZIKMUND, Miroslav. Život snů a skutečnosti. 50 otázek položil a 2×50 odpovědí zpracoval Miroslav Slomek. Praha: Primus, s. 112–113 (dále: HANZELKA, J., ZIKMUND,
M. Život snů a skutečnosti).
24 ŠIK, Ota. K problematice sociálně zbožních vztahů. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964, s. 28.
MÚA, A AVČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201. Dopis zahraničního
odboru ČSAV 15. 11. 1963.
25 SKOPAL, Pavel. Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Recepce filmových cestopisů
Hanzelky a Zikmunda v 50. letech. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 2008,
roč. 20, č. 1, s. 94–95, 121.
26 LEJNAR, Jiří. Tvůrci japonského zázraku. Praha: Horizont, 1970, s. 6 (dále: LEJNAR, J. Tvůrci japonského zázraku).
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první zprostředkovávali československému prostředí ideologicky nezatížený
pohled na poválečnou obnovu japonského hospodářství. Připravenost československého mediálního pole na přijetí japonských reálií se následně odrazila
v úspěchu rozsáhlého cestopisu „Sto pohledů na Japonsko“, publikovaném ještě v roce 1964 Vlastou Winkelhöferovou (nar. 1932) a Janem Winkelhöferem
(nar. 1931).27 Dvojice autorů absolvovala japanologii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy (FF UK) a bohaté zkušenosti s japonským prostředím načerpala během svého diplomatického působení na legaci v Tokiu.28 Ačkoliv
náklad knihy dosahoval ohromných 13 tisíc kusů, „hlad“ po japonských reáliích se zcela „nasytit“ nepodařilo. Cestopis se dočkal v letech 1970 a 1973
ještě druhého a třetího vydání, dohromady čítajících dalších 40 tisíc výtisků
(na dnešním knižním trhu by „Sto pohledů na Japonsko“ jistě získalo prestižní označení bestseller). Úspěch československých sportovců na tokijských
olympijských hrách – stačí uvést gymnastku Věru Čáslavskou (1942–2016)29
– dále stimuloval poptávku po knižních a mediálních produktech s japonskou
tematikou. Nejenže se cestopisné zprávy z tokijské olympiády vydávaly v desetitisícových nákladech,30 navázala série televizních reportáží o japonském
urbánním prostoru, infrastruktuře, výrobních technologiích i společnosti, mezi
něž patřily také krátké dokumentární filmy Hanzelky a Zikmunda, promítané
v letech 1964–1965.31
Recepce Hanzelkovy a Zikmundovy „Zvláštní zprávy č. 3“ oficiálními politickými kruhy proběhla v ostrém kontrastu s rostoucí popularitou Japonska
v československém mediálním poli. Cestovatelé původně adresovali dokument
tajemníkovi ÚV KSČ Čestmíru Císařovi (1920–2013), ten se ale stal roku
1963 ministrem školství a kultury, takže cestopis nakonec doputoval až k tajemníkovi ÚV KSČ Vladimíru Kouckému (1920–1979) a v kopii pak Antonínu Novotnému (1904–1975) a Jiřímu Hendrychovi (1913–1979). Nesmírně
důležitou součást textu tvořily dva dodatky, v nichž Hanzelka se Zikmundem
obezřetně naformulovali modernizační strategie československého hospodářství se značnými přesahy do bezpečnostní a sociální politiky státu. Kromě po-
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27 WINKELHÖFER, Jan, WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Sto pohledů na Japonsko. Praha: Orbis,
1964.
28 Souvislosti vzniku cestopisu viz audionahrávka Osudy Vlasty Winkelhöferové. [Český rozhlas, Vltava]. Odvysíláno 14. 3. 2016 [cit. 27. 1. 2019]. Dostupné online https://vltava.rozhlas.
cz/osudy-vlasty-winkelhoferove-5028216.
29 LABUS, David. Japonsko. Praha: Libri, 2009, s. 161.
30 NOVÁK, Karel, JELÍNEK, Václav. Olympijské Tokio. Praha: STN, 1965; DAVÍDEK, Josef, ŠVADLENA, Václav. Tokio ve znamení olympijských kruhů. Praha: NPL, 1965; BUREŠ, Karel, ŽURMAN, Oldřich. Tokio 1964. XVIII olympijské hry. Praha: STN, 1965.
31 Viz Miroslav Zikmund vzpomíná.
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sílení meritokracie, zlepšení pracovní morálky a plánování volného času šlo
hlavně o úplné rozpuštění československých ozbrojených sil, zjevně čerpající
inspirace v devátém článku japonské ústavy z roku 1947.32 Právě tyto dodatky
byly nejcitlivější součástí „Zvláštní zprávy č. 3“, Hanzelka se Zikmundem tudíž nechtěli, aby se dostaly do rukou komukoliv jinému než předem určeným
adresátům a předsedovi poradního sboru výpravy za ČSAV, historiku Josefu Mackovi (1922–1991).33 „Zvláštní zpráva č. 3“ byla projednána na schůzi
předsednictva ÚV KSČ ze dne 7. ledna 1964,34 kde ji představil Vladimír Koucký. Jestliže na toto téma proběhla jakákoliv diskuse, nelze ji rekonstruovat,
jelikož se nestala součástí písemného protokolu ze zasedání. Recepce tohoto
dokumentu nejvyššími špičkami KSČ ještě nevyvolala otevřené odsouzení,
avšak další kroky cestovatelské dvojice se s takovýmto pochopením již nesetkaly. Poté, co byl 13. února 1964 publikován v Kulturní tvorbě rozhovor
„Japonsko očima Z & H“, nezdrželi se vrcholní straničtí představitelé rozsáhlé
kritiky.35 Politický kapitál Hanzelky a Zikmunda začal pozvolna klesat, načež
dvojice cestovatelů sepsala „Zvláštní zprávu č. 4“, která negativně zhodnotila
politické, sociální a ekonomické podmínky v Sovětském svazu.36 Text vyvolal
nevoli sovětské komunistické strany v čele s Leonidem Iljičem Brežněvem
(1906–1982), jemuž byl na osobní přání adresován ruský překlad dokumentu.37 Ekonomy – cestovatele nedokázalo před důsledky tohoto počinu ochránit
ani prezídium ČSAV, které akceptovalo výsledky jejich výpravy nadmíru kladně.38 Zejména po roce 1968 byli Hanzelka se Zikmundem z československého
mediálního pole postupně vytlačeni a ztratili možnost pokračovat v publikování audiovizuálního a knižního materiálu ze své cesty po Asii a Oceánii.39
Objevil se po Hanzelkovi a Zikmundovi ještě další pokus o transfer japonských socio-ekonomických struktur do československého prostředí? Navzdory
kontinuálním růstu poptávky po japonských reáliích v mediálním poli již žádný
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32 Reischauer, E. O., Craig, A. M. Dějiny Japonska, s. 278.
33 MÚA, A AV ČR, fond Josef Macek, k. 1, i. č. 68. Dopis od Hanzelky a Zikmunda 7. 9. 1963.
34 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Předsednictvo 1962–1966, sv. 47, arch. jed. 51,
Zápis 51. schůze předsednictva ÚV KSČ 7. 1. 1964; Tamtéž, sv. 48, arch. jed. 51–5, Zpráva
výpravy inženýrů Zikmunda a Hanzelky o poznatcích ze šestiměsíčního pobytu v Japonsku
7. 1. 1964.
35 MARTÍNEK, Jiří, MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri,
1998, s. 475–476 (dále: MARTÍNEK, J., MARTÍNEK, M. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové).
36 HANZELKA, Jiří, ZIKMUND, Miroslav. Zvláštní zpráva č. 4. Praha: Lidové nakladatelství,
1990.
37 HANZELKA, J., ZIKMUND, M. Život snů a skutečnosti, s. 148–150.
38 MÚA, A AV ČR, fond Prezídium ČSAV 1952–1992, VIII. Prezídium 15. 4. 1965.
39 SÍGL, Miroslav. Břežněv: Vyhladovět Hanzelku a Zikmunda. Přísně tajné, 2010, č. 6, s. 114–115.
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44 THOMA, Zdeněk. Toulky po Japonsku. Praha: Panorama, 1980, s. 5; MARTÍNEK, J., MARTÍNEK, M. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, s. 435–438.
45 Např. návštěva ministra Václava Valeše (1922–2013) v Japonsku koncem roku 1968. NA,
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další sociální aktér nedisponoval tak rozsáhlým symbolickým kapitálem, aby
mohl reprodukovat podobné strategie. Japonsko se přesto dokázalo vyprofilovat
jako silný prvek československých modernizačních strategií, což se naplno projevilo během rozsáhlé průmyslové výstavy Japanex 68, konané ve dnech 6.–20
října 1968 v Bruselském pavilonu na pražské Letné. Navštívilo ji – alespoň dle
zpráv Rudého práva – kolem 150 tisíc lidí (sic!). Expozice se dočkala masivní
propagace coby největší japonská akce tohoto druhu v celé Evropě.40 Ostrovní
země se měla zanedlouho ujmout organizace světové výstavy Expo 70 v Ósace,
a tak fascinace tamním „exotickým“ a technologicky vyspělým prostředím vrcholila. Zvýšenou poptávku mediálních konzumentů se snažila saturovat řada
knižních titulů, včetně kvalitní monografie Jiřího Lejnara „Tvůrci japonského
zázraku“, publikované u příležitosti ósackého Expo 70.41 Ačkoliv tato kniha
spíše usilovala o prostředkování reálií japonského socio-ekonomického systému, než aby hledala zjevné inspirace, implicitně obsahovala také řadu podnětů
pro československé prostředí. Podobně lze nahlížet zeměpisnou příručku Jana
Filipa „Japonsko“, která se dostala na knižní trh krátce po skončení Expo 70.42
Japonsko se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let těšilo v Československu
vskutku masivní mediální pozornosti, což dokládá podrobná dokumentace putování expedice „Sakura“ na Expo 70 autostopem.43 Přestože tato série novinových reportáží nezamýšlela předat mediálnímu konzumentovi obraz Japonska
jako rodící se ekonomické supervelmoci, „virtuální cestovatel“ – tedy čtenář –
byl nutně konfrontován s magnetismem dynamického ekonomického rozvoje
ostrovního státu. Právě tuto argumentační linii později rozvinul také člen expedice „Sakura“ Zdeněk Thoma (nar. 1938) v cestopise „Toulky po Japonsku“.44
Navzdory výše uvedenému nelze popřít, že v důsledku ideologických posunů po skončení „pražského jara“ vznikla v Československu úrodná půda pro
reinterpretaci japonského „ekonomického zázraku“. Základní mediální východisko se pozvolna transformovalo z nekritického obdivu ke zdrženlivému
hledání strukturálních potíží (nízké příjmy obyvatel, přelidnění, devastace životního prostředí),45 což plně korespondovalo se snahami o potlačení představ
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o jedinečnosti tohoto „kapitalistického“ státu. Výrazem pokusů vytvořit nový
pohled na japonský ekonomický a vědecko-technický rozvoj se staly úvodní
pasáže autorského kolektivu Jiří Fárek (nar. 1937), Jan Winkelhöfer a Jaroslav
Jeníček, které sloužily coby legitimizační nástroj pro publikování jejich rozsáhlého díla „Japonsko“ z roku 1975: „Objemem hrubého národního produktu se Japonsko dostalo na druhé místo mezi kapitalistickými zeměmi a dohání své západní
protějšky v mnoha oblastech. Zde lze jasně sledovat typický projev zákona nerovnoměrného hospodářského a politického vývoje kapitalistických zemí. Neoddělitelným
průvodním jevem tohoto procesu je však i narůstání vnitřních konfliktů a rozporů vnějších ekonomických vztahů v rámci celé soustavy kapitalismu. Toto staví
„hospodářský zázrak“ do zcela jiného světla, než které mnohdy existuje v běžných
představách […] Jednostranná honba za ziskem a zvyšováním výroby za každou
cenu způsobila nenahraditelné škody na životním prostředí […] Postavení japonské společnosti se zhoršuje jak nešetrným přístupem japonských monopolů k přírodní
sféře, tak i nerespektováním základních životních potřeb pracujících.“46 Navzdory
probíhající reinterpretaci však i nadále přetrvaly styčné body mezi diskurzem
japonského „ekonomického zázraku“ komunistického Československa a koncepcemi japonské národní výlučnosti (nihodžinron), které od šedesátých let
20. století získávaly na popularitě v západním intelektuálním prostředí (stačí
uvést knihu Ezry Vogela „Japan as Number One“ s příznačným podtitulem
„Lessons for America“).47 Počínaje sedmdesátými lety 20. století ztratil japonský „ekonomický zázrak“ potenciál vstupovat do československých expertních
diskusí, země však zůstala atraktivním cílem transferu technologií a inspirativním zdrojem modernizačních strategií pro přírodní a technické obory. Jak
se tento vývoj projevil ve vývoji československé japanologie, jejíž absolventi
zajišťovali – díky své jazykové vybavenosti a unikátním znalostem reálií – institucionální infrastrukturu pro vědeckou diplomacii komunistického Československa v Japonsku?

46 FÁREK, Jiří, JENÍČEK, Jaroslav, WINKELHÖFER, Jan. Japonsko. Praha: Institut zahraničního
obchodu – ČTK, 1975, s. 5–6.
47 VOGEL, Ezra. Japan as Number One. Lessons for America. New York – Cambridge – Hagerstown – Philadelphia – San Francisco – London – Mexico City – Sao Paulo – Sydney: Harper
Colophon Books, 1979. Více k diskurzu nihondžinron viz SUGIMOTO, Jošio. An Introduction
to Japanese Society. 2 vyd. Cambridge – New York – Melbourne – Madrid – Cape Town: Cambridge University Press, 2003, s. 15–17.
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Českoslovenští japanologové v Japonsku:
transkulturní dialog a transfer technologií

„[…] ministerstvo techniky připravuje dohodu o vědecko-technické spolupráci s Japonskem. Náš kolega japanolog Havlík pracuje nyní na ministerstvu techniky a tam
jako referent pro styky s Japonskem dohodu připravuje. Sám mne upozornil, že
v dohodě může být zahrnuta i spolupráce v oboru humanitních věd, a vyzval mne,
abychom v Orientálním ústavu této možnosti využili, až bude připravovaný návrh
předložen k vyjádření prezídiu akademie [míněno prezídium ČSAV, pozn. aut.].
[…] Při našich dnešních relacích s Čínou, Koreou a Vietnamem je přece Japonsko naším posledním potenciálním partnerem pro spolupráci a akvizici materiálů,
nadto velmi cenných. Domnívám se, že stanovisko našeho ministerstva techniky
i postoje různých japonských představitelů v posledních týdnech (projev jap[onského]
vyslance při zahájení Japanexu aj.) otevírají pro nás určitou naději.“48
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Těmito slovy se obrátil dne 20. listopadu 1968 koreanista Jaroslav Bařinka (nar. 1931) na předního československého sinologa Augustina Paláta
(1923–2016),49 aby společně koncipovali stipendijní strategie pražských japanologů. Ve prospěch oboru měly promluvit právě ty faktory, které potenciálně
snižovaly šance studentů navštívit „Zemi vycházejícího slunce“, a to rostoucí
poptávka expertních kruhů po technologiích v souvislosti s intenzifikací expertních debat na téma japonského „ekonomického zázraku“. Svými spojeneckými vazbami se Japonsko ve studené válce nacházelo na opačné straně barikády než Československo, politická legitimizace studijních cest tudíž nepředstavovala snadnou záležitost. Ostatně ani finanční náklady na přepravu a pobyt
nebyly nikterak malé.50 Prioritu odcestovat logicky získávali spíše příslušníci
přírodních a technických oborů, nikoliv humanitní vědci. Japanologové soustředění kolem Orientálního ústavu ČSAV a FF UK přirozeně hledali skulinu
v takto nastavené vědecké diplomacii s cílem využít ji ve svůj prospěch. A proto se Jaroslav Bařinka odhodlal argumentovat skrze budování vědecké infrastruktury pro technologické transfery. Klíčovým aktérem se měl stát referent
na ministerstvu techniky Zdeněk Havlík (nar. 1935), absolvent pražské japa-

48 MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201. Dopis Jaroslava Bařinky Augustinu Palátovi 20. 11. 1968.
49 Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999,
s. 66–67, 369–370 (dále: Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté).
50 MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201. Dopis z 27. 2. 1960.
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nologie, jenž se roku 1964 vrátil z dvouletého pobytu v Japonsku.51 Přestože
ideologická transformace během normalizace upozadila východoasijské obory
v komunistickém Československu natolik,52 že se tuto ambiciózní strategii nakonec nepodařilo důsledně implementovat, nelze Bařinkovým snahám upřít
značnou originalitu. Snažil se přeci elegantně sladit dichotomii mezi expertními požadavky na transfery technologií a pokusy japanologů zprostředkovat
transkulturní dialog. Avšak jaký vývoj předcházel zformování této nevšední
koncepce?
Základní rámec československo-japonských stipendijních pobytů byl definován jednak nadnárodními kulturními dohodami pod patronátem UNESCO
(program Vzájemné ocenění kulturních hodnot Východu a Západu),53 jednak recipročními – nikoliv ovšem paritními – výměnami mezi oběma státy.54
První profesionální japanologové zamířili do Japonska již krátce po obnovení
diplomatických styků v roce 1957, brzy následovaní talentovanými studenty. Zpočátku měli mnohem lepší výchozí podmínky než zástupci přírodních
a technických věd, a to nejen díky vynikající odborné a jazykové průpravě.
Ještě na konci padesátých let nepanoval v expertních kruzích příliš velký zájem o Japonsko, ačkoliv se již tehdy rýsovaly první plány mezinárodních styků
v medicíně, chemii, biologii a dalších špičkových oborech.55 Projevem blížícího
se posunu byla stylizace cestovní zprávy první oficiální delegace československého národního shromáždění do Japonska z 1.–10. května 1961, která kladla
důraz na technologickou vyspělost země a doporučovala tamní strojírenský
a hutnický průmysl k důkladnému studiu československými experty.56 Prozatím si však prioritní přístup ke stipendiím zachovávali právě japanologové, jelikož v mezidobí od vypuknutí druhé světové války do obnovení diplomatických
styků nenavštívil „Zemi vycházejícího slunce“ žádný z nich a odborníci pro
zajištění transkulturního dialogu chyběli. Během září 1958 se takto vypravila
na tříměsíční pobyt do Japonska spoluzakladatelka pražské japanologie Vlasta
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51 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Dopis od Ministerstva
školství a kultury 20. 2. 1962; Tamtéž, k. 3. Dopis od vyslanectví ČSR v Tokiu 17. 4. 1964.
52 PALÁT, Augustin. „Jaroslav Průšek (on the occasion of the 85th anniversary of his birth)“. Archiv orientální, 1991, roč. 59, s. 106.
53 MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 30, i. č. 169. Schůze čs. orientalistů 12. 3. 1957.
54 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Dopis od Ministerstva
školství a kultury 10. 6. 1964.
55 MÚA, A AV ČR, fond Světová federace vědeckých pracovníků 1947–1977, k. 69, i. č. 240.
Složka Japonsko 1953–1959.
56 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Kancelář Antonína Novotného 1951–1967,
k. 110. Zpráva o zájezdu první oficiální delegace Národního shromáždění do Japonska
25. 5. 1961.
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Situační zpráva o japanologii z 26. ledna 1961, která sumarizuje pedagogickou a vědeckou činnosti oboru
na Filozofické fakultě UK a v Orientálním ústavu ČSAV. Autorem zprávy je Vlasta Hilská (MÚA, A AV ČR,
fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201)
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Hilská (1909–1968),57 která tehdy navštívila souostroví poprvé od ukončení
svého studijního pobytu v roce 1936.58 V říjnu 1958 navázal její pokračovatel
z Katedry věd o zemích Asie a Afriky FF UK Miroslav Novák (1924–1982)
osmiměsíčním pobytem.59 Sled prvních návštěv uzavřel talentovaný japanolog
a lingvista Jiří V. Neustupný (1933–2015), jenž v Japonsku setrval od dubna
1960 do března 1962 (znovu se na ostrovy vydal roku 1965, aby následně zamířil do australského Melbourne, odkud se pak do komunistického Československa již nevrátil).60 Užitečnou – a hojně užívanou – alternativu oficiálních
studijních pobytů tvořilo diplomatické působení na nově zřízené legaci v Tokiu. Do Japonska tímto způsobem zavítal roku 1957 Jan Winkelhöfer (nar.
1931), k němuž se brzy přidala také jeho manželka Vlasta Winkelhöferová
(nar. 1932).61 Totožnou strategii zvolil manželský pár diplomatů – japanologů
Zdeňka Hrdličky (1919–1999) a Věnceslavy Hrdličkové (nar. 1924).62
Vysíláním japanologů usilovala československá diplomacie o vybudování institucionální infrastruktury pro budoucí politické, hospodářské, kulturní a vědecké styky, avšak jaké preference měla při zvaní japonských studentů
a vědeckých pracovníků? Špičkoví odborníci mířili do Československa zpravidla na krátkou dobu během svých studijních cest po Evropě, jejichž primárním cílem ovšem zůstávaly jiné státy.63 Dlouhodobé pobyty byly přednostně
nabízeny začínajícím humanitním vědcům (hlavně hudebním a filologickým
oborům), od nichž se očekávala ideologická spřízněnost s komunistickým režimem.64 Tato logika vycházela z jednoduchého předpokladu, že humanitně
vzdělaný člověk dokáže po návratu do Japonska propagovat Československo
mnohem zdatněji než třeba student zemědělství, strojírenství či lékařství, jelikož disponuje vytříbenějším literárním stylem a má větší sklony k angažova-
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57 Archiv Univerzity Karlovy (dále AUK), fond Filozofická fakulta, k. 24, i. č. 280. Dopis od Katedry filologie a dějin DV 27. 9. 1958; Tamtéž, Dopis od děkanátu FF UK 9. 12. 1958.
58 VASILJEVOVÁ, Zdeňka. Osobnost a dílo Vlasty Hilské. In BUČÍNSKÁ-SAITÓ, Stanislava (ed.). Univerzitní profesorka PhDr. Vlasta Hilská. Bibliografie 1935–1988. Praha: Orientální
ústav ČSAV, 1991, s. 12.
59 AUK, fond Filozofická fakulta, osobní složka M. Novák. Zpráva o odjezdu Nováka 7. 10. 1958;
Tamtéž. Zpráva 11. 6. 1959.
60 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Zpráva o druhé části pobytu v Japonsku, nedatováno; MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36,
i. č. 201. Dopis z 11. 11. 1965.
61 AUK, fond Filozofická fakulta, k. 24, i. č. 280. Dopis od Hilské 1. 12. 1958.
62 Viz BAKEŠOVÁ, Ivana. Věna Hrdličková. Život mezi Čínou a Japonskem. Praha: Česko-čínská
společnost, 2016.
63 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Koncepce československých kulturních styků s Japonskem.
64 Tamtéž, k. 3. Dopis od Vyslanectví ČSR v Tokiu 18. 4. 1963.
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nosti ve veřejném prostoru.65 Pro japanologii na FF UK se nicméně jednalo
o krok velice šťastný, jelikož obor takto získával sice amatérské, přesto poměrně kvalitní lektory japonštiny.66
Během prvních let po normalizaci diplomatických styků Japonsko navštívili téměř všichni japanologové, kteří odborně působili na FF UK. Navzdory
tomuto nespornému úspěchu se již tehdy rýsovaly první náznaky měnícího se
přístupu československé vědecké diplomacie, což nesouviselo jen s japonským
„ekonomickým zázrakem“, ale také nesmírně vysokou frekventovaností studijních cest japanologů z přelomu padesátých a šedesátých let. Bodem zlomu
se stal pobyt Jiřího V. Neustupného z let 1960–1962, doprovázený osobním
skandálem, jehož přesné souvislosti nelze skrze archivní materiál odkrýt. Pro
další interpretaci postačí rekapitulovat rozhovor, který se udál na Ministerstvu
zahraničních věcí ČSSR dne 15. února 1961. Do úřadu se tehdy dostavila
Šimako Murai (1928–2018), studentka divadelní vědy na FF UK (později
proslula popularizací českého architekta Jana Letzela, stavitele Průmyslového
paláce – atomového dómu v Hirošimě).67 Zaměstnancům ministerstva Murai
sdělila, že je zasnoubena s Jiřím V. Neustupným, toho času v Japonsku, kde
se k její škodě plánuje oženit s ekonomkou jménem Reiko Kakihara (později
Reiko Neustupná, nar. 1931).68 Murai si přála asistenci ministerstva zahraničí
za tím účelem, aby se Neustupný urychleně vrátil do Československa. Ať už
toto nedorozumění vzniklo kulturními diferencemi, anebo „aféru“ doprovázely
mnohem složitější souvislosti, ostrá reakce úředních míst na sebe nenechala
dlouho čekat: „V Japonsku získaná stipendia je nutné především obsazovat […]
obory technických a přírodních věd. První tři japonská stipendia byla již využita
čs. japonology (Dr. Hilská, Dr. Novák a Dr. Neustupný), a proto je třeba považovat
požadavky čs. japonologů na několik let za saturované (kromě shora uvedených se
po více než tříletém pobytu na z[ahraničním] ú[řadu] v Tokiu v roce 1961 vrací
další čs. japonologé, a to manželé Winkelhöferovi a Dr. Hrdličková), a je tudíž
nutné usměrnit snahy o vyslání dalších čs. japonologů do Japonska.“69
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65 AMZV, fond Teritoriální odbory – obyčejné 1960–1964, Japonsko, k. 3. Dopis od Vyslanectví
ČSR v Tokiu 18. 4. 1963.
66 Fond Teritoriální odbory – obyčejné 1945–1959, Japonsko, k. 2. Zpráva o schůzce s japonskými studenty 10. 12. 1959; AMZV, fond Teritoriální odbory – obyčejné 1960–1964, Japonsko, k. 3. Dopis od ministerstva školství a kultury 14. 10. 1961.
67 VASILJEVOVÁ, Zdeňka. Doslov překladatelky. In ŠIMAKO, Murai. Jan Letzel, stavitel atomového dómu. Trilogie. Praha: Šimako Murai, 2003, s. 82–83.
68 MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201. Složka Reiko Neustupná.
69 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Záznam s. Jízdného
o rozhovoru s japonskou studentkou sl. Muraiovou 17. 2. 1961.
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Zpočátku se zdálo, že by Neustupného aféra mohla japanologům zcela
znemožnit studijní výjezdy, další vývoj však ukázal, že se takto katastrofální
vývoj podaří odvrátit. Do Japonska zavítal v letech 1962–1964 Zdeněk Havlík,
následovaný Zdeňkou Vasiljevovou (1935–2004), Bertou Krebsovou (1909–
1973) a Ivanem Krouským (nar. 1933).70 Navzdory této skutečnosti však pobyt Neustupného představoval symbolický mezník, jelikož začínalo být třeba
vymýšlet mnohem rafinovanější strategie, jak se do Japonska dostat. Ačkoliv
si japanologové udrželi stejný počet stipendií jako dříve, procentuálně mířilo
na souostroví stále více zástupců přírodních a technických oborů. Například
v roce 1964 mohlo v Japonsku působit celkem šest přírodních a technických
vědců (metalurgie, radioizotopie, seismografie, chemie, biologie a atomový
výzkum) a jen jeden japanolog.71 Čím zřetelněji byl v československém mediálním a intelektuálním poli vidět japonský vědecko-technický rozmach, tím
větší důraz se kladl na vysílání přírodních a technických vědců, přičemž japanologie nebyla technokraticky orientovaným komunistickým režimem vnímána jako efektivní nástroj pro transfer technologií.72
Japanologie se pozvolna dostala do rozporu mezi růstem vlastní intelektuální prestiže v souvislosti s mediální poptávkou po Japonsku (olympijské
hry v Tokiu a Expo 70 v Ósace) a strategickými potřebami československého
státu. Vcelku logická teze rakouského japanologa Seppa Linharta (nar. 1944),
že „čím lepší je postavení japonských aut ve světě, tím lepší je také postavení zahraničních japonských vědců“ 73, se ukázala být dvousečnou zbraní. Zdeněk Hrdlička, absolvent pražské japanologie a v letech 1964–1969 velvyslanec v Tokiu,
nastínil měnící se trend v pojednání o československé vědecké diplomacii v Japonsku z října 1965: „Japonsko patří mezi průmyslově nejvyspělejší státy světa.
Zvláštností jeho postavení je, že svoji ekonomickou sílu obnovilo za přímé podpory amerického imperialismu, na němž je dodnes japonská ekonomika do značné
míry závislá […] Vědecko-technické styky byly dosud co do rozsahu omezené a spíše
prováděné případ od případu. Soustřeďovaly se na výměnu několika stipendistů
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70 MÚA, A AV ČR, fond Zdeňka Vasiljevová. Zpráva o studijním pobytu v Japonsku 8. 8. 1966;
MÚA, A AV ČR, fond Orientální ústav ČSAV 1953–1992, k. 36, i. č. 201. Zpráva o cestě
do Japonska 9. 12. 1965; Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté,
s. 279.
71 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Dopis od ministerstva
školství a kultury 10. 6. 1964.
72 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1960–1964, Japonsko, k. 1. Záznam k otázce zapojení
čs. japanologie do plnění úkolů koncepce kulturních a vědeckých styků s Japonskem 6. 4. 1961.
73 Překlad z němčiny: „Je höher der Status Japanischer Autos in der Welt ist, desto höher ist auch der
Status der ausländischen Japanforscher.“ LINHART, Sepp. Japanologie Heute. Zustände – Umstände. Wien: Institut für Japanologie, 1993, s. 115.
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a na sbírání dokumentace, aniž bychom znali konkretní potřeby našeho národního
hospodářství, podle nichž by bylo možné řídit systematický průzkum v tom kterém
oboru v Japonsku. V současné době se situace podstatně mění, zejména v důsledku návštěv řady odborných delegací z různých oborů vědy, techniky, finančnictví
a obchodu v Japonsku. Členové těchto delegací se přesvědčili o současném stavu japonské techniky a aplikovaného výzkumu a pomáhají konkrétněji zaměřovat naše
pronikání […].“74 Československá japanologie možná plnila úlohu strategické
akademické disciplíny při budování institucionální infrastruktury pro transfer technologií, ekonomický a vědecko-technický vzestup Japonska pro její
příslušníky ale představoval obrovské riziko, že v budoucnu ztratí možnost
ostrovní zemi navštěvovat. Japanologové stáli před nutností formulovat stále
sofistikovanější lobbingové strategie nejen uvnitř československého akademického pole, ale také směrem k politické moci. Ukázalo se přitom, že výchozí
pozice japanologie nejsou nikterak příznivé – koncem šedesátých let došlo
v důsledku „normalizace“ k personálním čistkám v oboru, které byly spojeny
s eliminováním některých klíčových aktérů (zejména Jaroslava Průška) a narušením akademické tradice (v letech 1968–1975 nebyli přijati na FF UK noví
studenti japanologie).75 Obor pozvolna přicházel o své prominentní postavení
z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, a to navzdory úspěšné diseminaci japonského „ekonomického zázraku“ v československém mediálním
a akademickém poli.
Závěr
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Asimilace japonského „ekonomického zázraku“ do širšího souboru modernizačních strategií komunistického Československa byla logickým procesem,
nacházejícím početné paralely také v západním světě (intelektuální proudy výlučnosti japonského národa, nihondžinron). Tento vývoj byl zapříčiněn řadou
interdependentních faktorů, z nichž mezi nejdůležitější patřil „objev“ legendy
„Made in Japan“ v československém mediálním poli. Byla to právě vysoká poptávka mediálních konzumentů po „exotickém“ Japonsku, která zprostředkovávala ideologicky nepříliš zatížený narativ o překotné modernizaci ostrovní
země. Bezprostředními nositeli tohoto „příběhu“ byli cestovatelé, později také
japanologové vedoucí transkulturní dialog. Československá vědecká diplomacie tento vývoj reflektovala skrze intenzifikaci transferu technologií, ten ale pa-

74 AMZV, fond Teritoriální odbory – tajné 1965–1969, Japonsko, k. 1. Politická zpráva č. 9
z 16. 10. 1965.
75 MÚA, A AV ČR, fond Zdeňka Vasiljevová. Dopis Jaroslavu Vackovi 25. 1. 1990.
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radoxně pasoval „pražskou školu“ japanologie do podpůrné role budování mezikulturní institucionální infrastruktury. Hlavními aktéry stipendijní výměny
se pozvolna stávali přírodní a techničtí vědci, nikoliv profesionálně vyškolení
filologové. Strategické zájmy komunistického Československa jednoduše sledovaly jiné cíle než vytvoření renomovaného oboru japanologie a ten začal
ztrácet – v důsledku vysoké atraktivity Japonska pro modernizační strategie
a také kvůli ideologickým posunům po skončení „pražského jara“ – své vlivné
postavení uvnitř československé sociální struktury.
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Czechoslovak scientific diplomacy in Japan in the context
of technology transfer: concepts, strategies and actors (1957–1968)
Based on an analysis of the basic concepts and key actors in Czechoslovak scientific diplomacy
in Japan, this case study outlines how this island nation shaped up in the 1960s as a substantial
component of Czechoslovak modernizing strategies, not dissimilar to Western conceptions of
the exclusivity of the Japanese nation (Nihonjinron). Attention is focused both on the creation
of the discourse behind the Japanese “economic miracle” in the Czechoslovak media thanks to
several landmark social events (Hanzelka and Zikmund’s Japanese expedition, the Tokyo Olympic
Games, the Japanex 68 exhibition in Prague and Expo 70 in Osaka), as well as to the interaction of
the media and academic spheres, which aided efforts to intensify technology transfers from Japan
to Czechoslovakia. This development resulted in a slow weakening of the academic discipline of
Japanology in the Czechoslovak social structure. Although this field held a strategic role in the
management of transcultural dialogue and in the creation of the institutional infrastructure for
the transfer of technology, this was at the price of a preference for the natural and technical sciences when grants for Japan were being awarded, as these were of huge importance in achieving
maximum proficiency in Japanology.
Translated by Melvyn Clarke
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Tomáš Garrigue Masaryk
a ortoped Adolf Lorenz
1

HELENA KOKEŠOVÁ

Tomáš Garrigue Masaryk and orthopedist Adolf Lorenz
Abstract: This article records the liaison between T. G. Masaryk (1850–1937) and Austrian
orthopedist Adolf Lorenz (1854–1946). These two men met briefly in Vienna at the end
of the 1870s and the beginning of the 1880s. They then re-established contact after 1919,
when they exchanged several letters. Lorenz described his acquaintance with Masaryk in
several newspaper articles and in his book of memoirs.
Keywords: Adolf Lorenz; T. G. Masaryk; collapse of Austria-Hungary; correspondence
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Článek vznikl s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
RVO:67985921.
Město Weidenau/Vidnava se nacházelo na území Horního Slezska. Vévodství Horní a Dolní
Slezsko bylo součástí zemí Koruny české, a tedy i habsburské monarchie. V roce 1918 větší
část tohoto tzv. Rakouského Slezska připadla nově vzniklé Československé republice.
MATELA, Matěj. „Křižák“ se zlatýma ručičkama. Vesmír, 2016, roč. 95. Dostupné on-line: https://vesmir.cz/2016/12/21/krizak-se-zlatyma-rucickama/. Článek je upravenou verzí Matelova
článku, který vyšel na jaře 2016 v časopise KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje a vycházejí z něho další popularizační články určené širší veřejnosti.
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/adolf-lorenz-slavny-ortoped-vidnava-nobelova-cena.
A170103_2296258_olomouc-zpravy_stk#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_
campaign=olomouc&utm_content=main
http://regiony.impuls.cz /adolf-lorenz-slavny- or toped-vidnava-nobelova-cena-fsi-/
olomoucky-kraj.aspx?c=A170218_125410_imp-olomoucky_kov#utm_source=rss&utm_
medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main
https://pravednes.cz/LorenzAdolf.profil. Ze starší produkce viz ZUBER, Rudolf. Slavný
vidnavský rodák prof. Adolf Lorenz. Severní Morava. Vlastivědný sborník, 1966, roč. 10, sv. 14,
s. 48–52. Internetové odkazy staženy dne 5. 3. 2019.
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Vídeň byla nejen hlavním městem rakousko-uherské monarchie, ale také centrem kulturního a vědeckého života země. Tam se Adolf Lorenz (1854–1946),
rodák z Weidenau, dnešní Vidnavy ležící v podhůří Jeseníků2 setkal s další
osobností pocházející ze zemí Koruny české – Tomášem Masarykem. V českém jazykovém prostředí je Adolf Lorenz nejčastěji vzpomínán v souvislosti se
svým rodným městem a mladším synem Konradem, který na rozdíl od svého
otce, jemuž unikla Nobelova cena o jediný hlas, tuto cenu v roce 1973 obdržel.3
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Lorenz a Masaryk studovali na vídeňské univerzitě, oba měli své mecenáše, díky jejichž podpoře univerzitní studia zdárně dokončili. Tomáš Masaryk,
pocházející z moravského Hodonína, přišel do Vídně z Brna společně s rodinou policejního ředitele Antona Le Monniera, kde působil jako vychovatel,
již v roce 1869. Svá gymnaziální studia zakončil maturitou na akademickém
gymnáziu ve Vídni v roce 1872, poté díky finanční podpoře generálního rady
Anglo-rakouské banky Rudolfa Schlesingera, jehož syna vyučoval, vystudoval
filozofii na filozofické fakultě vídeňské univerzity, kde promoval v roce 1876.
V březnu 1879 se zde habilitoval prací Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der Gegenwart4 a začal bezplatně přednášet na univerzitě jako soukromý docent. Ve Vídni Masaryk živil sebe a rodinu5 suplováním na střední
škole, přednáškami a kondicemi. Peníze však nestačily, proto si musel půjčovat
od přátel i tchána. Neutěšenou finanční situaci vyřešil odchodem do Prahy,
kde od roku 1882 probíhalo dělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou
a německou. Císař František Josef I. jej v srpnu 1882 jmenoval mimořádným profesorem filozofie na české univerzitě v Praze, kam se s rodinou v září
1882 přestěhoval.
O čtyři roky mladší Adolf Lorenz přišel do Vídně až po maturitě v roce
1874. Jeho podporovatelem byl strýc Johann Gregor Ehrlich, benediktinský
mnich, pozdější opat kláštera sv. Pavla v Lavanttalu v Dolních Korutanech,
kde Lorenz od roku 1866 studoval na klášterním gymnáziu. Po čtyřech letech
přešel na státní vyšší gymnázium v Klagenfurtu. Poslední studijní rok strávil
jako domácí učitel v Sedmihradsku, maturoval v srpnu 1874 jako externista.6
Na lékařské fakultě studoval díky stipendiu a přivydělával si též jako domácí
učitel. Studia na lékařské fakultě ukončil v roce 1880, poté působil jako sekundární lékař v Rudolfově nemocnici a operatér I. chirurgické kliniky ve Vídni.
Počátkem října 1882 se stal asistentem I. chirurgické kliniky nově vedené profesorem Eduardem Albertem. V srpnu 1884 byl na lékařské fakultě jmenován
soukromým docentem pro chirurgii.
Dále již jejich profesní dráhu sledovat nebudeme, soustředíme se na počátek jejich kariéry ve Vídni, kde došlo k jejich letmému setkání. Bylo to na za-

4

5
6
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MASARYK, Thomas Garrigue. Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation. Wien: (Verlag von Carl) Konegen, 1881. https://archive.org/details/derselbstmordal00masagoog/page/n5. Staženo dne 5. 3. 2019.
V březnu 1878 se Masaryk oženil s Američankou Charlottou Garrigue, se kterou se seznámil
během pobytu v Lipsku v roce 1877. V roce 1879 se jim narodila dcera Alice a v roce 1880
syn Herbert.
HOLZER, Gerold. Adolf Lorenz’ Entscheidung zum Medizinstudium. Wiener medizinischen
Wochenschrift, roč. 167, April 2017, s. 126–130.
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V článku v Neue freie Presse uvádí, že „der Lichte“ řekl: „Mein Name tut nicht zur Sache,“ a „der
Dunkle“ se představil: „Mein Name ist Dr..., es folgten einige sonore Silben mit scharfem, hohem
Schlußklang, welche der sich gleichzeitig vorstellende Student zu einem klaren Wortbild nicht bringen
konnte.“ LORENZ, Adolf. Der schlechte Anatom. Eine märchenhafte, aber wahre Geschichte. Neue freie Presse, 1919, č. 19557, 4. 2., s. 1–3 (dále: LORENZ, A. Der schlechte Anatom).
V pozdějších letech Lorenz historku uveřejňoval s určitými obměnami. Ve vzpomínce ze září
1937 např. psal, že při představování zaslechl „zvláštní cize znějící jméno, něco tak jako Marrick
nebo Arrick“ a ani se nepokusil si ho zapamatovat. LORENZ, Adolf. Můj žák Masaryk. Lidové
noviny, 1937, roč. 45, č. 469, 17. 9., s. 1. (Přeloženo z LORENZ, Adolf. Mein Schüler Masaryk.
Neues Wiener Tagblatt, 1937, roč. 71, č. 256, 16. 9., s. 7. (dále: LORENZ, A. Mein Schüler Masaryk, resp. LORENZ, A. Můj žák Masaryk). V závěru roku 1937 pak Lorenz uvádí: „Plavý host
představil svého průvodce jako ,doktor Aryk‘ (nebo podobně), sebe jako ,doktor Zelt‘ (nebo
podobně), jak se již při zběžném představování, při kterém nikdo neslyší jméno, stává.“ LORENZ, Adolf. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka a na prvního prezidenta Československé republiky. Věstník československých lékařů, roč. 49, č. 50–53, 21. prosince 1937, s. 1719
(dále: LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka), z němčiny přeložil MUDr. Břetislav Helbich. Podobně i ve svých pamětech: „Ich nannte meine beiden Schüler den ,Lichten‘ und
den ,Dunklen‘, da ich mir die Namen, besonders den des letzteren nicht merken konnte. In seinem
Munde klang der Name wie das Schlagen eines Hammers gegen den eisernen Amboß. Ich vernahm
Laute wie: schick – schrak – schrik.“ LORENZ, Adolf. Ich durfte helfen. Mein Leben und Wirken.
Wien: Czernin Verlag, 2017, s. 101–102 (dále: LORENZ, A. Ich durfte helfen). Lorenzovy paměti bohužel nebyly přeloženy do češtiny, citujeme z nich proto v originále.
Citováno z českého překladu uveřejněného v článku LORENZ, Adolf. Špatný anatom. Pohádková, ale pravdivá historka. Tribuna, 1919, roč. 1, č. 5, 6. 2., s. 1–3 (dále: LORENZ, A. Špatný
anatom). Originál: LORENZ. Der schlechte Anatom, s. 1–3. „Sie haben zwei wichtige Nerven,
eine große Schlagader und mehrere Sehnen durchschnitten, [...] Für den Lebenden würde die kleine
Wunde zum allermindesten die vollkommene Unbrauchbarkeit der Hand bedeuten, welche nach einiger Zeit die Form einer abschreckenden Kralle annehmen müßte. [...] Sie sind ein schlechter Anatom, Herr Doktor! Ein Glück, daß Sie Philosoph sind.“ Tamtéž, s. 2. „Herr Präsident der Czechoslowakischen Republik, Thomas G. Masaryk – Sie sind ein großer Mann geworden, aber ein schlechter
Anatom geblieben!“ Tamtéž, s. 3.
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čátku osmdesátých let 19. století, kdy Lorenz, tehdy ještě student medicíny,
pracoval jako demonstrátor v anatomickém ústavu profesora Karla Langra
ve Schwarzspanierstraße. Tehdy si u něj neznámý muž objednal soukromý
kurz anatomie. Vše muselo proběhnout v tajnosti, proto ke schůzce došlo
jednoho tmavého zimního večera. Lorenze tehdy navštívili dva muži, jejich
jménům Lorenz dobře nerozuměl, takže si je pojmenoval jako „der Lichte“
a „der Dunkle“.7 V poslední hodině anatomie ten „černý“ zkusil řez na ruce
a ptal se, co provedl. „Prořízl jste dva důležité nervy, velkou tepnu a několik
šlach, [...] pro živého by znamenala tato malá rána nejméně úplnou nepotřebnost
ruky,“ odpověděl Lorenz. A dodal: „Jste špatným anatomem, pane doktore! Štěstí
ještě, že jste filosofem.“ Pak uběhlo skoro čtyřicet let, než v onom doktoru filozofie Lorenz poznal prezidenta Československé republiky a rozhodl se tuto
historku zachytit ve fejetonu, který zakončil větou: „Pane presidente československé republiky, Tomáši G. Masaryku – stal jste se velkým mužem, ale zůstal jste
špatným anatomem!“8

8
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Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Archiv Ústavu T. G. Masaryka
(dále: MÚA, AÚTGM), fond T. G. Masaryk, k. 700, sign. KOR-II-7. A. Lorenz T. G. Masarykovi 5. 2. 1919.
LORENZ, A. Špatný anatom, s. 1–3.
DOLEŽAL, Jaromír. Masaryk – anatom. Tribuna, 1920, roč. 2, č. 58, 7. 3., s. 4–6.
MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 700, sign. KOR-II-7. A. Lorenz T. G. Masarykovi
5. 2. 1919.
Český překlad Masarykova dopisu byl publikován nejprve v citovaném článku DOLEŽAL,
Jaromír. Masaryk – anatom. Později v článku LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil.
T. G. Masaryka, s. 1719–1720 a z něho převzat do článku HLAVÁČKOVÁ, Ludmila.
T. G. Masaryk a prof. MUDr. Adolf Lorenz. Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, č. 4, s. 98–99.
Citováno z českého překladu konceptu Masarykova dopisu A. Lorenzovi, který uveřejňujeme v edici. V českém překladu článku LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka,
s. 1720 je uvedeno: „Přece myslím, že mně křivdíte, připisujete-li mně tak velikou účast na rozdělení Rakouska. Rakousko byla mrtvola, která musela být pochována. Němečtí Rakušané to právě nepochopili a nechápou ještě ani nyní, a proto hledají svůj prospěch v docela povrchní politice.“ Dopis
končí pozdravem od „nepodařeného žáka“.
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Výstřižky fejetonu Der schlechte Anatom uveřejněného ve vídeňské Neue
freie Presse 4. února 1919 přiložil Lorenz k dopisu T. G. Masarykovi, který
napsal již následujícího dne a zaslal ho do Prahy. Lorenz v dopise psal, aby
Masaryk věnoval zaslanému fejetonu alespoň pět minut času, zmínil se také, že
je rád, že Masaryk přijal do svých služeb jeho starou známou Annu Černou.9
Lorenzův článek byl vzápětí přeložen do češtiny a již 6. února 1919 uveřejněn v Tribuně pod názvem Špatný anatom.10 O rok později uveřejnila Tribuna
článek znovu, rozšířený o vzpomínku Jaromíra Doležala.11 Ten odhalil i totožnost druhého muže. Byl jím Anton Oetzelt-Newin, soukromý učenec, který
svého času bydlel poblíž bytu Adolfa Lorenze ve Vídni.
Také Masaryk se svojí odpovědí neotálel. Z razítka prezidentské kanceláře
se dozvídáme, že Lorenzův dopis i s přílohami došel do Prahy 9. února 1919.12
Originál Masarykovy odpovědi Lorenzovi není v České republice k dispozici,
v Masarykově fondu se však zachoval koncept jeho odpovědi ze 14. února
1919. Reagoval v ní nejen na Lorenzův fejeton, ale i na dopis, který mu Adolf
Lorenz zaslal.13
Masaryk poděkoval za fejeton a přátelskou vzpomínku. Také on si vzpomínal na jejich hodiny anatomie, sledoval Lorenzovu repetici a odpovědi na jeho
otázky s velkým zájmem, souhlasil s Lorenzovým konstatováním, že byl špatný
anatom. Pak ale Masaryk pokračoval: „Přece si však myslím, že mi křivdíte, připisujete-li mi tak velký podíl na rozpadu Rakouska. Rakousko bylo mrtvola, kterou
bylo třeba pohřbít. Němečtí Rakušané to však nepochopili a stále ještě nechápou, proto hledají svou záchranu ve zcela bezobsažné politice.“14 Dopis, končící pozdravem od „nezdárného žáka“, uzavřel prosbou, aby mu Lorenz jeho poznámku
nezazlíval.

14
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Tak se skutečně stalo. Lorenz udržoval s Masarykem příležitostné přátelské styky až do konce jeho života. Důkazem je i jeho dopis z 11. dubna
1919, v němž Masarykovi děkoval za zaslanou fotografii s podpisem. Tuto fotografii Lorenz připojil k fotografiím prezidentů Woodrowa Wilsona a Theodora Roosevelta umístěným v prezidentském koutku v čekárně své ordinace
v Rathausstraße 21.15 V Památníku Adolfa a Alberta Lorenze jej můžeme
vidět dodnes na stejném místě.16
V Masarykově ústavu je uchován ještě Lorenzův dopis z 20. ledna 1920.
Je patrné, že v něm reaguje na Masarykovo přání k novému roku. Připojuje se
k němu a přeje Masarykovi k sedmdesátinám pevné zdraví. Zmiňuje se v něm
také o svém asistentovi doktoru Saxlovi.17
Dopis zřejmě souvisí s příběhem, o kterém se Lorenz rozepsal ve svém
článku z prosince 1937. Lorenz se obrátil na Masaryka s prosbou, týkající se
jeho bývalého žáka. Ten se za první světové války usadil jako vojenský lékař
v jednom českém městě a chtěl tam zůstat natrvalo. Požádal ho, aby se u Masaryka za něj a jeho pacienty přimluvil. U Masaryka však Lorenz nepochodil,
neboť mu údajně odpověděl: „Žádost musí jíti předepsanou cestou a nebude-li to
povoleno, pak za to nemohu – což mně však nepřekáží, abych Vám srdečně nepřál
šťastný Nový rok.“18 Žádost Lorenzova žáka byla odmítnuta, což mu podle Lorenze neuškodilo, neboť nastoupil svou akademickou dráhu.19
Do stejného článku Lorenz zařadil „jako historicky zajímavou poznámku“
vzpomínku na svého učitele, slavného chirurga Eduarda Alberta. Tento „český
vlastenec německého vzdělání se ve Vídni snažil slovem i písmem o německo-české
smíření“. Jednoho dne přišel Albert celý rozčilený a se září po celé tváři za Lorenzem a řekl mu: „Podívejte se na mne, Lorenz, nevidíte to na mně? Nevidíte
odlesk císařské přízně a milosti? Přicházím totiž právě od Jeho Veličenstva císaře,
který mě zahrnul pochvalou pro moje pokusy o smíření národů Rakouska.“20 Do-
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15 MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 700, sign. KOR-II-7. A. Lorenz T. G. Masarykovi
11. 4. 1919.
16 Adolf und Albert Lorenz Gedenkstätte, Rathausstraße 21, Wien. http://www.medacad.org/
adolf-lorenz/index.html. Staženo dne 5. 3. 2019. Viz obrazová příloha.
17 „Ich hoffe, dass mein Assistent Dr. Saxl auf dem gütigst angedeuteten Wege sein Ziel erreichen
wird.“ MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 701, sign. KOR-II-15. A. Lorenz T. G. Masarykovi 20. 1. 1920.
18 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720.
19 Míněn Paul Saxl (1880–1932), od roku 1911 asistent I. chirurgické kliniky ve Vídni. Během
1. světové války byl zaměstnán jako lékař a vedoucí infekční nemocnice. V roce 1918 se stal
soukromým docentem vnitřního lékařství, v roce 1929 pak mimořádným profesorem. http://
www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Saxl_Paul_1880_1932.xml. Staženo dne 5. 3. 2019.
20 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720.
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mnívám se, že k této příhodě došlo po Albertově audienci u císaře Františka
Josefa v roce 1895.21
Podle Lorenzovy vzpomínky byly v pozdějších letech vztahy k prezidentu
Masarykovi nadlouho přerušeny, až „pojednou v posledních pěti až osmi letech byly
opět pamětihodným způsobem navázány“, a to prostřednictvím dávné Lorenzovy
známé Anny Černé.22 Ta byla nejen dobrou známou Adolfa Lorenze, velice
dobře se znala i s jeho nadřízeným, profesorem Eduardem Albertem, neboť
její bratr Josef Černý byl Albertovým spolužákem z gymnázia.23 Albert jí pomohl získat místo ve Vídni, kde pak pracovala dlouhá léta jako vrchní ředitelka kuchyně Všeobecné nemocnice. Albertovým prostřednictvím se seznámila
také s T. G. Masarykem. Po vzniku Československé republiky odešla do Prahy,
kde se stala zaměstnankyní Hradu. Záhy byla pověřena vedením prezidentovy
domácnosti na lánském zámku. Podle Antonína Schenka tam byla uznávanou
autoritou.24 V jejím novém postavení ji Adolf Lorenz žertovně nazýval „vrchní
hofmistrová Jeho Veličenstva nekorunovaného krále Československa“.25
V průběhu let strávených ve službách Správy domu prezidenta republiky
Anna Černá opakovaně čerpala několikaměsíční zdravotní dovolenou. Často
pobývala u své sestry Emilie Schimanské v Mariannengasse ve Vídni. Tam se
také setkala s nedaleko bydlícím Georgem Albertem, synem Eduarda Alberta.
Anna patrně zděšená neutěšenou finanční situací Georga a jeho rodiny, se
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21 Moje domněnka je založena na zápise v Pamětnici domu č. 528. Jde o návštěvní knihu Albertovy vily v Žamberku, kam se podepisovali nejen Albertovi četní zajímaví a slavní hosté, ale
také Albert tam zapisoval své pobyty v Žamberku, výlety po okolí a přehled důležitých událostí za uplynulý rok. V některých případech podrobně popisoval své cesty do zahraničí, a tak
Pamětnice mnohdy plní funkci Albertova deníku. Městské muzeum Žamberk, fond Eduard
Albert, Pamětnice domu č. 528, nestránkováno.
22 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720. Viz též LORENZ, A. Mein
Schüler Masaryk, s. 7.
23 Jejich dlouholetý přátelský vztah je zachycen ve vydané korespondenci. GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří St. Z korespondence dv. rady Dra Ed. Alberta gymn. řed. Josefu Černému. Zvon,
1931, roč. 31, s. 510 (text týkající se A. Černé). Anna Černá byla správkyní Zemské veřejné nemocnice v Brně, kde byl ředitelem Albertův přítel Viktor Mucha. Odtud přešla společně s ředitelem Muchou do Vídně, nejprve do nemocnice na Vídeňce a posléze do Všeobecné nemocnice, kde byla vrchní správkyní. K Muchovi viz TRAGL, Karl Heinz. Chronik der
Wiener Krankenanstalten. Wien: Böhlau, 2007, s. 222. http://books.google.cz/books?id=u6PIdob9GzcC&pg=PA222&lpg=PA222&dq=viktor+mucha+1892+Wien&source=bl&ots=MD4tph2cPI&sig=-VKEL2keYMaHwhz2J8196smWrok&hl=cs&sa=X&ei=hztFU6uvD_Sw7Abx54GgBA&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=viktor%20mucha%201892%20Wien&f=false. Staženo dne 5. 3. 2019.
24 SMETANOVÁ, Jindřiška. TGM: Proč se neřekne pravda? Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka.
Praha: Primus, 1996, s. 33.
25 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720. Viz též zmínku v článku
LORENZ, A. Mein Schüler Masaryk.
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nerozpakovala o ní informovat T. G. Masaryka. Ten nechal poslat do Vídně
zásilku potravin, za níž Georg děkoval dlouhým dopisem.26
Také Lorenz vzpomíná, že Anna přijížděla rok co rok do Vídně na návštěvu své sestry a přinášela mu pokaždé pozdrav pana prezidenta, na který Lorenz
„s dobrou radou pro staré lidi odpovídal“.27
Lorenz pak i nadále Masarykovi příležitostně posílal články nikoli politického, ale spíše obecně lidského obsahu, které Masaryk bral s díky na vědomost.
Jeho poslední vzkaz prezidentu Masarykovi byla „výstraha“, aby se nedožil sta
let. Článek publikoval v Neues Wiener Tagblatt ještě v době, kdy byl Masaryk
„zdráv a v dobré míře“. Autor tím nemínil a už vůbec nečekal, že si „lánský filozof vezme jeho výstrahu tak brzy a tak důkladně k srdci“.28
Poslední Lorenzův článek uveřejněný v Neues Wiener Tagblatt dva dny
po skonu T. G. Masaryka byl přeložen do češtiny pod názvem Můj žák Masaryk a následujícího dne publikován v Lidových novinách. Lorenz v něm zmiňoval též událost spojenou s odhalením jeho pamětní desky v rodné Vidnavě:
„Když jsem měl být oslavován jako rodák ve svém rodném městě Vidnavě, jež se
stalo po světové válce československým, neopomněl prezident Masaryk připomenout
městu, že je můj starý přítel a že se mnou kdysi pracoval.“29 O této události se také
zmínil ve vzpomínce z prosince 1937. Když jeho rodné město chtělo odhalit desku na domě Lorenzova dětství, pochválil prezident „otce města výnosem
za tento úmysl a zdůraznil, že se mnou před dlouhým časem pracoval“.30 Podrobněji se o událostech spojených s odhalením pamětní desky rozepsal ve svých
pamětech nazvaných Ich durfte helfen.31
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26 Z dopisu Georga Alberta se dozvídáme spoustu dalších faktů o dosud neznámých osudech
Albertova syna. Odráží se v něm navíc i celková situace poválečného Rakouska. Více viz
KOKEŠOVÁ, Helena. Po stopách jednoho dopisu. In DOUBEK, Vratislav, HÁJKOVÁ, Dagmar (eds.). Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 201–213. Ad honorem eruditorum, 2. Anna Černá
(1849–1940) byla penzionována na počátku roku 1930, zemřela v 91 letech a byla pohřbena
na lánském hřbitově nedaleko hrobu Charlotty a Tomáše G. Masarykových. V článku jsou
uvedeny též odkazy na archivní materiály týkající se A. Černé, uložené v Archivu Kanceláře
prezidenta republiky v Praze.
27 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720. Též LORENZ, A. Mein Schüler
Masaryk.
28 LORENZ, A. Můj žák Masaryk. Článek uveřejněný v Neue Wiener Tagblatt několik týdnů
před Masarykovou smrtí nemáme k dispozici, Lorenz ho zmiňuje ve svém článku: LORENZ,
A. Mein Schüler Masaryk, s. 7.
29 LORENZ, A. Můj žák Masaryk.
30 LORENZ, A. Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka, s. 1720.
31 LORENZ, A. Ich durfte helfen, s. 395–403.
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Ve svých pamětech se Lorenz podrobně zmiňuje také o svém pobytu ve Spojených státech amerických v roce 1902 a 1903.32 V souvislosti s T. G. Masarykem se otevírá zajímavá hypotéza o možnosti jejich setkání. Masaryk zde totiž
v roce 1902 absolvoval své první přednáškové turné, které trvalo čtvrt roku.
Na pozvání milionáře Charlese R. Cranea přednášel na Chicagské univerzitě
a uspořádal mnoho veřejných vystoupení zejména pro americké Čechy a Slováky.33 Z archivních pramenů vyplývá, že zde pobýval od konce dubna, do New
Yorku připlul 29. dubna 1902, do Chicaga pak dorazil 19. června a uskutečnil
tu cyklus 12 přednášek.34 Podle jeho stručných deníkových záznamů navštívil
také Philadelphii, Baltimore, Boston, Cambridge, Washington, Saint Louis,
Cedar Rapids, Milwaukee, Detroit, opětovně New York a Chicago. Do Evropy odcestoval 29. července 1902.35
Ve svých pamětech Lorenz svoji návštěvu USA poměrně obšírně popisuje, vyplývá z nich, že tam dorazil na podzim 1902. Také v chronologickém
přehledu pamětí je uvedeno: „Berufung zu einer Privatbehandlung nach Chicago im Oktober 1902, um die Millionärstochter Lolita Armour zu behandeln, anschiessend Demonstrationsoperationen in Denver, Boston, San Francisco, Salk Lake
City, Baltimore und Rochester; Empfang beim Präsidenten Theodore Roosevelt im
Weissen Haus, Washington.“36 Na chicagské univerzitě byli oba muži poctěni
udělením doktorátu – Lorenzovi byl během jeho první návštěvy udělen titul
Doctor of Laws,37 Masaryk byl jmenován čestným doktorem zdejší univerzity
v roce 1918.
Ediční poznámka

V edici zpřístupňujeme tři dopisy rakouského ortopeda Adolfa Lorenze zaslané prezidentu Československé republiky Tomáši Garrigue Masarykovi v letech 1919–1920 a koncept dopisu T. G. Masaryka zaslaný A. Lorenzovi jako
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32 Viz zejména kapitoly Berufung nach Amerika, Ein schwer arbeitender Tourist und In den Fängen der Bankleute. Tamtéž, s. 185–227.
33 HÁJKOVÁ, Dagmar. T. G. Masaryk v Chicagu. In DOUBEK, Vratislav, HÁJKOVÁ, Dagmar
(eds.). Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův
ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 118–124. MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 218–220. POLÁK, Stanislav. T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou, 4. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2005,
s. 93–107 (dále: POLÁK, S. T. G. Masaryk, 4).
34 Jejich přehled uvádí POLÁK, S. T. G. Masaryk, 4, s. 120. MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk,
k. 218, sign. P–31.
35 MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 218, sign. P–31. POLÁK, S. T. G. Masaryk, 4, s. 107.
36 LORENZ, A. Ich durfte helfen, s. 405.
37 Tamtéž, s. 205–206.
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odpověď na jeho první dopis. Korespondence byla vedena německy. V edici
vycházíme z originálů uložených v Archivu Ústavu T. G. Masaryka ve fondu
T. G. Masaryka. Při přepisu a úpravě textů se opíráme o ediční zásady vydané
Ivanem Šťovíčkem a kolektivem,38 s přihlédnutím k pokynům a zvyklostem
pro přípravu edic v PDAV. Každý dokument v edici je opatřen zkráceným
záhlavím, které obsahuje: a) průběžné pořadové číslo v edici, b) datum a místo
vzniku ve formátu rok, den a měsíc, místo, c) typ dokumentu, jméno pisatele a adresáta. Na konci dokumentu uvádíme: a) formu dochování, b) způsob
vyhotovení, c) počet listů, d) psací náčiní a stránkový rozsah. Pokud byl dopis
napsán na papír s předtištěnou hlavičkou, následuje její popis.
Respektujeme původní členění do odstavců. V neměnné podobě ponecháváme datum, místo, oslovení a podpis. Opravujeme interpunkci. Čísla stran
dopisů jsou vepsána mezi lomítka /1/. Hranaté závorky [ ] obsahují editorské
doplňky, zde především rozepsání zkrácených slov. Škrtnutá slova v konceptu
Masarykova dopisu, pokud nejsou zcela začerněna, a tudíž nečitelná, zachováváme a upozorňujeme na ně pomocí lomené závorky < >. Dopisy byly editovány v jazyce originálu, tedy v němčině. V poznámkovém aparátu je uveřejněn
jejich český překlad od Zlaty Kufnerové. Dopisy jsou opatřeny věcnými a textovými poznámkami.

38 ŠTOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku
16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002.
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Edice korespondence T. G. Masaryka a Adolfa Lorenze
1
Dopis Adolfa Lorenze T. G. Masarykovi

1919, 5. února,Vídeň

/1/ Wien, am 5. Febr[uar] 1919
Hochgeehrter Herr Praesident!
Auch die Grossen dieser Erde, zu denen Sie nunmehr gehören, lassen sich
nicht ungern an ihre ferne Jugend erinnern. Die 5 Minuten Zeit, welche Sie,
wie ich hoffe, der Lectüre des beigeschlossenen Feuilleton‘s widmen,1 werden
sich gut bezahlt machen. Ich glaube sogar, dass ich damit, wenn auch nur für
wenige Minuten, zu Ihrem geistigen Wohle beigetragen habe und freue mich
sehr zu hören, dass Sie meine alte Freundin Anna Czerny2 zur Hüterin Ihres
leiblichen Wohlergehens berufen haben. Herr Praesident sind damit „besorgt
und aufgehoben“. Mit der Bitte die Belästigung zu entschuldigen zeichnet
sich hochachtungsvoll ein aufrichtiger Bewunderer.
Prof. Dr. Adolf Lorenz (Wien)a

w.
mu

Originál, rukopis, list, psáno perem na s. 1. Dopisní papír s předtištěnou hlavičkou: vlevo obrázek a text Schönbrunn, Wien; vpravo Wien, am. Razítko: Kancelář
presidenta republiky, došlo 9. února 1919, 2 přílohy. MÚA, AÚTGM, fond TGM,
k. 700, sign. KOR-II-7.
a

Vídeň, 5. února 1919. Velevážený pane prezidente! Také velikáni této planety, k nimž nyní patříte,
si nikoliv neradi připomínají své vzdálené mládí. Oněch 5 minut času, které budete, jak doufám,
věnovat četbě přiloženého fejetonu, se opravdu vyplatí. Věřím dokonce, že jsem tím, i když jen
na několik málo minut, přispěl k Vašemu duševnímu blahu a velice mě potěšilo, když jsem slyšel, že jste povolal mou dávnou přítelkyni Annu Černou jako pečovatelku o své tělesné blaho.
O pana prezidenta je tak dobře postaráno. S prosbou o omluvu za toto obtěžování se podpisuje
v plné úctě upřímný obdivovatel prof. dr. Adolf Lorenz (Vídeň)

1

V příloze dopisu jsou dva výstřižky z Neue freie Presse z 4. 2. 1919 s fejetonem Adolfa Lorenze
Der schlechte Anatom. Eine märchenhafte, aber wahre Geschichte. Článek byl přeložen do češtiny a pod názvem Špatný anatom uveřejněn v Tribuně 6. 2. 1919. Viz v článku pozn. č. 7.
Rozumí se Anna Černá (1849–1940), správkyně Zemské veřejné nemocnice v Brně, odtud
v roce 1892 přešla společně s ředitelem Viktorem Muchou do Vídně, nejprve do nemocnice
na Vídeňce a posléze do Všeobecné nemocnice, kde byla vrchní správkyní. V únoru 1919 se stala
zaměstnankyní Hradu, do počátku roku 1930 působila jako správkyně v domácnosti prezidenta
na zámku v Lánech. Zemřela v 91 letech a byla pohřbena na lánském hřbitově. Více: KOKEŠOVÁ,
Helena. Po stopách jednoho dopisu. In DOUBEK, Vratislav, HÁJKOVÁ, Dagmar (eds.). Život plný
neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,
2014, s. 201–213. Ad honorem eruditorum, 2.
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2
1919, 14. února, Praha
Koncept dopisu T. G. Masaryka Adolfu Lorenzovi
/1/ 14/I 9.a

w.
mu

Sehr geehrter Herr Professor,
besten Dank für Ihr Feuilleton1 u[nd] für Ihre freundliche Erinner[ung].
Ja wol, erinnere auch ich mich an unsere Anatomie Stunden; ich hatte vorher
Anatomie bei Prof. Langer2 <verlernte, das ist der Name> gehört, bin Ihrer
Repetition und den Antworten auf meine Fragen mit umso grösserem < >Interesse gefolgt. Aber Sie haben Recht, ich war ein schlechter Anatom.
Doch denke ich, Sie tun mir Unrecht, wenn Sie mir einen so grossen Anteil an der Zerglieder[un]g Oesterreichs zuschreiben – Oesterreich war ein
Leichnam, der aber begraben werden musste. <Und ich bedauere sehr, dass>
Die Deutsch-Oesterreicher haben das < > nicht begriffen und begreifen es
immer noch nicht < > und suchen darum ihr Heil in einer ganz äusserlichen
Politik.
Doch da berühre ich schon Fragen, mit denen ich Sie nicht behelligen will
und darf; jedenfals bitte ich mir die Bemerkung nicht zu verübeln.
Mit bestem Grüsse Ihr ungeratener Schüler T. G. M.b3
Originál, koncept dopisu, list, psáno tužkou na s. 1. MÚA, AÚTGM, fond TGM,
k. 700, sign. KOR-II-7.
a
b

LORENZ, Adolf. Der schlechte Anatom. Eine märchenhafte, aber wahre Geschichte. Neue
freie Presse, 1919, č. 19557, 4. 2., s. 1–3.
Rozumí se Karl Langer von Edenberg (1819–1887), rakouský anatom; v letech 1856–1870
profesor anatomie na josefínské akademii ve Vídni, 1870–1874 ředitel II. anatomického ústavu vídeňské univerzity, 1874–1887 ředitel I. anatomického ústavu tamtéž.
Český překlad Masarykova dopisu byl publikován nejprve v článku DOLEŽAL, Jaromír. Masaryk – anatom. Tribuna, 1920, roč. 2, č. 58, 7. 3., s. 4–6. Později v článku LORENZ, Adolf.
Moje vzpomínky na dr. phil. T. G. Masaryka a na prvního presidenta Československé republiky. Věstník československých lékařů, roč. 49, č. 50–53, 21. prosince 1937, s. 1719–1720 a z něho
převzat do článku HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. T. G. Masaryk a prof. MUDr. Adolf Lorenz. Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, č. 4, s. 98–99.
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Uvedeno chybné datum 14. 1. 9, má být 14. 2. 1919.
14/I 9 Vážený pane profesore, upřímný dík za Váš fejeton a za Vaši milou vzpomínku. Ano,
také já si vzpomínám na naše hodiny anatomie; předtím jsem poslouchal anatomii u prof. Langera, proto jsem sledoval Vaši repetici a odpovědi na své otázky se zájmem o to větším. Ale
máte pravdu, byl jsem špatný anatom. Přece si však myslím, že mi křivdíte, připisujete-li mi
tak velký podíl na rozpadu Rakouska. Rakousko bylo mrtvola, kterou bylo třeba pohřbít.
Němečtí Rakušané to však nepochopili a stále ještě nechápou, proto hledají svou záchranu
ve zcela bezobsažné politice. To se však již dotýkám otázek, jimiž Vás nechci a ani nesmím
obtěžovat. V každém případě prosím, abyste mi tu poznámku nezazlíval. Se srdečnými pozdravy Váš nezdárný žák T. G. M.

2

3

63

P r á ce z d ě j i n A k a d e mi e věd 2019, roč. 11, č. 1

1919, 11. dubna,Vídeň

a.c
as
.cz

3
Dopis Adolfa Lorenze T. G. Masarykovi

/1/ Wien, am 11. April 1919

Hochgeehrter Herr Praesident!
Durch die Uebersendung Ihres mit der freundlichen Signatur versehenen
Bildes fühle ich mich hochgeehrt.1 Dasselbe befindet sich in der Praesidenten-Ecke meines Wartesalon’s2 zwischen W. Wilson und Roosefeldt[!]3 in
bester Gesellschaft und wird vielfach bewundert. Empfangen Sie, hochgeehrter Herr Praesident, meinen ergebensten Dank und erlauben Sie mir hinzuzufügen, dass ich als alter Arzt mein Erinnerungsbild von Ihnen sehr strenge
mit der unbarmherzigen Fotografie verglichen habe und dass dieser Vergleich
so sehr zu Ihren Gunsten ausgefallen ist, dass ich Ihrer zähen Constitution ein
erfreuliches Prognosticum stellen darf, welches Sie zum Segen Ihres Volkes
und seiner Nachbarn Ihrem hohen Amte „ad multos annos“a erhalten wird. In
dieser Zuversicht verbleibe ich in aufrichtiger Verehrung und Bewunderung
hochachtungsvoll Ihr ergebener
Prof. Dr. Adolf Lorenzb

w.
mu

Originál, rukopis, list, psáno perem na s. 1. Dopisní papír s předtištěnou hlavičkou:
vlevo obrázek a text Parlament, Wien; vpravo Wien, am. MÚA, AÚTGM, fond
TGM, k. 700, sign. KOR-II-7.
Ad multos annos, tj. na mnoho let, na mnohá léta (lat.)
Vídeň, 11. dubna 1919. Velevážený pane prezidente! Zasláním Vašeho obrazu, opatřeného Vaším milým podpisem, se cítím velice poctěn. Týž se nachází v prezidentském rohu mé čekárny mezi W. Wilsonem a Roosefeldtem[!] v nejlepší společnosti a bývá častokrát obdivován.
Přijměte, velevážený pane prezidente, můj nejoddanější dík a dovolte mi dodat, že jsem jako
starý lékař velice přísně porovnával Váš obraz ve svých vzpomínkách s tou nemilosrdnou fotografií a že toto porovnání dopadlo natolik ve Váš prospěch, že mohu Vaší houževnaté konstituci vydat potěšitelnou předpověď, která Vás k požehnání Vašeho národa a jeho sousedů
udrží ve Vašem vysokém úřadě „ad multos annos“. V této víře zůstávám v upřímné vážnosti
a obdivu, v hluboké úctě Váš oddaný prof. dr. Adolf Lorenz

1
2

T. G. Masaryk zaslal A. Lorenzovi svoji fotografii s podpisem.
Masarykovu fotografii Lorenz připojil k fotografiím prezidentů W. Wilsona a T. Roosevelta
umístěným v prezidentském koutku v čekárně své ordinace v Rathausstraße 21. V Památníku Adolfa a Alberta Lorenze ji lze vidět na stejném místě i dnes. Adolf und Alber t Lorenz
Gedenkstätte, Rathausstraße 21, Wien. http://www.medacad.org/adolf-lorenz/index.html.
Staženo dne 5. 3. 2019
Rozumí se Woodrow Wilson (1856–1924), v letech 1913–1921 prezident Spojených států
amerických, a Theodor Roosevelt (1858–1919), v letech 1901–1909 prezident Spojených států amerických.
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Dopis Adolfa Lorenze T. G. Masarykovi
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/1/ Wien, am 20. Jänner 1920
Hochgeehrter Herr Praesident!
Nichts war meiner seinerzeitigen Bitte ferner gelegen, als Sie, sehr geehrter Herr Praesident, zu einem eigenhändigen Briefe zu veranlassen.1 Nachdem
ich einen solchen nunmehr dennoch besitze, werde ich denselben als kostbare
Reliquie bewahren. Ich hoffe, dass mein Assistent Dr. Saxl auf dem gütigst
angedeuteten Wege sein Ziel erreichen wird.2
Ich danke Ihnen, hochgeehrter Herr Praesident, für die überaus freundlichen Worte am Schlusse Ihres Schreibens. /2/ Ich habe zwar nicht gelegentlich des banalen Jahreswechsels, wohl aber an jenem denkwürdigen Tage Ihrer,
sehr geehrter Herr Praesident, in verehrungsvoller Erinnerung gedacht, als Sie
in nachdeutlicher Beschaulichkeit des Philosophen Ihren siebzigsten Geburtstag begiengena und damit in‘s biblische Alter traten.3 Das Patriarchentum ist
sonst keine allzuhoch geschätzte Würde.
Vom Patriarchate des Führers seines Volkes aber geht gebietende Ehrfurcht aus, ein um so festeres Vertrauen in seine Weisheit strömt ihm aus der
Seele des Volkes zurück.
Möge es Ihnen, hochverehter Herr Praesident, beschieden sein ein solches
Patriarchat noch recht lange in Gesundheit zu geniessen.
In dankbarer Verehrung ergebenst
Prof. Dr. Adolf Lorenzb

Originál, rukopis, list, psáno perem na s. 1–2. Dopisní papír s předtištěnou hlavičkou: vlevo obrázek a text Karlskirche, Wien; vpravo Wien, am. MÚA, AÚTGM,
fond TGM, k. 701, sign. KOR-II-15.
Lorenz chybně napsal begiengen, správně má být begingen.
Vídeň, 20. ledna 1920. Velevážený pane prezidente! Nic nebylo mé dřívější prosbě vzdálenější než to, abych Vás, velice vážený pane prezidente, přiměl k napsání vlastnoručního dopisu.
Poté, co nyní jeden takový přece jen vlastním, budu jej chovat jako cennou relikvii. Doufám,
že můj asistent dr. Saxl dosáhne po nejlaskavěji naznačené cestě svého cíle. Děkuji Vám, velevážený pane prezidente, za nadmíru přátelská slova na konci Vašeho dopisu. Sice jsem si
na Vás nevzpomněl u příležitosti toho banálního rozhraní roku, ale učinil jsem tak v uctivé
vzpomínce na onen pamětihodný den, velevážený pane prezidente, kdy jste v přemýšlivém
rozjímání filozofa prožíval své sedmdesáté narozeniny, a dosáhl tak biblického věku. Být patriarchou jinak není příliš vysoce ceněná pocta. Z patriarchátu vůdce svého národa však pramení patřičná hluboká úcta a zpět do duše národa z něho proudí tím pevnější důvěra v jeho
moudrost. Budiž Vám, velevážený pane prezidente, souzeno, abyste si takový patriarchát ještě dlouho ve zdraví užíval. Ve vděčné úctě nejoddaněji prof. dr. Adolf Lorenz
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Dopis bohužel nemáme k dispozici.
Rozumí se Paul Saxl (1880–1932), rakouský lékař, od roku 1911 asistent I. chirurgické kliniky ve Vídni. Během 1. světové války byl zaměstnán jako lékař a vedoucí infekční nemocnice.
V roce 1918 se stal soukromým docentem vnitřního lékařství, v roce 1929 mimořádným profesorem. http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Saxl_Paul_1880_1932.xml. Staženo dne
5. 3. 2019.
T. G. Masaryk se narodil 7. 3. 1850, tudíž 70. narozeniny slavil až v březnu 1920.
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Tomáš Garrigue Masaryk and orthopedist Adolf Lorenz
This article records the liaison between T. G. Masaryk (1850–1937) and Austrian orthopedist
Adolf Lorenz (1854–1946). These two men were studying at the University of Vienna in the imperial capital, and they met briefly in the late 1870s and the early 1880s. Lorenz, who at the time
was still a medical student, was working as a demonstrator at Professor Karel Langr’s Anatomical
Institute, where at the time a stranger arranged a private anatomy course, which he came along
to with his friend.Years later, Lorenz recognized the unknown youth with the unforgettable name
T. G. Masaryk, who was at the time the President of the newly formed Czechoslovak Republic. In
a feuilleton Der schlechte Anatom published in the Viennese Neue Freie Presse on 4th February
1919 he described their meeting many years before. Lorenz enclosed a cutting of the feuilleton
in a letter to Masaryk, which he wrote the following day and sent to Prague, thus starting an
occasional correspondence between the two men that was supplemented by Adolf Lorenz’s occasional articles in the Viennese press, as well as by news collected by their mutual acquaintance
Anna Černá, who was a staff member at Lány Chateau from 1919. This article not only presents
Lorenz’s occasional newspaper articles and memoirs, but it is also based on letters that are
housed at the Masaryk Archive. The public is not familiar with these letters, as they have never
yet been published or even cited, the only exception being an imprecisely quoted response from
Masaryk dated 14th February 1919 to Lorenz’s first letter and feuilleton. Hence an annotated
edition of three letters from Adolf Lorenz to T. G. Masaryk dated 1919–1920 comes at the end of
the article, along with the manuscript draft of Masaryk’s answer to Lorenz’s first letter.

66

Translated by Melvyn Clarke

ww

w.
mu

a.c
as
.cz

Helena Ko kešov á

Dopis Adolfa Lorenze T. G. Masarykovi z 5. 2. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 700,
sign. KOR-II-7)

67

ww

w.
mu

a.c
as
.cz

P r á ce z d ě j i n A k a d e mi e věd 2019, roč. 11, č. 1

Dopis Adolfa Lorenze T. G. Masarykovi z 11. 4. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, k. 700,
sign. KOR-II-7)
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Helena Ko kešov á

Koncept dopisu T. G. Masaryka Adolfu Lorenzovi z 14. 2. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk,
k. 700, sign. KOR-II-7)
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Portrétní fotografie T. G. Masaryka z roku 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, sign. OdbM2-1-001)
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Helena Ko kešov á

Adolf Lorenz na návštěvě rodné Vidnavy u příležitosti odhalení pamětní desky 18. 8. 1935 (Státní okresní archiv Jeseník, Sbírka obrazového a fotografického materiálu)
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Pamětní deska Adolfa Lorenze a jeho syna Alberta, Vídeň (fotoarchiv autorky)

Čekárna ordinace Adolfa Lorenze ve Vídni s portréty prezidentů; druhý zprava T. G. Masaryk (fotoarchiv
autorky)
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ARCHIVNÍ FONDY 

Ke stému výročí úmrtí
Milana Rastislava Štefánika

1

KOKEŠOVÁ, Helena. Akviziční činnost oddělení Archiv Ústavu T. G. Masaryka v letech
2009–2018. Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 125–130.
K problematice blíže HÁJKOVÁ, Dagmar. Masaryk, Beneš, Štefánik: spolupracovníci, přátelé
a rivalové. Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2005. Hodonín: Masarykovo
muzeum v Hodoníně, 2006, s. 5–10. HÁJKOVÁ, Dagmar. Válečné přátelství T. G. Masaryka
a Edvarda Beneše. In ČECHUROVÁ, Jana, ANDRŠ, Pavel, VELEK, Luboš (eds.). Posláním
historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. České dějiny. Sv. 4. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, s. 245–256.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Archiv Ústavu T. G. Masaryka
(dále: MÚA, AÚTGM), fond T. G. Masaryk, k. 424, sign. R, M. R. Štefánik T. G. Masarykovi
3. 4. 1919. Dopis bude v letošním roce uveřejněn v publikaci Korespondence T. G. Masaryk –
slovenští veřejní činitelé [po r. 1918].
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V předešlém čísle jsme psali o nové sbírce skleněných negativů, které se oddělení Archivu Ústavu T. G. Masaryka podařilo získat v roce 2018, a uveřejnili
jsme také dvě fotografie z návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka v Mladé Boleslavi 3. května 1919.1 Nyní při příležitosti 100. výročí úmrtí Milana Rastislava
Štefánika publikujeme dalších osm fotografií z celkového počtu 25 snímků
z pohřbu M. R. Štefánika, získaných v téže akvizici.
V československém zahraničním odboji v době první světové války měly
rozhodující roli tři osobnosti: Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan
Rastislav Štefánik. Vytvořili dobrý, vzájemně se doplňující tým, který úspěšně
prosazoval program nezávislého československého státu. Jejich vztah měl svou
dynamiku, blízké vítězství na konci války bylo nakonec paradoxně tou nejtěžší
zkouškou: Beneš a Štefánik si koncem války přestali rozumět, osobně i politicky.2 Masaryk se ke sporu v podstatě nevyjadřoval, čekal na osobní jednání,
až se Štefánik objeví v Československu. Na setkání s ním se těšil i Štefánik,
který psal Masarykovi z Paříže: „Milovaný pane Prezidente, tak Vás predsa len
ešte uvidím! Toto je moja prvá myšlienka. [...] Robím, čo môžem. Pozorujem našich
pri práci a vedľa pozorujem svet. Duša mi mrzne. Toľko, toľko toho ešte na náš
čaká a svet akoby slepý! Urobím, čo bude možno, ale som už unavený, unavený až
k smrti. Verím vo Vás a Vás milujem ako vždy, Váš Milan.“3
K osobnímu jednání však nedošlo, a tak bychom mohli pouze spekulovat, jaký vývoj by měl jejich vztah, kdyby Štefánik nezemřel při pádu letadla
4. května 1919 nedaleko Bratislavy. Nehodu ze čtyřčlenné posádky nikdo ne-

3
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HÁJKOVÁ, Dagmar, QUAGLIATOVÁ, Vlasta, VAŠEK, Richard (eds.). Korespondence
T. G. Masaryka a E. Beneše 1918–1937. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013, s. 133,
T. G. Masaryk E. Benešovi 4. 5. 1919.
MASARYK, T. G. Válka a revoluce, I. Praha: Ústav T. G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR,
2005 (Spisy TGM 30). MASARYK, T. G., Válka a revoluce, II–III. Praha: Ústav T. G. Masaryka,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008 a 2017 (Spisy TGM 31 a 32). V úmrtní den
M. R. Štefánika, 4. 5. 1919, nalezneme v opisech Masarykova diáře pouze jméno Milan.
Dále pak dvě jména lidí, objednaných k audienci v 11.00 a 11.30. MÚA, AÚTGM, fond
ÚTGM I (47/1), k. 69, sign. 47–III–1, Opisy diáře 1918–1919.
Korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše 1918–1937. E. Beneš T. G. Masarykovi 6. 5. 1919,
s. 135.
Pražský vlak s účastníky pohřbu. Národní listy, 1919, roč. 59, č. 110, 10. 5. 1919, s. 2.
MÚA, AÚTGM, fond ÚTGM I (47/1), k. 69, sign. 47–III–1. Opisy diáře 1918–1919.
Vojenská posmrtná oslava gen. Štefánika. Národní listy, roč. 59, č. 111, 11. 5. 1919, s. 3.
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přežil. Téhož dne Masaryk Benešovi napsal: „Milan je mrtev – i ten skon jeho je
v souladu s jeho kariérou; alespoň možno jej bez obtíží takto symbolizovat. A právě
odešel v okamžiku, kdy jsem si dělal plány, jak všecko urovnat a jak jednat s ním.
I fyzicky i duševně skon není horší než konec, jenž ho chudáka očekával podle výpovědi sibiřských našich lékařů (dr. Foustky). Já mám tolik práce, že jen úkradkem
filozofuji o Milanovi a jeho smrti...“4 Masaryk měl za to, že smrt byla pro něj
vzhledem k jeho duševnímu a tělesnému stavu spíše vykoupením. Ve svých válečných pamětech upřednostnil Beneše.5 Ten pak našel ve svých vzpomínkách
pro Štefánika jen slova chvály, ale rozpory mezi nimi naznačuje dopis, který
napsal dva dny po jeho smrti Masarykovi: „Štefánik – tragický konec jeho života.
Ušetřil mu mnoho bolesti a zklamání. Otřáslo to mnou velice a bolelo mne, že tak
to s ním skončilo – a mezi námi. Byli jsme přece jen příliš úzce a přátelsky spjati.“6
Štefánikova pohřbu v Bratislavě v sobotu 10. května 1919 se ani jeden
z nich nezúčastnil. Beneš v té době pobýval v Paříži na mírové konferenci,
kde vedl složitá jednání. Masaryk byl v Praze, v předvečer pohřbu se s Robertem Williamem Seton-Watsonem dostavil na Masarykovo nádraží, kde byl
nadšeně vítán, na peróně pak rozmlouval s politickými činiteli, kteří cestovali
zvláštním večerním vlakem do Bratislavy.7 Jeho sobotní program byl nabitý,
jako obvykle ho čekala řada audiencí, po půl hodinách přijímal různé návštěvy
– deputaci žen legionářů a posléze skupinu českých a německých průmyslníků,
dále Eduarda Koernera, Leona Bondyho a v pět hodin Bohumíra Šmerala.8
Masaryk se ten den nezúčastnil ani pražské vojenské oslavy konané na Štefánikovu památku na prostranství před Invalidovnou. Slavnosti byl přítomen
generální inspektor československých vojsk Josef Scheiner. Prezidenta zastupoval Václav Rejholec, zaměstnanec Vojenské kanceláře prezidenta republiky.9
Nedělní noviny přinesly podrobná zpravodajství o Štefánikově pohřbu.
„Na velkém nádvoří garnisonní nemocnice – vroubené ze tří stran barokovou archi-

6

7
8
9

74

A rc hiv ní fo ndy

ww

w.
mu

a.c
as
.cz

tekturou a čtvrtá svěží parkovou zelení – již před 2. hod. odpolední shromáždili se
smuteční hosté, vojenské čety, zástupci civilních i vojenských úřadů, zástupci zahraniční na tribuně proti čtyřem, na lafetách dělových umístěným rakvím, které mizí
pod přívalem nesčetných květinových darů. Mlčenlivě stojí tisícihlavý zástup hostí,
když za jasné sluneční pohody zapěly pěvecké sbory naše národní hymny. Nikdy tak
sladce a vroucně nenesly se k nebesům. Nastává ticho ještě strašnější, prapory ve výši
třepotají, okolo voní šeřík a my stojíme zhrouceni u mrtvého bohatýra, co zatím
v dáli znějí zvony. Mrtvé ticho leží nad námi. Počíná mluviti první řečník, ministr Klofáč. Jeho první slova: ¸Kolikrát jsme tě, Štefániku, čekali…‘ děsně stoupají
do napjatého ticha. A rovněž proslovy ostatních řečníků (Piccioni, Pellé, jenž opásán
červenou, zlatem zdobenou generálskou šerpou, Clement Simon, Tomášek, Udržal,
Šrobár) neměly ani stopy obřadnosti smutečních slavností, nýbrž působily dojmem
svrchovaně vnitřním otřásajícím, neokázalým a bezprostředním.“10
Proslovy smutečních řečníků, jimiž byli ministr národní obrany Václav
Klofáč, náčelník italské vojenské mise v ČSR generál Luigi Giuseppe Piccione, náčelník francouzské vojenské mise v ČSR generál Maurice Pellé, francouzský vyslanec Louis Clément-Simon, předseda Revolučního národního
shromáždění František Tomášek a ministr s plnou mocí pro správu Slovenska
Vavro Šrobár, uveřejnily noviny v podstatě celé. Dále podrobně popsaly průběh smuteční slavnosti: „Pořadatelská, 35členná družina pražského sokolstva se
Sokolem bratislavským udržovala v důstojném souladu průběh pohřební slavnosti.
Čestnou stráž u rakví tvořilo dvojřadí důstojníků a poddůstojníků francouzských,
italských a ruských legií. Posádka bratislavská s oddíly italských legií posádek okolních olemovaly dle disposic generála Piccionea vojenským špalírem cestu smutečního
průvodu až k nádraží. Pěvecký sbor bratislavský zahájil smuteční slavnost sborem,
načež vykonány církevní obřady. Pěvecké sdružení moravských učitelů za řízení
profesora Vacha zapělo pak obě národní hymny a chorál Kdo jste boží bojovníci?“11
Vlak poté odvezl rakve s těly ještě týž den do Brezové. V neděli 11. května
se konaly smuteční slavnosti nejprve v Brezové, poté ve Štefánikově rodné vsi
Košariskách a nakonec na Bradle. Také o těchto událostech byli čtenáři záhy
podrobně zpraveni: „Míjíme Bradlov, abychom zajeli o několik kilometrův dále
do Košarisk, […] kde se náš hrdina narodil a odkud dnes jeho tělo doprovodíme
a odevzdáme rodné zemi. Vjíždíme do vísky, přeplněné již zástupy selského lidu,
který z daleka se sešel, nelekaje se namnoze ani dvoudenní pěší cesty. Špalírem legio
nářů jdeme ku kostelíku na návrší […] naplněn jest horskými vesničany v krojích.

10 Pohřeb min. vojenství gen. Štefánika. Národní listy, 1919, roč. 59, č. 111, 11. 5. 1919, s. 2–3.
11 Tamtéž.
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A před oltářem, pokryta květy, umístěna Štefánikova rakev. Po skončení obřadů,
když před kostelem promluvil k lidu vroucí řeč býv. pobočník Štefánikův kap. Písecký, který svými slovy rozplakal celý zástup, nastoupena byla cesta na Bradlov.
V čele průvodu na lafetách děl, tažený šestispřežím, nalézají se sarkofágy Štefánikův
a jeho italských druhů, doprovázené pohyblivým kordonem legionářů, za nimi ubírá se rodina zesnulého, smuteční hosté, ministři Šrobár, Klofáč a Soukup, zástupci
čtyřdohodoví s generálem Piccionim v čele, a nepřehledný zástup venkovského lidu
[…] ubírá se zeleným osením, vlnitou stezkou po svahu několikerých chlumů, kráčí
lesem a posléze vstoupá po dosti příkrém úbočí Bradlova vzhůru k jeho temeni, k cíli
smutné pouti. [...] Zatím spouštějí legionáři sarkofágy na dno přírodní hrobky a naposledy loučí se s drahým mrtvým nejprve župan bratislavský Zoch, po něm ministr
Klofáč a Šrobár, který pro slzy několikráte nemůže pokračovati v řeči a posléze zástupci legionářů. [...] současně promlouvá k lidu předseda Národního shromáždění
Tomášek a poslanec Udržal.“12
Pohřbu byla přítomna i matka M. R. Štefánika Albertina. Té Masaryk
5. května 1919 zaslal soustrastný telegram s textem: „Přesmutná zvěst o tragickém skonu váženého pana syna, jehož jsem miloval, mne velice dojala. Zachovám
mu vzpomínku nejvěrnější. Přijměte moji nejupřímnější soustrast. Masaryk.“13
Štefánikova matka a sourozenci se na Masaryka několikrát obrátili v souvislosti s pozůstalostí po M. R. Štefánikovi. Podle záznamu z 2. prosince 1922
Masaryk souhlasil s návrhem na zvýšení daru z milosti matce generála Štefánika z 20 000 na 50 000 Kč ročně. Poznamenal přitom, že se domníval, že tato
věc už byla vládou dávno vyřízena.14
Letecké neštěstí a Štefánikova tragická smrt se záhy staly předmětem dohadů i konspiračních teorií. Snad i proto se stal Štefánik legendou nejen jako
spoluzakladatel československého státu.
Helena Kokešová

12 B. Ministr Štefánik pohřben na vrcholu hory Bradlov. Národní listy, 1919, roč. 59, č. 107,
12. 5. 1919, (večerní vydání), s. 1.
13 MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, sign. L–35, k. 594. Uveřejněno: MASARYK, T. G. Cesta
demokracie, I. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003, s. 115. (Spisy TGM 33).
14 MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, sign. R–1–24/d, k. 349, záznam Kanceláře prezidenta
republiky k podpisu dvou stejnopisů návrhu na zvýšení daru z milosti matce generála
Štefánika z 2. 12. 1922.
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Havarované letadlo M. R. Štefánika (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)

Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika v Bratislavě 10. 5. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)
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Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika v Bratislavě 10. 5. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)

Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika v Bratislavě 10. 5. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)
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Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)

Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)
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Kostel ve Štefánikově rodné vsi Košariskách, kde probíhaly smuteční obřady 11. 5. 1919 (MÚA, AÚTGM,
fond T. G. Masaryk, ve zpracování)

Fotografie z pohřbu M. R. Štefánika na Bradle 11. 5. 1919 (MÚA, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, ve zpracování)
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KRONIKA 

Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2018
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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 2018, kterou lze nalézt na našich
webových stránkách (https://www.mua.cas.cz/sites/default/publicFiles/SOUBORY/vyrocni_zpravy/2019/02/28/10-51-56/vz-aav-2018.pdf ).
K 31. prosinci 2018 disponoval Archiv AV ČR archiváliemi o celkovém rozsahu 5 581,09 bm a 682 záznamy v základní evidenci NAD, z nichž
650 tvoří archivní soubory v naší přímé péči a zbývajících 32 archivních souborů je u nás uloženo na základě smlouvy s dalšími subjekty. Více než polovina
z tohoto množství (367 souborů) je úplně 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 (od ledna do září, od října byla badatelna
kvůli rekonstrukci uzavřena) 163 badatelů, z toho 33 zahraničních, kteří uskutečnili celkem 371 návštěv.
V rámci 13 skartačních řízení, která v roce 2018 proběhla na 11 pracovištích
Akademie věd ČR, bylo posouzeno celkem 123,50 bm dokumentů, z nichž
bylo 11,59 bm vybráno jako archiválie k trvalému uložení (tj. 111,91 bm bylo
skartováno). Tyto archiválie byly převzaty z Archeologického ústavu AV ČR,
Brno (0,36 bm), Astronomického ústavu AV ČR (0,23 bm), Etnologického
ústavu AV ČR, pracoviště Brno (0,50 bm), Knihovny AV ČR (4,800 bm),
Ústavu informatiky AV ČR (1,30 bm), Ústavu molekulární genetiky AV ČR
(1,56 bm), Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR (0,24 bm) a Ústavu živočišné
fyziologie a genetiky AV ČR (2,60 bm).
V mimoskartačním řízení jsme v roce 2018 převzali archiválie osobní
i institucionální provenience o celkovém rozsahu 80,51 bm, kterými byly
doplněny fondy stávající či vytvořeny nové. Díky darům rodinných příslušníků a spolupracujících institucí můžeme k nejnovějším a obsáhlejším akvizicím zařadit pozůstalost historiků Jana Gebharta (4,58 bm), Jurije Křížka (11,92 bm), Karla Novotného (19,27 bm), Luboše Nového (6,74 bm)
a Františka Svátka (12,20 bm), sinologa a tibetologa Josefa Kolmaše
(6,00 bm), bohemistky a lingvistky Adely Rechzieglové (1,92 bm) a chemika
Jiřího Procházky (0,24 bm). Drobné přírůstky zaznamenaly fondy oddělení
Archiv ÚTGM (především Herbert Masaryk, 0,24 bm; Anna Masaryková,
0,32 bm), do fondu Společnost Edvarda Beneše přibylo 0,24 bm archiválií.
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V rámci mimoskartačního řízení jsme z Knihovny AV ČR převzali cenné
kartotéky Encyklopedického institutu ČSAV (8,28 bm) a nahrávky z Ústavu
pro jazyk český AV ČR (0,40 bm).
Nově inventarizován byl fond Sbírka základních dokumentů ČSAV. Interní normy ČSAV (1980–1992), rozsah 0,24 bm. Díky programu Strategie
AV21 (program Paměť v digitálním věku) pokračuje digitalizace fotoarchivu
Zdeňka Nejedlého. Naskenováno bylo 4 208 fotografií, 11 kartonů a 7 balíků
pozdravných adres a fotoalb (tj. 8 142 jpg digitalizátů a 10 012 tiff digitalizátů). Pokračuje také nové, podrobné zpracování archivního fondu T. G. Masaryka. Fond má v současné době téměř 100 bm, je uložen v 793 kartonech, jeho
součástí jsou i úřední knihy a podací protokoly a rozsáhlý fotoarchiv, který je
průběžně digitalizován. Fotografie jsou zároveň ukládány do digitálního fotoarchivu, kde jsou zpřístupněny veřejnosti. Ke konci ledna 2019 bylo uloženo
3 959 metadat. V současné době je dokončena katalogizace oddílu TGM –
Válka, který obsahuje 5 859 katalogizačních jednotek uložených v 69 kartonech (č. 261–329).
Velkou měrou se archivní oddělení podílela na připomenutí vzniku Československa, a to především díky bohatým materiálům z fondů T. G. Masaryka
a Ústavu T. G. Masaryka. Pracovníci oddělení Archivu Ústavu T. G. Masaryka
v průběhu roku 2018 vypracovali množství rešerší, poskytovali digitální kopie
archiválií určené k publikování v médiích, četné byly také výpůjčky na výstavy
pořádané jinými institucemi. Jednoznačně nejfrekventovanější a nejžádanější
archiválií se stal návrh Washingtonské deklarace, který putoval až do Spojených států amerických.
Pracovníci archivních oddělení v loňském roce také sami připravili, případně spoluorganizovali několik výstav, v nichž byly prezentovány naše archivní
materiály, zejména fotografie. Společně s Katedrou fotografie FAMU v Praze
jsme uspořádali výstavu Živel. J. V. Daneš a Tichomoří (31. ledna 2018 – 4. března 2018), druhá výstava nazvaná Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)
se konala ve spolupráci s FF UK a Polským institutem v Praze (12. března
2018 – 13. dubna 2018). Hned dvakrát jsme měli příležitost prezentovat část
osobního fondu Zdeněk Nejedlý. Výstava Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?
Svědectví fotografií představila osobnost Z. Nejedlého a jeho rodiny ve fotografiích s přihlédnutím k všednímu a svátečnímu dni. Z bohatě zachovaného
souboru fotografií byly vybrány snímky odrážející veřejnou činnost i soukromý
svět Z. Nejedlého v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím byly charakterizovány také životní osudy jeho nejbližších. Výstava se konala v červnu
2018 ve spolupráci s FF UK a byl k ní vydán stejnojmenný katalog. Z. Nejedlému věnovala pozornost Městská galerie Litomyšl, která ve spolupráci s MÚA
připravila výstavu Já jsem… Zdeněk Nejedlý s řadou doprovodných programů.
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Výstava představila životní osudy a dílo Z. Nejedlého v kontextu jeho doby
i dějin města Litomyšle a velkou měrou vycházela z našich materiálů, zejména
fotografií.
Další akcí, k níž daly podnět naše archivní fondy, byl projekt Josef Dobiáš
(1888–1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin,
podpořený v programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd
ČR v roce 2018 (projekt R300771801; Kraj Vysočina: ID O02490.0001).
Seminář pod stejnojmenným názvem MÚA uspořádal 20. září 2018 ve vile
Lanna ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov a s podporou Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích. 130. výročí narození
Josefa Dobiáše se stalo impulzem k připomenutí historikovy osobnosti také
v Dobiášově rodném kraji. Na odborný seminář navázal 4. října 2018 slavnostní večer v pelhřimovském Divadle Lubomíra Lipského a pro Muzeum
Vysočiny Pelhřimov byla Hanou Kábovou a Ivanou Kouckou připravena výstava Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák
se vrací domů. Vernisáž výstavy byla součástí slavnostního večera v pelhřimovském divadle.
Ze zahraniční spolupráce je třeba připomenout tradiční a dlouholeté vazby
s polskou akademií věd, konkrétně s Archiwum Nauki PAN i PAU v Krakově,
které umožňují oboustranné studijní pobyty, účast na konferencích a vydávání
společných publikací. V loňském roce byl úspěšně završen tříletý mobilitní
projekt Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců (Exchange of inspiration and knowledge in communication of Czech and Polish scientists), jedním z jeho výstupů je k vydání připravená edice Korespondence Radima Kettnera s Walery Goetelem (eds. Joanna Laskosz a Jan Chodějovský).
Těší nás, že se podařilo získat podporu pro další tři roky, od ledna letošního
roku jsme tak mohli zahájit práci na novém projektu nazvaném Jak vědci spřádali své sítě? Rekonstruování vědeckých kontaktů a transnacionálních vazeb mezi
českými a polskými učenci v 19. s 20. století (How did scientists spin their networks?
Reconstruction of scientific contacts and transnational relations among Czech and
Polish researchers in the 19th and 20th century), jehož garanty jsou Tomáš Pavlíček a Adam Górski.
Marie Bahenská
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Kolokvium „Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (1904–1913) ve světle současného výzkumu české středověké hudby v evropském kontextu“
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Nejedlého trilogie věnovaná nejstarší české hudbě (Dějiny předhusitského zpěvu
v Čechách, Počátky husitského zpěvu a Dějiny husitského zpěvu za válek husitských) publikovaná v letech 1904–1913 stojí na samém počátku jeho dlouhé
kariéry hudebního historika. Od této doby, tedy déle než sto let, stojí tyto
tři svazky v každé větší historické knihovně jako pomyslné základní kameny
české hudební medievistiky, a to buď v původním vydání, nebo jeho reedici
v symbolicky červených deskách z padesátých let 20. století. Pro celou řadu
historiků i hudebních historiků se trilogie stala po několik desetiletí prvním
referenčním zdrojem informací o české středověké hudbě. Svou neotřesitelnou
pozici si přitom udržela bez ohledu na výsledky výzkumu české středověké
hudby jiných muzikologů v čele s Dobroslavem Orlem (1870–1942), který
ve svých publikacích celou řadu Nejedlého tezí revidoval, aniž by však na tuto
skutečnost ve svých pracích výrazněji upozorňoval. Otevřená, byť stále krajně
diplomaticky formulovaná korekce zjevných chyb, rozpoznatelných především v Nejedlého přepisech středověkých jednohlasých a vícehlasých zpěvů,
se začala pozvolna objevovat až zásluhou Františka Mužíka a Jaromíra Černého od konce padesátých let 20. století. Naopak jako platný je dodnes chápán
ideologicky silný Nejedlého koncept vývoje dějin starší české hudby, v němž
je husitská zpěvní tradice 15. století vyzdvižena coby jeden z vrcholů české
hudební historie na vysoký piedestal a postavena do opozice starší latinské
liturgické hudební tradice. Teprve v posledních letech vyvolal nový výzkum
české středověké hudby aktuální potřebu právě tuto Nejedlého tezi, tak hluboce zakořeněnou v české hudební i obecné historiografii, důkladně revidovat. Nejenže dnešní studium pramenů odkrývá nadobyčejně bohatou a svým
způsobem výjimečnou hudební kulturu v lucemburských Čechách; ukazuje se
také, že česká husitská liturgie a písňová tradice z odkazu předchozích desetiletí bohatě čerpaly, ba dokonce na ni v mnohém ohledu plynule navázaly, a že
i v době husitské se vedle obou jazykově českých repertoárů (česká liturgie
a česká píseň) nadále rozvíjela latinská zpěvní kultura (jednohlasá i vícehlasá),
která nebyla zcela izolovaná od dění v okolních zemích.
I z tohoto důvodu zahájil nově schválený projekt „Staré mýty, nová fakta: české
země v centru hudebního dění 15. století“ (GA ČR-EXPRO, ve spolupráci
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a FF UK) svou pětiletou činnost první
zevrubnou veřejnou diskusí nad Nejedlého monografiemi. Celodenní jednání
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probíhalo ve čtyřech blocích a v záměrně volnějším formátu: každý blok byl
otevřen dvěma až třemi krátkými, předem formulovanými výstupy, po kterých
se diskuse odvíjela volně za přispění aktivních účastníků i publika. Postupně se
na řadu dostala celá škála dílčích otázek týkajících se nejen Nejedlého muzikologické akribie a platnosti jeho věcných závěrů dnes, nýbrž i témat mnohem
obecnějšího charakteru. Dopolední jednání bylo věnováno otázkám přesahujícím Nejedlého medievistický odkaz: „Působivá a přesvědčivá historická narace Nejedlého Dějin“ (vstupní proslovy: Jiří Křesťan a Hana Vlhová-Wörner)
a „Nejedlého vlastenecké pojetí výkladu středověké a husitské hudby“ (vstupní
proslovy: Stanislav Tesař, Viktor Velek a Peter Morée), v odpoledních blocích
se pak pozornost obrátila především k Nejedlého muzikologické kvalifikaci
a stavu hudební medievistiky na začátku 20. století: „Nejedlý – muzikolog,
medievista“ (vstupní proslovy: Stanislav Tesař, Jan Frei a Jan Ciglbauer) a „Nejedlého Dějiny v dobovém kontextu“ (vstupní proslovy: Miloš Zapletal, Lenka Hlávková a Hana Vlhová-Wörner). Podle očekávání se zájem přítomných
nutně obrátil i k Nejedlého postoji k novější české hudbě, především k jeho
smetanovskému výzkumu, k jeho složité osobnosti, ale také k jeho politické
činnosti, kterou nelze od jeho vědeckého odkazu oddělit.

ww

w.
mu

Podrobné shrnutí všech bloků bude uveřejněno ještě v tomto roce na webových stránkách projektu, na tomto místě je však možno uvést alespoň některé
klíčové závěry diskuse:
• Česká muzikologie stále stojí před velkým a nesnadným úkolem reflektovat počátky a dějiny oboru 20. století a zhodnotit co nejobjektivněji Nejedlého odkaz jako přínos i zátěž.
• Nejedlého Dějiny je dnes potřeba chápat především jako dílo své doby, které má své kvality. Zároveň je ale poznamenáno nedůslednou metodologií
a věcnými chybami.
• Nejedlý předložil chronologii vývoje české středověké hudby, se kterou
dnes nelze souhlasit; svůj výklad postavil takřka výhradně na historických
událostech a hudební repertoár husitských Čech následně nastínil jako
izolovaný fenomén, což hudební prameny nepotvrzují.
• Nejedlého práce s prameny a s repertoárem má odlišnou úroveň. Zatímco
v oblasti latinské liturgické hudby vykazuje fundamentální nedostatky, jeho
práce s písněmi má evidentně mnohem vyšší kvalitu. Chybovost Nejedlého
přepisů a v oblasti faktů je přitom vzhledem k rozsahu díla akceptovatelná
(týká se opět především oblasti hymnologie).
• Otevřenou otázkou zůstává charakter Nejedlého přístupu k tématu „středověká hudba a husitská hudební tradice“: píše jako muzikolog, kulturní
historik se zvláštním zaměřením na hudbu, nebo hudební historiograf?
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Je potřeba striktně rozlišit recepci prvního vydání a recepci reedice padesátých let, kdy se již jasně jednalo o dílo z velké části antikvované (byť to
Nejedlý ve své předmluvě k reedici popírá). Hudebně historické i historické práce od druhé poloviny 20. století zpravidla odkazují na druhé vydání,
a sugerují tak jeho aktuálnost.
Dějiny hudby 15. století dnes není možno napsat jako „korekce Nejedlého“, nýbrž je nutno koncipovat takovou monografii zcela nově; zároveň
platí, že úkol napsat dějiny hudby 15. století na základě nové koncepce je
vysoce aktuální.
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Závěrem lze poznamenat, že diskuse nad Nejedlého Dějinami byla zároveň
výjimečnou příležitostí zamyslet se nejen nad přesnou literou jeho monografií
o středověké hudbě, nýbrž nad způsobem komunikace muzikologického oboru
s ostatními disciplínami. Nejedlého výklad hudby je sice na mnoha místech až
příliš ovlivněn zohledněním obecně-historického kontextu, na druhé straně
je však právě tento kulturně-historický pohled, který funguje jako spolehlivý
most k navázání odborného dialogu s jinými historickými disciplínami. Zdá
se, že právě díky tomuto přístupu přetrvaly Nejedlého monografie v aktivně
používaných příručkách českých historických knihoven. Pro tým projektu
„Staré mýty, nová fakta“ z toho plyne velké poučení: při přípravě svých výstupů
bude muset mít otázka „co“, tedy výběr faktů, stejnou váhu jako otázka „jak“,
tedy způsob výkladu a znázornění, ať už v psaných publikacích či na webových
stránkách.
Hana Vlhová-Wörner

Zpráva z 18. celostátní archivní konference,
Plzeň, 23.–25. dubna 2019
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Letošní celostátní archivní konference, jež zavítala tentokrát do západočeské
Plzně, navázala na úspěšný koncept zvolený pro předcházející ročník konaný v Liberci v roce 2017. Konferenci zaštítili náměstek ministra vnitra Petr
Mlsna, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor statutárního města Plzně Martin Baxa a děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni Miroslav Randa.
Odborná část programu se skládala z jednadvaceti tematicky rozmanitých
sekcí. Hlavním okruhem byla samozřejmě problematika archivní a předarchiv86
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ní péče ve vztahu k eGovernmentu. Archivně-historická část konference, inspirovaná nepochybně místem konání, byla nazvána Výroba nápojů v průmyslovém
opojení. Konferenční jednání byla rozdělena vždy do dvou po sobě následujících
bloků, v nichž souběžně běžely čtyři jednací sekce. Jednání v archivně historických sekcích probíhala tradičně prostřednictvím referátů, na něž navazovala
diskuse, odborná archivní témata byla koncipována formou panelových diskusí
či kulatých stolů. Velmi bohatý byl také doprovodný program konference.
Jednání prvního dne otevřelo obecné téma Koncepce českého archivnictví.
Kde jsme a kam směřujeme projednávané v generální panelové diskusi, jíž se
účastnil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Jiří Úlovec, zástupce České archivní společnosti Karel Halla a ředitel Státního oblastního archivu v Praze Daniel Doležal.
Odrazovým můstkem pro diskusi se stalo Usnesení vlády ČR č. 551 ze dne
29. srpna 2018, jímž byla schválena Koncepce rozvoje archivnictví v České
republice na léta 2018–2025 s výhledem do roku 2035.
Poté již následovaly jednotlivé odborné sekce. První blok byl rozdělen
do čtyř sekcí. První byla věnována Výrobě nápojů v průmyslovém opojení. Vývoj
segmentu v širším historickém kontextu. Následující sekce se zaměřila na stále
aktuální a závažnou problematiku Osobní údaje v archivnictví, GDPR a obecné
trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji a upozornila zejména na obtíže spojené s novými procesními mechanismy v činnosti archivů. Závažnou otázkou byla též odborná správa a zpřístupňování
informací s osobními a citlivými údaji. Třetí sekce se zaměřila na téma Kdo
hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem. Ta řešila důležité téma
optimálního a inovativního zpřístupňování archiválií a standardizaci archivních pomůcek, včetně online pomůcek. Čtvrtá sekce byla věnována Vzdělávání
archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století, s důrazem
na problematiku nutnosti systematické výchovy specialistů v oblasti správy dokumentů a spisových služeb.
Druhý blok pokračoval rovněž čtyřmi sekcemi, z nichž první se věnovala
výrobě nápojů a nesla podtitul Společenský rozměr piva a pivovarnictví. Další
analyzovala aktuální a problematickou otázku výběru archiválií z agendových
informačních systémů původců. Diskutována byla tvorba, správa a ukládání
informací/dokumentů v těchto elektronických systémech a jejich provázání
na ESSL a schopnost exportu dat z těchto systémů do archivu. Třetí sekce
nesla název Jak se stát archivářem? a navazovala na již uvedený blok věnovaný
výchově archivářů a specialistů na spisové služby s akcentem na otázku, zda je
dosavadní systém výuky dostačující. Poslední část Okénko k sousedům – vybrané
otázky ze zahraniční a archivní praxe náležela přínosné výměně informací o legislativě a praxi s okolními státy.
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Účastníci druhého konferenčního dne se opět rozdělili dle svých preferencí do jednotlivých bloků a v každém bloku do čtyř sekcí. První „nápojová“ sekce v rámci I. bloku nesla podtitul Majetková struktura a její proměna,
na níž přednesla svůj příspěvek Od monarchie k republice. Potravinářský průmysl
na velkostatcích s případovou studií z Křivoklátska Kristýna Kaucká (MÚA AV
ČR). V druhé sekci se účastníci zamýšleli nad ožehavým tématem Pomáhat,
nebo trestat? Kontroly a metodická pomoc původcům v otázkách spisové služby. Zde
byla diskutována obecná zkušenost nízké informovanosti původců v oblasti
spisové služby a hledalo se optimální řešení. Nedostatečnou erudici a praxi
v oblasti elektronizace spisové služby řešila třetí sekce v rámci tématu Provenience a autenticita v postfaktickém věku: „Originály“ ve 21. století. Ta se věnovala
závažné otázce nastavení úředních procesů s cílem vytvářet věrohodné, transparentní a autentické dokumenty, které by byly oporou proti „ohýbání faktů“.
Cílem je vytvořit nezpochybnitelný dokument jak pro potřeby současnosti, tak
pro potřeby historického poznání. V poslední sekci Mediální archivy se nejen prezentovaly jednotlivé typy těchto archivů, ale též fyzická ochrana nosičů
a aktuální otázka digitalizace.
Druhý blok tvořila další velmi zajímavá témata. Pozornost vzbudila první
sekce tématem Hospodářské souvislosti výroby a prodeje piva. Druhá pak otevřela populární tematiku ediční praxe: Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů
úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám. Zde byly prezentovány aktuální ediční projekty v oblasti textů, kartografických děl a fotografií.
Diskutována byla otázka budoucnosti tohoto typu zpřístupňování archiválií.
Otázka budoucnosti byla do značné míry rovněž tématem třetí sekce Minulé
a budoucí horizonty českého archivnictví, věnované též rekapitulaci vývoje oboru v druhé polovině 20. století. Čtvrtá sekce přinesla netradiční, byť velmi
důležité téma Jak ve zdraví dožít důchodu, věnované fyzioterapii a pohybové
kultuře archivářů.
Čtvrtek, poslední den konference, se skládal z jednoho dopoledního bloku, rozčleněného do čtyř sekcí. Nápojová sekce se věnovala Potravinářskému
průmyslu v Plzni a okolí. Druhá část prezentovala zajímavé a do určité míry
opomíjené téma Možnosti a limity spolupráce mezi církevními a státními archivy. Diskuse se zaměřila na problematický stav farních a sborových archivů
a na zlepšení komunikace a spolupráce. Třetí sekce s alarmujícím názvem Elektronická spisová služba – konec archívnictví? se věnovala složité otázce spisových
služeb ve vztahu k výběru dokumentů za archiválie. Ta do značné míry navázala na úvodní blok, věnovaný stavu spisové služby ve státní správě a samosprávě
s cílem přinést řešení neutěšeného stavu. Poslední sekce Archivy a knihovny:
Můžeme se inspirovat? přinesla témata spojená s faktem, že knihovnický obor
je v otázce elektronizace a digitalizace nesporně dále než archivnictví.
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Na závěr lze pouze konstatovat, že výběr témat byl na letošní archivní
konferenci nejen pestrý, ale také velmi aktuální, což dokládá naprosto rekordní počet účastníků těchto již tradičních setkání archivářů, posílený tentokrát
o historiky zabývající se dějinami průmyslové výroby nápojů.
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SEHLING, Joseph Anton. Latinské pastorely. Latin
Pastorellas. Lateinische Pastorellen. K vydání připravila
Milada Jonášová. Academus Edition 5. Praha:
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.,
Kabinet hudební historie, 2017, 91 s. ISBN 978-8088081-17-3, ISMN 979-0-706555-05-8
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Josef Antonín Sehling (1710–1756) patří mezi pozoruhodné postavy pražského hudebního života kolem poloviny 18. století, jejichž osobnost a dílo
však později téměř upadlo v zapomnění. Ovšem v posledních letech se situace
pomalu mění, a tak i Sehlingovo dílo se stává předmětem zájmu některých
hudebníků a muzikologů. Velmi cenným příspěvkem je bezesporu kritická
edice souboru čtyř latinských pastorel, již připravila Milada Jonášová, která
bezesporu patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné české hudební vědy
a je též respektována na poli mezinárodního mozartovského výzkumu. Edice
Sehlingových pastorel zdaleka není jejím prvním zastavením u tohoto skladatele, neboť se mu věnovala již v několika odborných pracích.
V úvodní studii Jonášová podrobně přibližuje Sehlingovy životní osudy.
Narodil se v měšťanské rodině v Toužimi a v místní škole, kde se díky přízni vrchnosti hudba těšila značné pozornosti, rovněž získal první hudební
vzdělání. Autorka publikace zmiňuje, že nejvýznamnějším zdrojem informací
k Sehlingově mládí je jeho vlastní žádost o místo kapelníka v pražské katedrále sv. Víta z roku 1737. V ní Sehling uvádí, že studoval kompozici ve Vídni
a následně se usadil v Praze, kde se kompozici věnoval a působil rovněž jako
hudebník např. v proslulé kapele hraběte Václava Morzina (1676–17371). V té
době též vlastnil rozsáhlou sbírku hudebnin, kterou využíval jak pro svoji potřebu, tak i pro půjčování různým pražským kapelníkům; sám zmiňuje např.
svatovítského kapelníka Antona Görbiga († 1737). U sv. Víta zastával post
druhého houslisty a po Görbigově smrti usiloval o pozici kapelníka, tu se mu
však získat nepodařilo. Nicméně se zdá, jak dokládá i Jonášová, že nového
kapelníka Jana Františka Nováka († 1771) kvůli nemoci Sehling dlouhodobě
zastupoval. Kromě působení v katedrále, kde setrval až do své smrti, však uspěl

1

V publikaci je u hraběte Morzina rok úmrtí mylně datován již do roku 1735, viz s. VIII.
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i na jiných místech a pracoval jako kapelník v kostele sv. Benedikta na Hradčanech (1739) a rovněž v maltézském kostele Panny Marie pod řetězem na Malé
Straně (1740). Sehlingovo silné postavení v pražském hudebním životě velmi dobře dokládá skutečnost, že byl jezuity požádán o zkomponování hudby
k školské hře Judith provedené u příležitosti pražské korunovace Marie Terezie
(s. IX). Sbírka hudebnin, kterou si ve své pestré činnosti vytvořil, je dnes uložena jako součást kapitulního archivu chrámu sv. Víta v Archivu Pražského
hradu a čítá na 591 jednotek.
V druhé části úvodní studie se Jonášová zabývá Sehlingovým kompozičním dílem, z něhož se však část nedochovala a existenci dnes chybějících skladeb dokládají pouze zmínky v dobových pramenech. Skladatelův hudební styl
je zde charakterizován jako výrazně orientovaný na okruh skladatelů vídeňské,
benátské a neapolské školy. S moderním repertoárem neapolského okruhu se
Sehling seznámil nejen studiem, ale i při vlastní hráčské praxi, neboť v roce
1754 se jako houslista podílel na představeních operní společnosti Giovanniho
Battisty Locatelliho v pražském Divadle v Kotcích (s. XI). V této souvislosti
jsou též připomenuty Sehlingovy předpokládané italské vazby, které asi souvisely i s četnými kontrafakty, tedy úpravami italských operních árií nově opatřovaných duchovními texty. Tyto úpravy Sehling zpracovával pro potřeby svatovítského kůru, jejich opisy se však šířily i do jiných míst. Větší prostor je dále
věnován samotným pastorelám a tématu pro vánoční čas určenému repertoáru
vůbec (s. XII–XIII). Ve skladatelově sbírce v kapitulním archivu se dnes pro
tuto liturgickou dobu nacházejí dvě pastorální mše, šest vánočních motet, šest
vánočních ofertorií, roráty a čtyři pastorely. Následující odstavce jsou věnovány
právě posledně zmíněným pastorelám, jejichž formální stavbu, instrumentaci
a případně další pozoruhodné aspekty editorka přibližuje.
Zvláštní pozornost si zaslouží rovněž část s obrazovými přílohami. Ještě
před obvyklými faksimilovými ukázkami rukopisů pastorel je totiž zařazeno
faksimile výše zmiňované Sehlingovy žádosti o místo kapelníka v metropolitním chrámu sv. Víta se souběžným diplomatickým přepisem celého listu
(s. XXXI–XXXIV).
Za nimi následuje vlastní kritická edice. V ní jsou zpracovány čtyři pastorely na latinské texty: Non sic cervus pro sólový bas, Eja surgite pastores pro
soprán, Eja laeti properemus a Dormi tenellule, obě pro soprán a alt. Instrumentální doprovod sólových hlasů tvoří dvoje housle (v případě druhé a třetí
pastorely vedené v unisonu), viola, jež je v druhé a čtvrté pastorele výslovně
označena jako koncertantní, a varhany. Převažující tóninou je G dur, pouze
u Eja laeti properemus Sehling předepisuje tóninu F dur. Všechny pastorely
mají jednovětou formu árie da capo. Na dílech je patrná zkušená skladatelská
ruka, dobrá znalost technických možností nástrojů i sólových hlasů, stejně jako
92

Rec enz e

Lukáš M. Vytlačil

ww

w.
mu

a.c
as
.cz

smysl pro dramaturgickou dějovou výstavbu, již si Sehling osvojil prostřednictvím jevištních děl. Samotná notová edice je připravena velice profesionálně.
Velmi přehledně zpracovaná notografie včetně perfektně čitelné sazby textu
i generálbasových značek výtečně vyhovuje i praktickým potřebám hudebního provozu. Jedinou drobností jsou snad jen občasné překryvy ligatur či legat
s notovou osnovou (např. s. 15, takty 92–94 v partu sopránu; s. 19, t. 51 v partu
druhých houslí; s. 29, t. 126–127 rovněž v partu druhých houslí). Oproti dřívějším svazkům edice Academus zde nacházíme editorské doplňky legat a artikulace, jež jsou komentovány pouze v kritické zprávě, nejsou tedy označovány
formou hranatých závorek přímo v partituře.
Závěrečné části publikace tvoří kritická zpráva, jež přináší informace o jednotlivých pramenech z katedrální sbírky hudebnin, případně též ze sbírky strahovských premonstrátů,2 a ediční poznámky. Tento text je stejně jako úvodní
studie otištěn ve třech jazykových podobách, vedle českého jazyka též anglicky
a německy. Za další obrazovou přílohou, která ve formě fotografií prezentuje
filigrány použitých typů papíru, následují anglické ediční poznámky a edice
libret pastorel. Ta sestává pouze z originálních latinských textů, a není tedy
bohužel doplněna o významové překlady, jež by jistě byly vítanou pomůckou
pro mnohé interprety i badatele.
Kritická edice souboru latinských pastorel Josefa Antonína Sehlinga je
všestranně vydařeným dílem, které zpřístupňuje kvalitní plody české hudební
vědy širokému okruhu zájemců od vědecké obce až po praktické hudebníky.
Lze jen doufat, že tento příspěvek napomůže k dalšímu oživení zájmu o Sehlingovo dílo a bude zároveň možností prezentovat význam a přínos vědeckého výzkumu pro širší hudební veřejnost.

2

Jedná se o opisy pastorel Non sic cervus a Dormi tenellule z roku 1823, které pocházejí ze sbírky Královské kanonie premonstrátů na Strahově a nyní jsou deponovány v Národním muzeu
– Českém muzeu hudby v Praze.
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LANDA, Ivan, MERVART, Jan a kol. Proměny marxistickokřesťanského dialogu v Československu. Filosofia: Praha,
2017, 493 s. ISBN 978-80-7007-481-7
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Kniha širokého kolektivu, v jehož řadách nacházíme jak mladší (např. V. Bartoš), tak i zasloužilé badatele (např. K. Floss), analyzuje z různých úhlů pohledu dodnes aktuální dialog křesťanů různých nominací a marxistů, jehož
nejpodstatnější část proběhla v šedesátých letech minulého století.
V knize obsažené studie míří v zásadě dvěma základními směry: první linie
analyzuje marxisticko-křesťanský dialog v období šedesátých let, kdy největší pozornost je věnována konferenci Paulus-Gesellschaft, která se konala roku
1967 v Mariánských Lázních, osobnostem Eriky Kadlecové, J. L. Hromádky,
M. Machovce či E. Bondyho a v neposlední řadě i celkové společenské atmosféře, ve které se snaha o vzájemné porozumění zrodila. Druhá linie se na základě tehdejších impulzů pokouší uchopit téma z aktuálních pozic a navázat
na tehdejší dialog na základě dnešní situace, byť současná situace zejména
marxistického myšlení je oproti šedesátým létům více než odlišná (především
je třeba vzít v úvahu ztrátu jeho mocenského postavení).
V závěru knihy pak nalézáme několik kratších vzpomínkových textů (např.
L. Hejdánka či J. Sokola) a teze dosud nevydané knihy V. Gardavského Anděl
na hrotu meče, která ukazuje proměny jeho myšlení po roce 1968.
Z textů obsažených v knize sledujících první naznačenou linii považuji
za nejhodnotnější úvodní studii Karla Flosse nazvanou Josef Lukl Hromádka
a křesťansko-marxistický dialog v ekumenickém semináři v pražských Jirchářích
(s. 33–59). Reflexe pamětníka a současně katolíka zde neulpívá na simplifikujícím vyzvedávání (či naopak odsuzování) evangelíka J. L. Hromádky, ale
poctivě se snaží o porozumění tehdejší nejednoduché situaci, když ji navíc
velmi dobře propojuje s myšlenkovými zápasy meziválečného Československa
snahou najít styčné body mezi Hromádkou a tehdejšími katolickými intelektuály, jako kupř. S. Braitem či J. Durychem (s. 45 i jinde).
Mezi texty promýšlejícími téma dialogu křesťanů a marxistů v dnešní době
oceňuji nejvíce pozoruhodnou studii Michaela Hausera nazvanou Traumatické
jádro marxisticko-křesťanského dialogu (s. 313–332). Autor v ní totiž nechápe
dialog z doby 60. let jako něco uzavřeného a současně neúspěšného, ale jako
základ, ze kterého se může vyvinout dialog dnešní doby, tentokrát křesťansko-postmarxistický, který ví, že základními styčnými body mohou být marxistické pojetí člověka, univerzalismus a zdůraznění budoucnostní dimenze
člověka i společnosti (s. 321–322). Text také velmi dobře navazuje na myšlenky
M. Machovce zachycené v knize Ježíš pro moderního člověka, jež chápe křes94
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ťanství a marxistickou emancipační teorii jako dvě teorie, jejichž nejdůležitější
bod, jakýsi pomyslný střed, je prázdný, a proto navzájem komplementárně potřebují jedna druhou.
Souhrnně lze konstatovat, že sborník i díky různým myšlenkovým východiskům svých autorů velmi dobrým způsobem přispěl k reflexi dialogu v období šedesátých let z nejrůznějších úhlů pohledu (v textech nalézáme perspektivu
sociologickou, filozofickou, teologickou či historickou), naznačil možnosti,
za jakých je možno v dialogu, byť za výrazně změněných podmínek, pokračovat, a současně přinesl mnohé dosud nereflektované texty např. V. Gardavského. To v dnešní době, která mnohdy tíhne k jednoduchým řešením, opravdu
není málo.
Jakub Hajíček

w.
mu

WINKLER, Kurt. Mein Bermudadreieck. Ein DDRWissenschaftler im Ost-West-Konflikt. Autobiographisches
Dokument. Berlin: Anthea Verlag, 2015, 607 s. ISBN 9783-943583-84-7
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Různé memoáry či autobiografie vědců nejsou ve střední Evropě vcelku ničím neobvyklým – v českých zemích v tomto ohledu dominují dlouhodobě
zejména lékaři a samozřejmě samotní historikové, ale najdeme podobné texty
pracovníků působících v řadě dalších oblastí – fyziků, chemiků apod. Poměrně
často se však autoři memoárových textů z řad špičkových vědců příliš soustředí na svoji vysoce specializovanou odbornou činnost a opomíjejí všechny
ostatní rozměry svého života. Spíše než o skutečné autobiografické zážitky se
pak jedná o inscenaci, která prezentuje autory memoárů jako osobnosti naprosto oddané pouze vědě, a to pokud možno již od dětských věd. Nijak také
nepřekvapí, že vzpomínky píší a hlavně vydávají především vědci, kteří svůj
životní příběh prezentují jako skutečnou success story, což poněkud komplikuje možnosti zobecnění. Autobiografie německého technického chemika Kurta Winklera (nar. 1937) se však od většiny memoárů vědců výrazně odlišuje,
a nabízí tak zajímavý úhel pohledu na život vědců v zemích východního bloku
(především v Německé demokratické republice) v druhé polovině dvacátého
století. Vzhledem k rozsahu práce je pochopitelné, že autor se, ač místy ne
zcela uceleně, zabývá všemi možnými aspekty svého životaběhu. Přitom patří
spíše k těm, kteří společenské změny v roce 1989 a zánik NDR vnímají jako
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neštěstí, jež prakticky ukončilo jejich kariéru. K. Winkler se v knize rozhodně
nevyhýbá ani pohledům do svého osobního života, který se přitom nevyvíjel
úplně jednoduše. Otevřenost některých kapitol ve čtenáři, zejména ve čtenáři-pamětníkovi vyvolá dost možná určité rozpaky. To se týká zejména kapitoly Parteiarbeit und Beitrag zur Landesverteidigung (Stranická práce a příspěvek k obraně země), která je z velké části věnována Winklerovu působení
v tzv. Betriebskampfgruppen, což byla východoněmecká obdoba Lidových
milicí. Na druhou stranu si díky autorovi můžeme udělat představu, jak tato
instituce fungovala v rámci Akademie věd NDR, a dokonce i jak plnila roli
jakési vlivové lobbystické skupiny. Samozřejmě také nevynechává poznámky
o svých spolupracovnících a nadřízených a nijak neopomíjí stále probíhající
boje o vliv a postavení. A jak je vzhledem k jeho profesnímu zaměření pochopitelné, načrtává také portrét své bývalé kolegyně a nynější spolkové kancléřky
Angely Merkelové.
Ale věnujme se autobiografii Kurta Winklera systematičtěji a zamysleme se
nad jejím možným přínosem pro bádání o mimouniverzitní vědě a zejména
habitu vědců ve východním bloku v druhé polovině dvacátého století. Autor klasicky započíná svůj vzpomínkový text popisem svého dětství a mládí,
pochopitelně velmi ovlivněného dobovými politickými událostmi v Evropě.
Obětí 2. světové války se stal pravděpodobně i autorův otec, který zmizel jako
bojovník tzv. Volkssturmu v posledních dnech války v Evropě. K. Winkler
pak vychodil základní školu a stal se učněm ve vagónce ve východoněmeckém
městě Gotha. Pro dějiny vědy, vědního systému a vysokoškolské vzdělanosti
však mají zásadní význam následující kapitoly, které se koncentrují na autorův
život jako studenta tzv. dělnicko-rolnické fakulty v Jeně a později na podobném zařízení v Halle, jež sloužilo jako přípravka na studium v Sovětském
svazu. Pobyt na studiích v Moskvě na zdejší univerzitě v druhé polovině padesátých let pak znamenal pro Kurta Winklera přelomový zážitek, a tak mu
věnoval i náležitou pozornost ve svých pamětech. Ne nadarmo označuje Moskevskou státní univerzitu za školu svého života. Pasáže popisující studentský
život za chruščovovské éry nabízejí mnohé inspirativní impulzy. Za zmínku
snad ale stojí i to, že K. Winkler pro přepis ruských jmen a dalších výrazů
používá místo německého raději český ortografický přepis, protože ho považuje za výstižnější. Po návratu z Moskvy se na počátku roku 1962 stal pracovníkem Ústavu fyzikální chemie Německé akademie věd v Berlíně (později Akademie věd NDR) a věnoval se zpočátku především problematice
hraničních ploch tekutin o různé hustotě a jejich míšením. Celou vědeckou
kariéru Kurta Winklera provázelo silné propojení s aplikační sférou, zejména s východoněmeckými chemickými závody. Patřil mezi vědce orientované
spíše na produkci patentů než na čistě teoretický základní výzkum. To sice
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v určitém období výrazně usnadňovalo autorovi budování pozice v hierarchii
ústavu, ale později se stalo jedním z důvodů úpadku jeho kariéry – došlo totiž
ke změně hospodářských priorit režimu, což s sebou přineslo i menší zájem
o některé směry v aplikovaném výzkumu. Jak už bylo dříve naznačeno, Kurt
Winkler popisuje se značnou otevřeností i roli, jakou v jeho akademické kariéře hrála jeho politická loajalita vůči východoněmeckému režimu. I v tomto
případě se však silné propojení politiky a vědeckého provozu obrátilo nakonec
proti němu – přestože on zůstával věrným straníkem, jeho potomci zaujali
už diametrálně odlišné postoje. Do přímého konfliktu s režimem se dostal
Winklerův nevlastní syn, který se svým otčímem ostatně podle tvrzení autora
neměl nijak vřelý vztah. Byl dokonce z politických důvodů uvězněn a později
vyměněn do Spolkové republiky Německo, kde pak hovořil o svém nevlastním otci značně nelichotivě jako o typickém představiteli politicky kovaných
kádrů v Akademii věd NDR. O vystěhování do SRN ovšem požádala také
Winklerova vlastní dcera z prvního manželství, jejíž vztah k otci byl zřejmě
rovněž dost komplikovaný. Kurt Winkler tak přišel o privilegium cestování
do západní Evropy, což bylo základním prvkem habitu prominentních východoněmeckých vědců – kdo nepatřil mezi takzvané Reisekader, mohl si jen
velmi těžko udržovat vedoucí pozici. Za vrcholné okamžiky své kariéry autor
označuje sedmdesátá léta, tedy dobu, kdy dosáhl mj. habilitace, respektive
doktorátu věd a kdy také obdržel jako člen pracovního kolektivu Národní
cenu NDR III. třídy pro vědu a techniku (tedy obdobu Státní ceny Klementa Gottwalda) za objasnění fyzikálně-chemických procesů v nerovnovážných
systémech (1978). Do éry sedmdesátých let ovšem spadá také autorův dlouhodobý pracovní pobyt v Praze, kde působil od 1. září 1978 jako vědecký
pracovník Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV v rámci
kooperační smlouvy mezi Akademií věd NDR a ČSAV. Hlavním úkolem
K. Winklera bylo podle jeho slov vytvoření základů pro vznik společného
ústavu procesního inženýrství (původní návrh podle jeho slov vzešel z východoněmecké strany). Projekt sice pravděpodobně vyšuměl do ztracena, ale
K. Winkler si na Prahu uchoval nejkrásnější vzpomínky. To ostatně dokládá
i název kapitoly – Ach, Du mein schönes Prag. Autobiografie rozebírá jak
Winklerovy pracovní úkoly, tak jeho zážitky z města a ubytování v domě pro
zahraniční pracovníky ČSAV Na Petřinách. Tyto pasáže nabízejí velmi pozoruhodný pohled na ČSAV a Prahu na konci sedmdesátých let z úhlu, s jakým
se jinak příliš nesetkáváme.
Vzhledem k dalšímu vývoji autorovy kariéry se naskýtá otázka, zda nebyl
do Prahy spíše uklizen, protože se poměry na jeho domovském pracovišti začaly měnit v jeho neprospěch. Snad to můžeme spojit stejně jako v ČSAV
s určitým oslabením důrazu na ideologickou pevnost kádrů. Na druhou stranu
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však K. Winklerovi v osmdesátých letech nepomohla ani jeho silná orientace
na spolupráci s průmyslem, zatímco v Československu právě v osmdesátých letech dominoval požadavek po „spojení vědy s praxí“. Svoji roli ale mohl sehrát
přesun důrazu z problematiky kapalin (tedy hlavně ropy) na jiné oblasti. Podle
autora však hlavní roli sehrály již zmiňované kádrové problémy v souvislosti
s jednáním nevlastního, ale později i vlastního potomka. Právě odchod dcery
Uty na Západ v roce 1987 znamenal definitivní konec snů o nějakém pokračování kariéry. Nakonec byl ještě před celospolečenským přelomem zbaven místa
vedoucího oddělení a bylo mu doporučeno soustředit se na vědeckou činnost.
Pak ale přišel podzim roku 1989 a vše dostalo jiný spád. Autor označuje vývoj
v NDR v letech 1989–1990 jako apokalypsu a pro něj osobně se skutečně jednalo o naprostou pohromu, která ho navíc zastihla v mimořádně nepříznivém
věku – bylo mu již přes padesát, ale stále mu chyběla řádka let do dosažení
důchodového věku. Považuji za velice zajímavé a přínosné, že autor zevrubně
informuje i o tomto období svého života, o obtížném hledání způsobů možného uplatnění a fakticky budování nové životní identity. K jeho problémům
se zaměstnáním se připojil ještě vleklý spor o vlastnictví víkendového domku,
o němž se K. Winkler rovněž rozepisuje ve svých memoárech, snad až s nadbytečnou důkladností. Obšírně referuje také o dalších osudech vlastní rodiny,
kde nechybí opět tragické momenty.
Autobiografie Kurta Winklera představuje díky své detailnosti a mnohovrstevnatosti mimořádně bohatý pramen k poznání habitu vědeckého pracovníka druhé poloviny 20. století, nicméně ve specifickém prostředí Německé
demokratické republiky. Význam pramene zvyšuje skutečnost, že její autor patřil ke skupině silně spjatých svým životem a kariérou s vládnoucí politickou
stranou, ale zároveň se nepropracovali na skutečně špičkové pozice. Právě lidé
patřící do tohoto okruhu se příliš často nevěnují sepisování memoárů. Přestože
nelze postřehy z reality NDR beze zbytku přenášet do českého nebo československého prostředí a samozřejmě je u tohoto typu pramene nutná obzvlášť
důkladná kritika, určitě zde i čeští badatelé najdou mnohé mimořádně cenné
údaje, které mohou výrazně napomoci k hlubšímu poznání světa vědeckých
pracovníků akademických ústavů ve východním bloku. Lze jen doufat, že tento
pramen nezapadne v mohutné konkurenci podobných, leč nezřídka informačně méně bohatých textů.
Martin Franc
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