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�PITÁL SVATÉHO JAKUBA A CHUDINSKÁ PÉÈE
V DRÁ�ÏANECH V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVÌKU

Jana Smí�ková

Ka�dá zemì, ka�dý kraj, ka�dé mìsto má své chudé, o které se musí sna�it
starat. Podoba péèe o chudé, pøestárlé a nemocné se v prùbìhu století mìnila
a od prvotních zaopatøovacích pokusù se vyvinula v dne�ní odbornou
a organizovanou péèi. V období raného novovìku, a zvlá�tì v dobì válek, byla
poptávka po sociálních a zdravotních zaøízeních nejrùznìj�ího rázu obzvlá�tì
vysoká. Zaopatøování osob bylo mo�né uskuteèòovat pouze nejrùznìj�ími dob-
rovolnými dary obyvatel nebo dobroèinnými nadacemi �lechty. Pøedev�ím bo-
hatí mì��ané a �lechta mìli nejvìt�í podíl na zakládání �pitálù � institucí stara-
jících se o pøestárlé, nemohoucí, nemocné a zchudlé obyvatelstvo.

Motivy, které vedly bohaté k zakládání nejrùznìj�ích nadací a �pitálù, byly
rozmanitého charakteru. V katolickém svìtì to byla pøedev�ím víra ve spasení
sebe samého a svého rodu. Almu�na bývala dobrým a vítaným zpùsobem, jak
se zakoupit do nebe a oèistit se od høíchù a pojistit si tak cestu do Bo�ího krá-
lovství. Protestantský svìt naopak spásu du�e nespojoval s penì�ním vykoupe-
ním se, odmítal v dobroèinnosti jakýkoliv �nábo�enský tlak�.1

Situace v hlavním saském mìstì Drá�ïanech se od okolního svìta v pojetí
�pitální péèe nijak neli�ila. Ve mìstì vzniklo postupnì pìt �pitálù (pomineme-li
ostatní charitativní zaøízení jako lazarety, sirotèince apod.), které byly rùzného
charakteru a byly urèeny pro ovdovìlé a pøestárlé �eny, nemohoucí mu�e, pro
váleèné invalidy nebo syfilitiky. Mezi tìmito zaøízeními zaujímal významné
místo pøedev�ím �pitál svatého Jakuba. Jeho hlavní nadace pocházela ze  zemì-
panských rukou. Svou velikostí (podle pùvodní nadace mìl peèovat o sto osob)
výraznì pøevy�oval ostatní drá�ïanské �pitály. �pitál byl zalo�en první nadací
ji� v polovinì 15. století a existoval v rùzných obmìnách a� do roku 1839.

Významné postavení mezi drá�ïanskými �pitály mìl �pitál sv. Materna po-
cházející z roku 1286. Ve svých poèátcích byl charitativním zaøízením klá�tera
klarisek v Seußlitz, pro které se v�ak brzy stal pøítì�í. Z tohoto dùvodu byl záhy
pøeveden do správy mìsta, ve které zùstal a� do svého zru�ení v roce 1945.
Pùvodnì byl urèen pro ètyøiadvacet mì��anských vdov z Drá�ïan, ale pozdìji
jejich poèet poklesl. �pitál sv. Bartolomìje, zvaný té� U svatého Ducha, byl
mì��anského zalo�ení a ve svých poèátcích (na konci 13. století) slou�il spí�e
jako leproserium. A� od 17. století jej lze øadit mezi chudobince. Péèi o jede-
náct a� dvaadvacet �en (jejich poèet kolísal v závislosti na stavu financí) po-
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skytoval a� do svého zru�ení v roce 1838. Podobný osud stihl i Brückenhofský
�pitál zalo�ený roku 1517 pùvodnì pro osoby naka�ené syfilidou. Od 17. stole-
tí slou�il výhradnì pøestárlým a ovdovìlým �enám (devíti). O �pitále sv. Miku-
lá�e se nelze vzhledem k nedostatku dochovaných pramenù dozvìdìti více, ne�
�e slou�il k zaopatøení neurèitého poètu chudých a nemocných osob.2

Finanèní zaji�tìní �pitálù v Drá�ïanech nebylo pøíli� organizované. Snad
jen u svatojakubského �pitálu mù�eme hovoøit o pevném a dostaèujícím zá-
kladním nadaèním jmìní. V ostatních pøípadech se jmìní formovalo
a rozmno�ovalo z vkladù men�ího významu odkázaných rùznými osobami nebo
ze sbírek. Mezi mo�nosti, jak zajistit �pitálníkùm finanèní podporu, patøilo pra-
videlné vybírání almu�en pøi vratech kostelù.

Nejen �pitály se sna�ily pomáhat chudým. Samo mìsto obhospodaøovalo
nìkolik nejrùznìj�ích nadací. Mezi první z nich patøila nepøehlédnutelná nada-
ce rodiny Bibrachových z roku 1433.3  Spoèívala v pravidelném páteèním roz-
dìlování èástky sta halíøù z úrokù nadace mezi potøebné osoby a chudé studen-
ty. Bibrachovská nadace nezùstala ve své dobì osamocena a postupnì se k ní
pøidávaly i jiné. Nìkterá zalo�ení rozdìlovala peníze mezi chudé, jiná radìji
vìnovala potøebným nejrùznìj�í naturálie (napøíklad: pøídìly mouky, slaneèkù,
chleba a piva) nebo látku na �aty. Almu�ny pro chudé bývaly rozdìlovány buï
pravidelnì nebo pøi urèitých pøíle�itostech, napøíklad jimi byly chudým zpest-
øovány nìkteré sváteèní dny (období masopustu apod.).4  O drobných nadacích
vìdìla vìt�inou mìstská rada, nebo� jí zpravidla bývala svìøována jejich správa.

V 16. století spolu s pronikáním reformace do Saska do�lo ke zøízení tzv.
v�eobecné pokladny (�gemeine Kasten�), v ní� se shroma�ïovaly rùzné drob-
né milodary pravidelnì rozdìlované po nedìlní bohoslu�bì mezi chudé.5  Al-
mu�ny z pokladny bývaly urèeny pøevá�nì domácím chudým, v �ádném pøípa-
dì cizím �ebrákùm nebo zahaleèùm. S obdobou takové �obecní pokladnièky�
se mù�eme setkat i u nás, napøíklad v Èeské Lípì pøi �pitále sv. Vavøince.6  Na
konci 16. století získala význam almu�na nazývaná �Pax-Brodt�.7  Svého uplat-
nìní doznala pøedev�ím po tøicetileté válce, kdy se na její správì podílel pøed-
stavitel svatojakubského �pitálu. Lidé po�ívající tuto dávku mìli nárok na pra-
videlný pøídìl chleba a na drobnou finanèní èástku. Tato instituce fungovala
je�tì v 19. století, kdy se zmìnil zpùsob pomoci, naturální dávka byla zamìnì-
na za penì�ní.

Zrovna tak, jako byla samozøejmá péèe o chudé, bylo �ebrání pova�ováno
v�dy za nedobré a jako takové potlaèováno. �ebráci mìli být evidováni
a oznaèováni, neoznaèení nemìli nárok na pøípadné almu�ny. �ebrání chudých
na ulicích a pøed vraty bylo pøísnì zakázáno a pøípadnì trestáno vìzením. Pøe-
vá�nì v období válek se situace zhor�ovala a ulice bývaly plné �ebrajících dìtí.
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V roce 1628 byl vydán �ebrácký øád pro Drá�ïany sna�ící se vnést do �ebroty
pravidla. Chudí byli rozdìleni do nìkolika skupin a podle toho z rùzných chu-
dinských nadací zaopatøeni. Cizí �ebráci dostali jednu almu�nu na svou dal�í
cestu, zdr�ovat se déle ve mìstì jim bylo výslovnì zapovìzeno.8  Dal�í snahy
o odstranìní �ebroty a získání kontroly nad ní nedaly na sebe dlouho èekat.
Mìsto ve spolupráci se zemìpánem vydalo dal�í øády v letech 1640, 1656
a 1684.9  Ani ty v�ak s �ebrotou zásadnìji nepohnuly. Chudinskou otázku mìla
pozdìji vyøe�it v roce 1717 ustanovená kurfiøtská Komise pro výzkum chudin-
ství a dobroèinných nadání.10  Komise se pokusila sjednotit systém almu�en
a zasadila se o zøízení mìstského chudobince.

18. století pokroèilo v chudinské péèi dále. Mandát z 11. dubna 177211  v�e-
obecnì naøizoval, aby se vrchnosti øádnì postaraly o své chudé � tedy o ty, kteøí
se v jejich místì narodili nebo tam �ijí. Chudinskou otázkou v Drá�ïanech se
zaèala zabývat Policejní komise (Polizei-Commission) zøízená v roce 1765. Ta
pøevzala v roce 1788 od mìstské rady pod svùj dohled ve�keré chudinské fon-
dy a také nalezinec, sirotèinec, chudobinec a mìstskou nemocnici.12

Jak u� bylo vý�e naznaèeno, v náhledu do problematiky chudinské
a pøedev�ím �pitální péèe v Drá�ïanech se soustøedíme pøedev�ím na �pitál
svatého Jakuba. Jeho registratura je uchována v Saském státním archivu
v Drá�ïanech ve fondu Komise pro péèi o v�eobecné trestní a zaopatøovací
ústavy (Kommission zu Besorgung der allgemeinen Straf- und Versorgungs-
anstalten). Komise byla zøízena v roce 1714 jako Komise pro chudobince (Ar-
menhauskommission). Jejím posláním bylo vìnovat se chudinské problematice
v zemi. Kromì samostatného fondu �pitálu sv. Jakuba zahrnuje její registratura
fond �pitálu sv. Jiøí v Döbeln a fondy trestních a zaopatøovacích ústavù v Colditz,
Torgau, Waldheimu a Zwickau. Komise byla rozpu�tìna v roce 1845 a nahraze-
na pøíslu�ným oddìlením pøi ministerstvu vnitra. Registratura �pitálu sv. Jakuba
nezaèíná teprve vznikem komise, ale jde témìø a� k poèátkùm �pitálu, tedy do
16. století. Kromì opisù �pitálních øádù a spousty nejrùznìj�ích miscelaneí tý-
kajících se vìt�inou majetku �pitálu, obsahuje i velmi pìkné písemnosti popisu-
jící jeho fungování. Jedná se o spisy pøijímání osob do �pitálu, jejich zaopatøení
(kuchyòská registra, odívání �pitálníkù), obsahují výkazy o úmrtích (úmrtní
knihy) a záznamy o nalo�ení s majetkem zemøelého. Podrobné inventáøe, vyho-
tovované pøevá�nì u pøíle�itosti pøíchodu nového �pitálního mistra, popisují
budovu a její vnitøní zaøízení, vèetnì výètu jednotlivých pokojù �pitálních bra-
trù s udáním jejich jmen. Velmi dobøe jsou dochovány øady úètù vyhotovova-
ných dvakrát do roka, k tomu i úèty stavebních úprav a nejrùznìj�ích vydání
�pitálu. Situaci ve �pitále dokreslují obèasné revizní zprávy inspektorù. V aktech
není nouze ani o materiál líèící �ivot ve �pitále více po lidské stránce � akta
bezbo�ných bratrù a nespokojeného svárlivého kazatele hovoøí za v�e. Ostatní
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fondy ulo�ené v Saském státním archivu, tj. fond Tajného archivu (Geheimes
Archiv) a Tajného kabinetu (Geheimes Kabinett), doplòují poznatky o �pitále
u� jen okrajovì.

Dìjiny �pitálu

Pùvodním posláním �pitálu svatého Jakuba byla starost o putující poutníky.
Sám byl díky své kapli sv. Jakuba vyhledávaným poutním místem. Této funkci
napovídala ji� jeho poloha, nebo� se nacházel na støedovìké obchodní stezce
vedoucí od Norimberku pøes Freiberg a Drá�ïany dále na východ.13  Zasvìcen
byl sv. Jakubovi star�ímu, patronovi poutníkù na cestách.14  Poprvé je zmiòován
v roce 1455 v listinì kurfiøta Bedøicha II., který �pitálu vìnoval roèní podíl
døíví z Dresdner Heide.15  Dal�í, mnohem významnìj�í donace, pøi�la o rok poz-
dìji, kdy drá�ïanský faráø Jan Terrembach vìnoval �pitálu výtì�ek z prodeje
svého dvora v Poppitz am See na zøízení �pitálu a útulku pro trpící.16  O této
nadaci mù�eme hovoøit jako o zásadní. Poloha darovaného dvora odpovídala
pøibli�nì poloze pozdìji novì vystavìného �pitálu Jiøího II. A� do konce své
existence se �pitál nacházel na pøedmìstí pøed Wilsdruffskou branou, jednou
stranou do ulice Am See.

Roku 1532 �pitál vyhoøel17, a o jeho znovuobnovení se v roce 1536 zaslou-
�il velkolepou nadací saský kurfiøt Jiøí II. V této dobì se v kraji znaènì roz-
mohlo luterství, a tak �pitálu pøipadly mocí nadace i pøíjmy ze zaniklých pout-
ních míst, jako napøíklad z kaple sv. Alexe18  nebo z kaple sv. Jakuba v bývalém
�pitále, èi pøíjmy z úøadu Pirna, které byly pùvodnì urèeny na výstavbu nového
klá�tera na Königsteinu.19  Dále to byly pøíjmy z úøadu Drá�ïan.

Od druhé poloviny 15. století, po tzv. lipském dìlení v roce 1485, zazname-
naly Drá�ïany svùj rozkvìt. Staly se rezidenèním mìstem mlad�í albertinské
linie a pozdìji roku 1547 hlavním mìstem saského kurfiøství.20  Ji� za �ivota
Jiøího II. se Sasko stalo silným ohniskem reformace. Jiøího II. lze oznaèit ve své
dobì za velmi protireformaèního panovníka. Také jím zalo�ený �pitál byl kato-
lický. Po jeho smrti v roce 1539 propukla reformace v Sasku naplno a nevy-
hnula se ani �pitálu sv. Jakuba, který pøe�el k luterství. Na druhou stranu se za
potomkù Jiøího II. projevil ekonomický rozkvìt kladnì i v pøípadì �pitálu. Vé-
voda Jindøich a kurfiøt August statky �pitálu rozmno�ili a jeho majetek znaènì
upevnili. Pøed rokem 1600 dosáhlo �pitální jmìní vý�e 16 750 zl., plynul z nìj
roènì pìtiprocentní úrok.21  Dal�í léta u� �ádný rozkvìt nevykazovala, a to ne-
jen díky neschopnosti �pitálních správcù, ale i vlivem v�eobecného hospodáø-
ského propadu zemì, vedených válek a drahot.

Nové øády pro �pitál byly vydány roku 1595 a 160222,  pøièem� druhý, vyda-
ný kurfiøtem Kristiánem II., se od pøede�lého pøíli� neli�il. Oba dva v�ak upra-
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vovaly pùvodní nadaci Jiøího II. jak po stránce vedení svìtské správy �pitálu,
tak po stránce duchovní péèe. Také upravovaly poèty pøijímaných osob. První
nadace z roku 153623  poèítala se �pitálem pro sto osob. Zpoèátku se uva�ovalo
o tom, zda se bude jednat o osoby obojího pohlaví, èi zda bude �pitál slou�it
pouze svobodným mu�ùm. Ani poèet chovancù nebyl zcela pøesný, toho mìl
�pitál postupnì dosáhnout teprve v budoucnu. Z pramenù vyplývá, �e �pitál ni-
kdy nedospìl k tak dobrému finanènímu zaji�tìní, aby se mohl postarat o sto
osob. Dal�í nadace poèítaly s poskytováním péèe pro �edesát, a poté pro pade-
sát jednu osobu. Je pravda, �e pøijetí do �pitálu, které se dìlo se souhlasem
kurfiøta nebo tajného konsilia (nejvy��í zemìpanský úøad), bylo mo�né pro osoby
zcela zchudlé, staré a neschopné se samostatnì vy�ivovat bez nároku na nìja-
kou zákupní èástku. Kdo se v�ak chtìl ve �pitále zakoupit, musel slo�it mini-
mální sumu 150 zl., kdo chtìl vytvoøit drobnou nadaci, mìl �pitálu vìnovat
nejménì 300 zl. Praxe byla pozdìji taková, �e zájemce si nechal vypracovat
u písaøe �ádost obsahující informaci o èástce, kterou se hodlá ve �pitále zakou-
pit a která po jeho smrti �pitálu pøipadne, a tu zaslal kurfiøtovi, který o �ádosti
spolu s inspektory rozhodl.24

Finanèní problémy �pitálu jednoznaènì odrá�ely hospodáøkou situaci zemì.
Za tøicetileté války nezùstalo Sasko u�etøeno ani moru ani pùsobení nepøátel-
ských vojsk. Zemì ztratila témìø polovinu svého obyvatelstva a to pøedev�ím
v dùsledku moru, váleèných ztrát a nízké porodnosti.25  V roce 1656 nemìl �pi-
tál finanèní prostøedky na zaopatøení více ne� dvaceti sedmi osob.26  Do kompe-
tence �pitálního mistra v dobì po tøicetileté válce zaèalo spadat i rozdìlování
tzv. �Pax Brodt�. Jednalo se o deputát (napø. chléb a trocha penìz), který byl
pravidelnì podle mo�ností rozdìlován chudým. Tato zvlá�tní nadace zemìpána
nesouvisela pøímo s nadací �pitálu, její existence sahala podle H. Hauga ji�
k roku 1580. Ke krátkému pøeru�ení vyplácení almu�ny do�lo z neznámých
dùvodù v letech 1666-1685. Po obnovení zaèal být chléb rozdìlován ve �pitá-
le.27  Poèet osob majících nárok na Pax Brodt byl pohyblivý (91, ale nìkdy
i 246) a �adatelé se mìli pøihla�ovat u �pitálního mistra. Zpravidla �lo o vyslou-
�ilé dvorní slu�ebníky, vojáky, jejich vdovy nebo dìti. Po tøicetileté válce se na
seznamech osob po�ívajících tuto dávku objevují velmi èasto èe�tí exulanti.28

Vydání Obnoveného zøízení zemského pro Èechy (1627) a Moravu (1628) vy-
volalo v èeských zemích odchod evangelíkù. Ti zaèali své nové útoèi�tì hledat
pøedev�ím v okolních protestantských zemích. Velikými centry byly pro svou
blízkost Pirna a o trochu ménì Drá�ïany v Sasku. Legálnì odcházeli pøíslu�ní-
ci stavovských rodù, tajnì ale opou�tìly zemi i èetné rodiny poddaných evange-
líkù. Cesta do neznáma pro nì pøedstavovala men�í obì� ne� zmìna vyznání.29

Na zaèátku 18. století byla budova �pitálu obývána jen z malé èásti a veliké
prázdné prostory lákaly k jinému vyu�ití. V roce 1715 byla novì ustanovena
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Chudinská komise, která se mìla zabývat øe�ením chudinské otázky.30  Z ní 
vy�el návrh, aby se prázdné prostory �pitálu sv. Jakuba osadily asi padesáti a�
�edesáti �ebráky a vagabondy.31  Po zøízení chudobince ve Waldheimu se zaøí-
zení ze �pitálu opìt vystìhovalo. V roce 1720 zaznamenal �pitál drobný nárùst
jmìní, a tak mohlo být koneènì pøijato ètyøicet dva osob (na poèátku 18. století
to bylo ètyøicet osob), a i v dal�ích letech se jejich poèet pozvolna rozrùstal.32

Ve druhé polovinì 18. století postihl �pitál opìt hospodáøský propad, a to pøe-
dev�ím v souvislosti se sedmiletou válkou. Sasko bylo místem bojù a celé se
z války jen tì�ko vzpamatovávalo.33  Ve váleèných letech nacházeli ve �pitále
útulek i nemocní a zmrzaèení vojáci. Jejich pøijetí bylo pro �pitál, jako charita-
tivní instituci mìsta, povinné. V roce 1767 se konala ve �pitálu revize provádì-
ná �pitálními inspektory.34  Kontrola shledala v nedobrém stavu nejen v�echny
�pitální budovy, ale také odìv �pitálníkù zhodnotila jako velmi �patný a takøka
nepou�itelný, toté� platilo o lù�kovinách. Co se stravy týkalo, konstatovala re-
vizní komise, �e je pøipravována øádnì, ale nedostaèuje k úplnému zasycení
�pitálníkù. �pitální mistr vysvìtloval tyto nedostatky poukazem na enormní
zdra�ování v posledních letech, které bylo dùsledkem pøedev�ím sedmileté vál-
ky. �pitálníci ji� více ne� ètrnáct let nemìli �anci získat od �pitálu nové obleèe-
ní, a také na stravu jim bylo dáváno mnohem ménì prostøedkù ne� døíve. Maso
dostávali pouze jednou týdnì, pøíkrm dvakrát dennì.

Dal�í revize byly naøízeny speciálními reskripty je�tì v roce 1782 a 1795,
kdy byla vypracována podrobná zpráva o stavu �pitálu a dána k posouzení taj-
nému finanènímu kolegiu.35  V této zprávì se objevil návrh vyu�ít prázdné køí-
dlo �pitální budovy, ve kterém se nacházelo na padesát cel, k umístìní dvanácti
nemocných (pozdìji i 20 � 24). Prostory by nebylo nákladné upravit, také by se
pohodlnì zaøídily. I dal�í okolnosti svìdèily pro uskuteènìní tohoto plánu. �pi-
tál mìl, kromì dostateèných prostor, vlastní vodovodní potrubí, svou koupelnu,
márnici, také personál �pitálu byl odpovídající: úèetní, kuchaøka, peèovatelka.
Do �pitálu docházel lékaø a dvakrát týdnì duchovní. Ani tento návrh nebyl usku-
teènìn.

Roku 1799 obdr�el �pitál dal�í zcela nový øád. Poèet �pitálníkù byl ustano-
ven na tøicet �est, pøijímané osoby mìly být star�í padesáti let a neschopny si
cokoliv vydìlat vlastní prací. Od roku 1820 slou�il �pitál jako trestnice a pra-
covní dùm, roku 1839 byli chovanci pøestìhováni do zemského �pitálu
v Hubertusburgu.36  Od roku 1855 slou�ily budovy bývalého �pitálu jako veøej-
ná stravovna.37  V roce 1859 byla budova zboøena a na jejím místì postavena
správní budova patøící mìstu.38
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Správa �pitálu

První dochovaný �pitální øád pro �pitál sv. Jakuba vydal 24. srpna 1536
kní�e Jiøí II.39  Øád byl vyhotoven ve dvou kopiích, z ni� jedna byla ulo�ena ve
Støíbrné komoøe40  a druhá zùstala ve �pitále. Øád upravoval pomìry ve �pitále,
plnì urèoval povinnosti �pitálního mistra i chovancù a pomocného personálu
a usmìròoval jejich vzájemné vztahy. Pozdìj�í nové øády, z roku 1595 a 160241,
zachovávaly ve své podstatì strukturu tohoto nejstar�ího dochovaného øádu,
jen ho v nìkterých bodech doplòovaly nebo obmìòovaly, a samozøejmì upra-
vovaly zále�itosti duchovní. �pitál toti� nedlouho po svém zalo�ení podlehl
v�eobecnì se roz�iøující luterské víøe a od katolictví odstoupil. Øád z roku 1595
poèítal s péèí o �edesát �pitálníkù. Následující tì�ká léta a velká drahota uvrhly
�pitál do bezútì�né finanèní situace a dluhù, a tak nový øád z 28. èervna 1602,
vydaný kurfiøtem Kristiánem II., sni�oval poèet �pitálníkù na padesát jedna
vèetnì èeledního personálu a vèetnì v�ech zakoupených osob.42  Sní�ení poètu
zaopatøovaných mìlo probìhnout pøirozenou cestou. Po smrti devíti �pitálníkù
nemìl u� být na jejich místo pøijímán nikdo nový. �pitální øády z roku 1536
a 1602 pìknì vystihují pomìry ve �pitále v období raného novovìku, a proto
následující stránky budou vycházet právì z nich. Dal�í výrazný øád upravující
pomìry ve �pitále vy�el v roce 1799.43  O nìm se u� nebudeme podrobnìji roze-
pisovat, nebo� v dobì vzniku tohoto øádu se �pitál transformoval v chudobinec,
tedy v novodobou instituci s trochu odli�ným posláním, a tomu odpovídala
i podoba nového øádu.

�pitál byl ve své dobì oznaèován jako kurfiøtský saský �pitál. Z  názvu jas-
nì vyplývá, �e nejvy��í pravomoc ve �pitále mìl samotný zemìpán � saský
kurfiøt. On sám mohl rozhodovat o jednotlivých pøijetích do �pitálu (supliky
takového charakteru nebyly výjimkou), vydával �pitální øády a i jinak mohl
z moci fundátora zasahovat do bìhu �pitálu. Nadace z roku 153644  ustanovova-
la jednoho pøedstavitele �pitálu, �pitálního mistra, který pocházel z øad duchov-
ních, byl jmenován výslovnì zemìpánem, nikoliv biskupem, a jeho funkce za-
hrnovala nejen duchovní, ale i svìtskou správu. Bydlel ve �pitále ve vlastním
pokoji, mìl nárok na jeho vytápìní, na stravu a pití. Dennì slou�il ve �pitále
m�i. Ka�dou nedìli a o svátcích slou�il jednu zpívanou m�i a odpoledne kázal
z Evangelia. Jeho povinností bylo zajistit dvakrát týdnì konání m�e v kapli
sv. Alexe. Na pomoc pøi vykonávání bohoslu�eb a údr�bu kaplí si mìl �pitální
mistr najmout pomocníka, kterého platil z lén kaple sv. Alexe a sv. Jakuba. Plat
pomocníka èinil roènì 15 zl. spolu s nárokem na stravu ve �pitále, pøebytek
penìz pøíslu�el �pitálnímu mistrovi. Ten �pitálníky pravidelnì zpovídal a zao-
patøoval je svátostí. Ve�keré prostøedky, kterými �pitál disponoval, mìl vyu�í-
vat co nejlépe ve prospìch �pitálníkù a pravidelnì dvakrát do roka vykazovat
zakladateli úèty o pøíjmech a vydáních. Zaøízení �pitálu a jeho ochrana nále�ely
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také k jeho povinnostem. Dohlí�el i na dostateèný pøísun stravy, rozdìloval �at-
stvo. Pro �pitálníky mìl pøedstavovat autoritu, kterou bylo tøeba respektovat.
První napomenutí pro neposlu�né a øádu se protivící �pitálníky pøicházelo z jeho
strany. V pøípadì nepouèitelnosti hrozil návrh na vylouèení ze �pitálu pøedklá-
daný panovníkovi.

Øád z roku 160245  upravoval správu �pitálu tak, �e byla v nejvy��í instanci
tvoøena opìt zemìpánem. Prostøedníka mezi ním a �pitálním mistrem vykoná-
vali dva inspektoøi z Komorního kolegia (Kammerkollegium), kteøí na �pitál
dohlí�eli �zvenèí�. Jeden z nich byl superintendentem a druhý úøedníkem mìs-
ta Drá�ïan. Jejich funkce nebyla zcela samoúèelná. V pøípadì nejasností, na-
pøíklad ohlednì hospodaøení �pitálu, jim nále�elo kontrolní právo, dvakrát roè-
nì (o svátcích sv. Valpurgy � 1. kvìtna a sv. Michaela � 29. záøí) mìli
vypracovávat vizitaèní zprávy. Podíleli se na øe�ení vnitøních sporù ve �pitále,
týkajících se pøevá�nì poru�ování nìkterých ustanovení �pitálního øádu, a� u�
ze strany chovancù nebo personálu. �pitálníkùm bylo podle øádu zakázáno stì-
�ovat si pøímo u komory, spory mìly být øe�eny ve �pitále správcem a teprve
navrhovaný trest mìli posoudit pøedstavitelé komory.46

Samotný �pitál byl svìøen jednomu správci, kterého jmenoval reskriptem
buï zemìpán nebo tajné konsilium, a do funkce ho uvádìli inspektoøi.47  Du-
chovní správa se po pøechodu �pitálu k luterství oddìlila. Duchovní dohled nad
�pitálem pøipadl ètyøem mìstským diakonùm, pøímo ve �pitále tuto péèi prová-
dìl kazatel (Lesemeister). �pitálnímu mistrovi zùstaly ve�keré starosti spojené
s provozem �pitálu, s hospodáøskou správou (vedení úètù, inventáøù, register
a jiné agendy), kontrolou stavu budovy, dohledem nad ostatním personálem a nad
samotnými chovanci.

Do funkce �pitálního mistra mìl být vybírán jen èlovìk zodpovìdný,
s pøede�lými zku�enostmi s vedením vìt�ího hospodáøství a s dobrým doporu-
èením. � ...  solche Personen, welche des Haushaltung gut Zeugnis und Erfa-
hrung haben und den Armen geeignet sind ... �48  Ideální mistr mìl mít vyvinuto
silné sociální cítìní, sna�it se pomáhat chudým a být pevný ve víøe. Nakolik
byli schopni dosahovat správci �pitálu tìmto ideálùm, lze jen tì�ko odhadovat.
Ani oni se nevyhnuli kritikám ze strany �pitálníkù. Obèas staèily malièkosti,
�patná strava, krácení na dávkách nebo nevhodné chování vùèi chovancùm èi
jejich pøíli�né peskování ohlednì nedodr�ování �pitálního øádu. Asi nejtì��ím
jejich prohøe�kem byla jakákoliv majetková zpronevìra, která by vedla ke zten-
èení �pitálního jmìní. �pitální mistr nesl plnou zodpovìdnost za hmotný maje-
tek �pitálu, mìl ho chránit pøed zcizením nebo po�kozením. V pøípadì, �e
k nìèemu takovému do�lo, byli pozváni k pro�etøení události inspektoøi a byla
vykonána odpovídající opatøení. Správce nesmìl vlastnit ani mít pronajaty nì-
jaké polnosti èi vinice, a u� vùbec je nesmìl kupovat ze �pitálních penìz. Dále
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mu bylo pøísnì zapovìzeno obchodovat s obilím, vínem, chmelem, vlnou, døí-
vím a jiným. Nebezpeèí prolínání se soukromého vlastnictví �pitálního mistra
s majetkem �pitálu, snadná zpronevìra a obohacování se na úkor �pitálu byly
dùvody, které vedly k zákazu jakéhokoliv soukromého podnikání �pitálního
mistra. Majetek �pitálu nepocházel jen z úrokù jmìní a z pøilehlé zahrady, zahr-
noval i polnosti a vinice, které byly svìøeny do péèe �pitálnímu mistrovi. Ten si
na obhospodaøování �pitálních statkù najímal èeládku a obèas pøispívali svou
pomocí i zdravìj�í �pitální bratøi.

�pitálnímu mistrovi pøíslu�ela správa ve�kerých budov v areálu �pitálu, je-
jich údr�ba a zabezpeèení. Nemìl nikdy pøenocovat mimo �pitál, neotvírat vra-
ta �pitálu døíve ne� v �est hodin v létì a v pùl sedmé v zimì, a dohlí�et na jejich
uzavøení v létì po osmé veèer a v zimì po ètvrté hodinì odpoledne. I v dobì
obìda, mezi desátou a jedenáctou hodinou, mìla být vrata uzamèena. K této
slu�bì si vybíral jako pomocníka jednoho �pitálního bratra, jemu� byly svìøeny
klíèe od vrat a od pokojù �pitálníkù. �pitálníci mìli být po osmé hodinì veèer
uzamèeni ve svých kamrlících. �pitální mistr mìl dohlí�et, aby byly v zimì
dostateènì vytopeny dva spoleèné pokoje �pitálníkù. Zatápìlo se v nich ráno
o pùl sedmé a odpoledne ve dvì hodiny. Døíví dostával �pitál z nadaèního daru
kurfiøta Bedøicha II.49,  to v�ak neznamenalo, �e by ho byl nadbytek. Správce
musel dbát na to, aby se s ním nemrhalo a aby nebylo kradeno. Ne v�dy se mu
to daøilo. V roce 1738 si �pitální bratøi stì�ovali na peèovatelku, která plýtvala
døevem, a navíc její dcera, bydlící nedaleko �pitálu a bez jakýchkoliv pøíjmù,
ho s její pomocí ve �pitále kradla. �...Wärterin verheiratete Tochter in dem
Hospitale nichts zu nütze wäre, in dem sie, wann die Brüder bei Tische oder in
der Bet- Stunde wären, wegschleppen konnte, was und so viel sie wolte. Sie
hatte keine Einkünfte und ihr Mann sei verreist, weil er hier kein Arbeit bekom-
men können ...�50

�pitální mistr dohlí�el na dobré chování �pitálních bratrù ve �pitále. Ka�dé-
ho ètvrt roku jim nahlas pøedèítal �pitální øád, aby se s ním dùvìrnì obeznámili
a opìt si osvì�ili jeho body ve svém povìdomí, a aby ho mohli bez potí�í dodr-
�ovat. Ani to v�ak nìkterým nestaèilo a øád poru�ovali. Nenapravitelné stihl
trest, jeho� vý�e byla stanovena øádem. Pokud se jednalo o vá�nìj�í provinìní
nebo opakování se, konzultoval správce dal�í postih s inspektory. Ti rozhodo-
vali o vý�i trestu, který mohl znamenat v lep�ím pøípadì doèasné, v hor�ím de-
finitivní vylouèení z øad �pitálníkù. � ... Die sich dieser Ordnung nicht gemäß
verhalten, sollen in ernste Straffe genommen oder da keine Besserung erfolget,
sie gar aus dem Hospital gestossen werden ... �51  �pitální mistr mìl vést �pitál-
níky ke zbo�nému køes�anskému zpùsobu �ivota, k øádné úèasti na bohoslu�-
bách, mìl kontrolovat, zda se bìhem modliteb chovají ti�e a slu�nì. V dobì
jídla dohlí�el, jestli se øádnì pomodlili a jestli se pøi jídle nesmìjí nebo si neøí-
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kají oplzlé vtipy a vùbec pøi nìm nedìlají jiné skopièiny. V opaèném pøípadì je
mìl napomenout a posléze potrestat (napøíklad drhnutím podlah nebo mytím
nádobí). Ke �pitálníkùm se mìl chovat slu�nì, být jim pøíkladem a dobøe s nimi
vycházet. Trestat je, pokud by se rouhali nebo jinak hanili ostatní, hádali se
a byli agresivní vùèi druhým.

Pravou rukou �pitálního mistra pøi správì �pitálu byl kazatel. Od konce 16.
století se staral o �pitálníky po duchovní stránce. Dohlí�el na to, zda bratøi ve-
dou zbo�ný �ivot a v duchovních vìcech jim byl nápomocen radou. Ve správì
napomáhal �pitálnímu mistrovi s vedením register a zastával pozici pomocného
písaøe. Vztah mezi správcem svìtským a duchovním nebyl v�dy bezproblémo-
vý. V roce 1677 kazatel Hans Krause podnìcoval èást �pitálníkù k odporu proti
mistrovi. Stí�nost vedl ve jménu práva �pitálníkù na jejich zaopatøení ov�em
s tím, �e se sna�il �pitálního mistra zbavit jeho místa. Krause pocházel z Uher
a mìl s nejvìt�í pravdìpodobností horkou povahu. Z poèátku se jevil jako mí-
rumilovný èlovìk vstøícný vùèi v�em. Pozdìji se jeho chování zmìnilo a zaèaly
hádky se �pitálníky a s mistrem. Mezi nìkterými zùstal oblíben, mezi druhými
pro své plané øeèi nikoliv. Spor s mistrem nevyhrál a pro svou svárlivou povahu
byl ze �pitálu po pro�etøení komisí vyhnán.52

�pitální mistr si ke své pomoci najímal èeládku, a to pokud mo�no zbo�nou
a pracovitou. Nemìl jí trpìt jakoukoliv svévoli nebo zlodìjnu èi jiné nepravos-
ti, jako rouhání se, hazardní hry a podobnì. K základnímu personálu �pitálu
patøily kuchaøka, peèovatelka a pradlena. Obèas do �pitálu docházel i lazebník
a nìkdy ve druhé polovinì 18. století lze pøipustit domnìnku, �e �pitál nav�tì-
voval i mìstský chirurg. Vzhledem k tomu, �e �pitál nemìl pouze movitý maje-
tek, ale byl také vlastníkem tøí vinic a jiných polností, je mo�no mezi èeládku
zapoèíst i osoby starající se o chod hospodáøství �pitálu.

Výbìr spolehlivé èeládky byl velmi dùle�itý. Neschopná kuchaøka mohla
zpùsobit vá�nou nespokojenost mezi �pitálníky. V nejhor�ím pøípadì jim moh-
la �patnì pøipravená strava pøivodit nejednu zdravotní obtí�. Kuchaøka se stara-
la o zabezpeèení chodu kuchynì spolu se dvìma práce schopnými �pitálními
bratry, kteøí jí pomáhali. Jídlo mìla pøipravovat poctivì, aby si �pitálníci po-
chutnali a nereptali. Pøi vaøení nemìla zbyteènì pálit døíví.

Péèi o nemohoucí �pitálníky zastávala peèovatelka. Svou pozornost nemìla
upínat jen na své vyvolené, ale mìla být spravedlivì nápomocna v�em potøeb-
ným. V zimì topila ve spoleèných svìtnicích �pitálníkù, které také pravidelnì
uklízela. Nìkdy zastávala i úlohu pradleny a prala �pitálníkùm jejich �pinavé
prádlo. V roce 1738 vykonávala ve �pitále èinnost peèovatelky Eva Rosina
Sommer. Mezi �pitálníky mìla své pøíznivce, ale i kritiky. Ti proti ní vznesli
mnohá obvinìní. Peèovatelka byla obvinìna z plýtvání døevem. Podle �pitální-
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ho bratra Hauga bývalo ve spoleèných pokojích èasto vedro. Ani o svìtlo nepe-
èovala podle pravidel, svítila dlouho do noci a obèas pøi nìm usnula. Pøi uvá�e-
ní, �e mohlo nìco chytnout, nebyl tento prohøe�ek zrovna zanedbatelný. Stí�-
nost byla vznesena i ohlednì péèe o jednoho bezmocného tì�ce nemocného
�pitálníka, který v noci spadl z postele a ona ho nechala bez pomoci le�et na
zemi a� do rána, kdy pøi�la jeho �ena a na�la ho tak. Navíc mìla pravdìpodobnì
pletky s jiným �pitálníkem, u kterého bývala èasto vidìna na pokoji dlouho do
noci. O nìj peèovala velmi starostlivì, zatímco ostatní zanedbávala. Peèovatel-
ka se sna�ila bránit a v�e svádìla na zá�� vùèi ní ze strany �pitálníkù. � ... Die
Brüder waren böse Leute, sie wollten sie nur unterdrücken ... �53  Nakolik se
v�echna obvinìní zakládala na pravdì, lze ponechat jen k úvaze. Vìc byla jistì
velmi dùkladnì pro�etøena, spisy v�ak rozsudek neobsahují.

�pitálníci

Nadace byla urèena pro péèi o sto starých a nemohoucích osob,54  které ne-
byly schopny se samy u�ivit. Nemìly být pøijímáni lidé, kteøí by trpìli nìjakou
naka�livou nemocí. �pitál nepøedstavoval léèebné zaøízení a sám se velmi obá-
val jakýchkoliv naka�livých chorob. Takoví chudí nemocní mohli nalézt útulek
spí�e v lazaretech nebo leproseriích. Lidé se zázemím se léèili výhradnì doma.
Odchod do �pitálu nebo lazaretu znamenal pro tehdej�ího èlovìka nesmazatel-
ný cejch degradace. Pøijetí do �pitálu bylo podmínìno souhlasem potomkù fun-
dátora na základì písemné �ádosti uchazeèù zasílané kurfiøtské kanceláøi.
S nejvìt�í pravdìpodobností ve �pitále nikdy nepobýval plný poèet chovancù.
Sama zakládací listina pravila, �e �pitál má být napøed konsolidován a teprve
poté, co bude dostatek penìz pro zaopatøení sta osob, má jich být tolik pøija-
to.55  V ka�dém pøípadì souvisel poèet chovancù v�dy úzce se stavem nadace.
�pitál slou�il ve váleèných letech jako charitativní zaøízení, a po nich také jako
útulek pro nemocné a vyslou�ilé vojáky. V tì�kých dobách mohla být jeho sklad-
ba opravdu pestrá (øemeslníci, uèenci, rolníci).56

Urèení �pitálu slou�it k zaopatøení pouze mu�ùm bylo striktní. Nadace ze
zaèátku povolovala vstup do �pitálu pouze svobodným mu�ùm. Pokud se bì-
hem pobytu stalo, �e se nìkterý ze �pitálníkù rozhodl o�enit, mìl být nadále
podporován mimo �pitál, ale místo v nìm u� pro nìj nebylo. Na druhou stranu
je pravda, �e �pitálník, který mìl je�tì sílu se o�enit, jistì nepotøeboval nezbyt-
nì zaopatøení poskytované �pitálem. Navíc se o nìj mohla s nejvìt�í pravdìpo-
dobností peèovat jeho novoman�elka. Výjimky se dìlaly pro mu�e, jejich�
man�elky nebyly schopny se o nì postarat. Vstup �en do �pitálu byl pøísnì za-
povìzen. Man�elky nesmìly své mu�e nav�tìvovat a vùbec se nacházet
v blízkosti �pitálu. Se svými man�elkami se mohli �pitálníci stýkat pouze mimo
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areál �pitálu, bylo nutné dodr�ovat pøísný zákaz vstupu �en do pokojù �pitální-
kù, do kuchynì èi zahrady. I �eny slou�ící ve �pitále mìly tento zákaz respekto-
vat. Jedinou výjimku mohla mít peèovatelka. V pøípadì, �e mìla ve �pitále
man�ela, kterému by bylo tøeba její péèe, mìla mu ji poskytnout zrovna tak,
jako ostatním. Dìveèky a jiné �eny mohly svého mu�e, pokud byl ve �pitále,
maximálnì obèas nav�tívit. Opatøení to bylo zcela logické. �pitálník se nesmìl
o svou dávku dìlit s rodinou a nebezpeèí, �e by pro ni chtìl také nìco schovat,
pøípadnì ukrást (døevo, chléb, látku...) bylo pøirozené. I pod pohrù�kou v�e-
mo�ných trestù se toto ustanovení poru�ovalo. Ve vlastní zpovìdi �pitálního
bratra Hanse Petera Knolla, starého vyslou�ilého vojáka, z roku 1738 stojí, �e
nedobrý spolubratr Keller, kromì jiných prohøe�kù, nechal u sebe na pokoji po
tøi týdny bydlet svou dceru. Její pøítomnost nezùstala utajena ani kolemjdou-
cím. Lidé na ulici si prý zaèali �pitat, �e �pitálníci mají ve svých kamrlících také
�enské pokoje, � ... er hat seine Tochter drei Wochen in der Cammer heimlich
behalten, bis die Leute auf der Gassen haben davon geredet, ob die Brüder auch
Frauen Zimmer in ihre Cammern hätten ...�57  Jeho dceru pøistihla a následnì
vyhnala peèovatelka, kdy� si ve �pitální prádelnì prala nejen otcovo, ale i své
prádlo.58

Okruh osob, které se mohly o místo ve �pitále ucházet, nebyl kromì pohlaví
ú�eji vymezen. Vìk zaèal rozhodovat a� na konci 18. století, tehdy byla brána
v potaz pøedev�ím se�lost a sobìstaènost. Ani místo pùvodu nebylo dùle�ité, do
�pitálu byli pøijímáni jak lidé z Drá�ïan, tak z okolních vesnic, panství, válka
obèas do �pitálu zavála i cizozemce.59  Je mo�no konstatovat, �e se v 18. století
zaèal �pitál jevit jako mnohem otevøenìj�í instituce, ne� ve století 16. nebo 17.,
a orientoval se ke své budoucí funkci chudobince. V ka�dém pøípadì se pøijatý
�pitálník zavazoval k dodr�ování øádu. Jakékoliv jeho poru�ení bylo pøísnì tres-
táno, napøíklad krácením na stravì, vìzením, v nejhor�ím pøípadì vyhnáním ze
�pitálu.

�ivot ve �pitále nebyl pøíli� jednoduchý. Zákaz vycházet ze �pitálu bez svo-
lení a vìdomí �pitálního mistra velmi omezoval osobní svobodu. Na druhou
stranu mìl tento zákaz eliminovat pøípadnou �ebrotu, která byla obyvatelùm
�pitálu pøísnì zapovìzena. A nejen ji. �pitálníci toto ustanovení velmi èasto
poru�ovali. Postávali pøed �pitálem nedbale obleèeni s fajfkou v ústech a kle-
vetili. � ... Sie stehen doch wenigstens unangekleidet vor dem Hospitale, halten
sich über andere Leute auf und haben die Tabaks- Pfeiffen dabei beständig im
Munde ... �60  Mnozí se vydávali za pokoutnými obchody (èasto v dobì m�í),
aby stravu nebo �atstvo dostávané od �pitálu promìnili za koøalku a tabák. Poté
se vraceli do �pitálu opilí a jen vyvolávali hádky.

Pøes den se mìli �pitálníci zdr�ovat ve spoleèných pokojích, být tam
v tichosti, chovat se slu�nì a neèíst si nebo nevyprávìt si nìjaké oplzlosti. Po-
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kud si chtìli nìco èíst, tak jim byla doporuèena køes�anská literatura. �...Die
Brüder sollen Winterszeit in der Convent Stube stille und einig sein, nicht fa-
beln oder andere grobe Zoten lesen noch davon reden, sondern die so da lesen
können, solche Zeit damit nütz- und christlich anwenden, über guter Zucht und
Gottesfurcht mit Fleiße halten... �61  Po osmé hodinì veèer se mìli odebrat do
svých pokojù, kde byli urèeným spolubratrem uzamèeni. Noc mìli trávit v�ich-
ni sami ve svých pokojích a v �ádném pøípadì nesmìli u sebe nechat pøenoco-
vat nìjakou cizí osobu.

Souèástí ka�dého dne �ivota ve �pitále byla modlitba. V létì se ranní m�e
slou�ila v �est hodin, v zimì o hodinu pozdìji. Od dvou do tøí hodin odpoledne
se scházeli �pitálníci ke spoleèné modlitbì v kapli. Pouze v pøípadì nemoci,
pokud �pitálník opravdu nebyl schopen dojít na m�i, mìl �pitálním mistrem
povoleno se bohoslu�by neúèastnit. Kdo by se v�ak svévolnì nezúèastnil mod-
liteb, mìl být potrestán odnìtím dávky. O významných køes�anských svátcích
byli povinni chodit ke zpovìdi a pøijímat svátost.62

Nejinak tomu bylo po pøechodu �pitálu k luterství. �pitální øád z roku 160263

se o povinnostech chovancù rozepisuje mnohem zevrubnìji. Pøi pøijetí do �pi-
tálu mìli být adepti pøezkou�eni �pitálním mistrem, zda jsou znalí Lutherova
katechismu a schopni vykonávat modlitby. Øád zdùrazòoval, �e nemocní a staøí
lidé, kteøí jsou tak blízko smrti, a mladí, kteøí dostávají almu�ny, ti v�ichni pøe-
dev�ím by se mìli pilnì modlit a vzývat Boha v�emohoucího. Ka�dé ráno a veèer
se modlit nejen za sebe, ale i za ve�kerenstvo a èinit tak nìco pro v�eobecné
blaho. O pøítomnosti na bohoslu�bách jako dobrovolné, nelze vùbec hovoøit.
Pøed m�í byla ètena z registru �pitálním kazatelem jména �pitálníkù, absenci
mìli povolenu pouze nemocní a nemohoucí. Ani ti se v�ak své køes�anské po-
vinnosti nevyhnuli. Ka�dé úterý a ve ètvrtek jim ve �pitálním kostele kazatel
pøedèítal a vykládal Lutherùv katechismus, aby je pak záhy z pøedèítaného zkou-
�el v jejich pokojích pro jistotu, �e výklad pochopili. Ostatní se mìli poka�dé
ráno v osm a odpoledne ve dvì hodiny v létì i v zimì hodinu modlit v kostele.
Ka�dou nedìli se vy�adovala jejich úèast v kostele na pøedmìstí Drá�ïan na
ranní m�i, kde mìli pøi modlitbách strávit celé dopoledne. Kdo se opo�ïoval na
m�e nebo je vynechával nebo odcházel døíve, kdo se nechoval ti�e èi jinak ru�il,
mohl oèekávat potrestání v podobì zkrácené stravy. �pitální kazatel svými do-
tazy peèlivì pøezkoumal, kterých kázání se jeho chovanci zúèastnili, pokud by
mu lhali, èekal by je opìt trest.

Den naplnìný modlitbou, ctnostný �ivot, to asi nebyl sen a cíl v�ech �pitál-
níkù. Stì�ovali si, proè se mají modlit nebo si èíst zbo�nou literaturu i ve svém
volném èase, kdy� u� jsou nìkolik hodin dennì povinni úèastnit se pobo�ností?
� ... Sie hätten ihre drei Bet- Stunden des Tages, die sie besuchen und abwarten
müßten, und also was wäre es Nötigkeit, daß sie weiter beten und Gottes Wort
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lesen solten ... �64  Byli ale i tací, kteøí si naopak stì�ovali na bezbo�nì vedený
�ivot druhých v tomto �modlitebním domì�. � ... Heinrich Mayer ... hat sich
beim Herrn Hospital Verwalter beklaget, daß die Brüder nach der Abends Bet-
Stunde ein solch gottlos Leben führen, so daß er nicht ... sein Gebet mit An-
dacht verrichten könnte, da es doch ein Bet- Haus sein sollte ... �65  Neposlu�ní
�pitálníci si hned po ránu zapalovali ve spoleèné svìtnici fajfku a shánìli se po
dou�ku koøalky. Po jejím pøinesení si vyprávìli své sny a sna�ili se jim pøijít na
kloub. Hlasitì se smáli a svou zábavou ru�ili ostatní dobré køes�any, kteøí si
právì èetli v Bibli a nebo se chtìli modlit. Bo�í bázeò jim byla asi cizím po-
jmem, neuvìdomovali si dostateènì, �e se ze svých nanicovatých øeèí a hádek
budou muset jednou zpovídat, i kdy� je nemyslí zle. �ijí dostateènì zbo�nì
a køes�ansky, kdy� se ráno a veèer u stolu pomodlí? Bude Bùh milostiv k nim,
chudým høí�níkùm?66

Modlitba byla povinná pøed jídlem i po nìm a doprovázelo ji zvonìní zvo-
nem. Vyhýbání se modlitbì z Lutherova katechismu bylo bráno jako protivení
se �pitálnímu øádu a jako takové bylo i trestáno. Ka�dého ètvrt roku byli �pitál-
níci povinni zpovídat se urèenému knìzi a chodit ke svatému pøijímání. V nedìli,
o svátcích a ve dnech, kdy poslouchali slovo Bo�í, nesmìli chodit do krèem,
�ebrat a vùbec vycházet do Starých èi Nových Drá�ïan,67  pøípadnì se opíjet
a jinak bláznit. Pokud by pøi tomto byli pøisti�eni, hrozil jim trest uvìznìní na
ètyøi dny nebo by byli osm dní bez nároku na stravu. Rouhání se, pou�ívání
nestydatých slov a nemravné chování byly jistou cestou k uvìznìní a následné-
mu vyhnání ze �pitálu. � ... Welche mit Gottes Lästerungen und unverschämten
Worten umgehen, die sollen etliche Tage gefangen gehalten, und so sie wieder
kommen, derselben auch die welche mit Hurerei, über diesen, gar aus dem Hos-
pital gestossen werden... �68

Podle svìdectví �pitálního kazatele mìli �pitálníci takøka ateistické názory,
jimi� prý usilovali a� o vymícení slova Bo�ího ze �pitálu. Nehanbili se vyprávìt
si u stolu bìhem modlitby oplzlé vtipy a vést hanebné a bezbo�né øeèi. � ... Führen
sie über Tische beim Gebet und sonst beständig höchst unflätig, schandbare
und recht gottlose Reden ... �69  Do kostela na m�i chodili pozdì, èasto navíc
v podrou�eném stavu a nedbale obleèeni, v hovorné náladì silnì naru�ující prù-
bìh pobo�nosti. � ... In der Kirche beim Gottes Dienst und denen Bet- Stunden
bezeigen viel keine Andacht und kommen dazu wann die Bet- Stunde halb vor-
bei ist, plaudern mit ein ander dabei und sind öfters betrunken ... �70  Pøípadnì
se m�e neúèastnili vùbec, nìkteøí na ní nebyli bìhem jednoho ètvrtletí dokonce
ètyøiadvacetkrát. Jejich pohor�ující øeèi ne�etøily ani duchovní a kazatele. Na
ka�dodenním poøádku byly jejich sváry a hádky, pøi kterých neváhali vyslovo-
vat nejstra�nìj�í kletby a pøísahy. Jindy se bavili vyprávìním vulgárních vtipù.
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� ... Unter ihnen selbsten ist beständig Zank und Streit und werden dabei die
größten Flüche und Eid- Schneure ausgestossen ... �71

Drobné kráde�e byly ve �pitále zøejmì na denním poøádku. Nelze se divit,
�e je jim v øádì vìnována patøièná pozornost. Pod hrozbou vá�ného trestu bylo
bratrùm zapovìzeno jakkoliv zpronevìøovat, èeho se jim ve �pitále dostávalo,
tedy vybavení, potraviny. � ... Sie verkaufen Brod, ander Essen und Getränke,
ja wohl gar die Kleider und das Bett- Geräte ... verkaufen alles in Branntwe-
in ... �72  Nesmìli s uvedeným jakkoliv pokoutnì obchodovat nebo ho jinou cestou
zcizovat. Trest byl mínìn naprosto vá�nì, za takový prohøe�ek je èekalo buï
ètrnáct dní bez jídla nebo osm dní uvìznìní. Recidivita se postihovala nemilo-
srdným vylouèením ze �pitálu. Èasté byly kráde�e døeva, a to jak ze strany
�pitálníkù, kteøí se ve �pitále je�tì z èásti vìnovali svému øemeslu, tak ze strany
tìch, kteøí se sna�ili døevo okny podávat svým �enám na pøilep�enou. To samé
platilo i o potravinách. Zdr�ovat se v kuchyni pøíslu�elo pouze kuchaøce, pokud
by si v ní �pitálník nìèeho �ádal, mìl vyu�ít okénka vedoucího ze spoleèného
pokoje do kuchynì, v pøípadì nemoci po�ádat peèovatelku.

�pitálníci mìli �ít ve �pitále ve vzájemné shodì, míru a klidu, bez zbyteè-
ných hádek a urá�ek. Nemìli se mezi sebou bít ani jinak dovádìt. Brzy ráno
a pozdì veèer bylo zakázáno ru�it ostatní (pøedev�ím nemocné) jakýmkoliv se-
káním, bu�ením èi jiným rachotem. Nepøizpùsobivost byla opìt postihována.
Bez zjevných dùvodù si nesmìli stì�ovat na svého �pitálního mistra. Ten byl
pro nì autoritou, jí� nebylo radno vzdorovat. V pøípadì osob zakoupených pla-
tila pravidla �ivota ve �pitále stejnou mìrou. I jim hrozilo za jejich poru�ování
vylouèení. Finanèní podpora jim po vylouèení nebyla upøena. Problémem bylo,
�e se do �pitálu hlásilo z panství mnoho osob, které je�tì nebyly úplnì neschop-
né a pøijetí do �pitálu pro nì znamenalo pøedev�ím východisko z jejich bezútì�-
né situace. Pøijetí takových osob mìl �pitální mistr spolu s inspektory dùslednì
uvá�it, aby pak nedocházelo k nìjakým problémùm. Vzhledem k tomu, �e po-
moc bratøí byla ve �pitále pøi nìkterých pracích vítána, mìli se ti, jim� je�tì síly
staèily, dobrovolnì s pílí a nasazením takovým èinnostem vìnovat. Z toho jim
mohlo plynout i drobné pøilep�ení na dávkách. Jednalo se napøíklad o pomoc
pøi nakládání døeva, pytlování mouky, na vinici, pøi vytápìní láznì, v kuchyni
apod.

Velmi dùle�itou souèástí �pitálu z hlediska hygieny byla lázeò. Pravidelnì ji
jednou za ètyøi týdny vytápìl �pitální mistr a slou�ila k  základní oèistì �pitální-
kù. V dobì koupání se byl v lázni pøítomen lazebník, který �pitálníky podle
potøeby støíhal a holil. V zimním období se lázeò pøíli� nepou�ívala. Nebylo
snadné ji vytopit, a tak se mìl �pitální mistr postarat alespoò jednou za dva
týdny o nezbytné  vyprání svr�kù. Do koupelny chodili �pitálníci ve stanove-
ném poøadí podle jednotlivých pokojù. Mýdlo a jiné malièkosti potøebné ke
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koupeli a k vyprání dostávali �pitálníci od �pitálu. Napøed se koupali zdraví
�pitálníci, teprve po nich pøi�li na øadu ti, kteøí trpìli svrabem a nebo jinými
nemocemi. Ve svých pokojích mìli zakázáno mazat se rùznými mastmi a vydá-
vat tak zápach pro ostatní nepøíjemný, ani vyprané svr�ky v nich nesmìli rozvì-
�ovat. Pohyb po chodbách nebo spoleèných prostorách bez øádného odìvu, a�
u� obna�ení nebo v ko�ili, byl pøísnì zakázán. Bìhem láznì si �pitálníci nesmì-
li navzájem brát obleèení, které by jim nepatøilo. Toté� se týkalo nádob pou�í-
vaných v koupelnì. Lázeò slou�ila pouze �pitálníkùm a bez svolení �pitálního
mistra ji nesmìl nikdo cizí nav�tìvovat.73  V roce 1738 se peèovatelka oboha-
covala na úkor �pitálníkù jejich mýdlem urèeným ke koupání se v lázni a k praní
jejich svr�kù. Namísto aby se starala o èistotu prádla �pitálníkù, nosila si do
prádelny cizí a spolu s dcerou ho v noci tajnì prala, pravdìpodobnì na výdì-
lek.74

K dal�ím hygienickým opatøením se øadil zákaz jakéhokoliv zneèi��ování
�pitálního dvora nebo okolních ulic vyléváním spla�kù z oken. � ... Es soll kei-
ner in Hoff, noch in Garten, noch auf der Gaße, seinen Unflat tun schütten oder
gießen ... �75  �pitálníci bydleli z vìt�í èásti v køídle s okny do ulice Am See.
Povìsti �pitálu v okolí jistì neprospívalo, pokud na kolemjdoucí padal z jeho
oken prach z právì èi�tìných bot. � ... Er hat seine Schuhe zum Fenster hinaus
geputzet auf die Gaße, daß die Leute immer gebrummet haben ... �76  Ani pøí-
padní øemeslníci bydlící ve �pitále nesmìli svým øemeslem zneèis�ovat spoleè-
né místnosti, eventuelnì zápachem z práce moøit své okolí. Bylo tøeba dodr�o-
vat zákaz vyná�ení odpadkù do záchodu, smetí se vyná�elo na oznaèené místo.
Jakmile �pitálníci ráno vstali, mìli si sami ustlat a poklidit ve svém pokoji.77

V èistotì a eliminaci podivných zápachù spoèívala jediná mo�nost, jak se ubrá-
nit nebezpeèí nákazy a infekce. Z tohoto dùvodu byla v�echna poru�ení hygie-
nických pravidel trestána co nejpøísnìji. Za�ehnutou infekci �lo jen tì�ko zasta-
vit. Nutno dodat, �e �ádná vá�ná nemoc se ve �pitále nikdy masovì neroz�íøila.

K bezpeènosti pobytu ve �pitále se vztahoval zákaz no�ení svítidel na poko-
je �pitálníkù. O svìtlo ve spoleèných pokojích se starali v�dycky dva �pitálníci,
kteøí nesmìli jít spát døíve, ne� by svìtlo dohoøelo nebo bylo jinak zhasnuto.
Toto opatøení bylo zcela pochopitelné. Pøípadné vypuknutí po�áru ve �pitále by
jistì znamenalo velkou pohromu.

Pro �pitálníky, kteøí by onemocnìli nìjakou naka�livou nemocí, byl vyhra-
zen speciální pokoj. Tato místnost byla po celou zimu dostateènì vytápìna.
K útì�e nemocných pøiná�ela peèovatelka obèerstvení navíc v podobì vína èi
piva, obèas dostali èerstvá vejce, �vestky, máslo nebo èerstvou polévku z piva.
� ... ein oder einhalb Kännlein Wein oder eine Kanne Bier, zur Zeit ein paar
neue Eier, Pflaumen, Butter, eine frische Suppe von Bier und anders nach Gele-
genheit der Krankheit folgen lassen ... �78
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U dlouhodobì tì�ce nemocných �pitálníkù mìl �pitální mistr zajistit jejich
majetek, uèinit jeho soupis a ujmout se jeho opatrovnictví. V pøípadì smrti cho-
vance mìl rozdìlit z tìchto vìcí mezi ostatní �pitálníky �atstvo a jiné podobné
malièkosti, a cennosti pøidat ke �pitálnímu jmìní. Staral se i o zaji�tìní odpoví-
dajícího pohøbu spolubratrù. Zemøelí �pitálníci mìli být pohøbeni bez rakve na
dvoøe u �pitálního kostela. Pokud mìli nìjaký majetek, mìl z nìj být zaplacen
poplatek za pohøbení na høbitovì u sv. Anny. Pohøbu se aktivnì úèastnili i ostat-
ní, kteøí zemøelého se v�í zbo�ností doprovodili na jeho poslední cestì. O ze-
møelých a nákladech za jejich pohøbení byla vedena evidence v tzv. knihách
zemøelých.79  Pozùstalost po zemøelém zpravidla pøipadla �pitálu, jeho �atstvo
a nìkteré drobnosti ka�dodenní potøeby bývaly rozdìleny mezi ostatní �pitál-
níky.

Co se týèe �atstva, v létì nosili �pitálníci �edý �at, v zimì ko�ich. Ka�dá
novì pevnì pøijatá osoba mìla nárok na tyto dvoje nové �aty a ètyøi páry bot.
Dal�í nové �aty se dostávaly a� poté, co u� byly staré pøíli� obno�eny. Pokud se
�pitálník hodlal zaopatøovat odìvem sám, nedostával od �pitálu nic. Podle sta-
vu nadace mìli �pitálníci ka�doroènì nárok na dva páry bot a ètvrt lokte dobré
lnìné látky na ko�ile. Své �atstvo a prádlo mìli udr�ovat v poøádku, chodit øád-
nì obleèení do kostela a na pohøby, a nové �atstvo zbyteènì nenièit ve �patném
poèasí. � ... Viele schonen weder Kleider, Wäsche noch Betten, ziehen die gute
Kleidung bei dem schlimmsten Wetter an ... �80  Ka�dý �pitálník mìl svou po-
stel, peøinu a lo�ní prádlo. Stávalo se, �e �aty nebo lù�koviny �pitálníci zprone-
vìøovali, aby si mohli dopøát tabáku, koøalky nebo jiných radovánek.81  Pravi-
delnì se kontrolovala výstelka postelí a pøípadnì byla doplòována slámou.82

Strava

Ka�dý �pitálník mìl nárok na pravidelnou stravu. Ta je mìla dostateènì
nasytit. Jedlo se dvakrát dennì, obìd se podával okolo desáté hodiny a veèeøe
ve ètyøi odpoledne. Schéma stravy odpovídalo jídelnímu plánu zakotveném ve
�pitálním øádu. Pro svátky a podobné pøíle�itosti byla strava pestøej�í. �pitální-
ci si nemìli v �ádném pøípadì stì�ovat na podávané jídlo. Ty, kteøí by jím opo-
vrhovali, èi pøi nìm jinak kleli, mìl �pitální mistr pokárat. Dohlí�el také, aby
nebyl nikdo krácen na své porci. Kuchaøka mìla jídlo pøipravovat poctivì
a v èistotì tak, aby si �pitálníci pochutnali, dostateènì se zasytili a nemìli z jídla
tì�kosti. Po jídle mìli chválit Boha a dìkovat mu.

Bìhem jídla bylo tøeba dodr�ovat jistá pravidla. Tìm jistì neodpovídalo
bezohledné chování bratra Kellera, který na jídelní stùl polo�il nejprve svùj
pytlíèek s tabákem, pak �pinavý kapesník. Na to jeho nohy zaujaly polohu na
lavici a neváhal si ani sundat pono�ky. Rozhoøèení ostatních �pitálníkù pøi�ed-
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�ích právì z kostela a chtìjících si polo�it na stùl své vìci k jídlu bylo jedno-
znaèné. � ... An einem Sonntage wolte (Keller) einmal den Tisch decken, da
kamen die Leute aus der Kirche, daß sie wolten ihre Sache hinlegen was zum
Essen gehörig, das Löffel, Teller und Messer, da kame er und legte seine Tabak-
sdose auf der Tisch, ... das Schupftuch, auch die Beine auf die Bank beim Tische,
die Strümpfe herunter gestreifelt ... solche mußte ich (Knoll) immer so zu se-
hen, daß doch gar nicht erlaubt ist, sich aus oder anzuziehen in der Convent
Stube ... �83

Ve stravì nemìl být mezi jednotlivými (zakoupenými nebo bez poplatku
pøijatými) �pitálníky èinìn rozdíl. Naøízení z roku 156384  upøesòovalo rovnost
ve stravì. �pitálníci mìli jíst spoleènì ve velkých konventních pokojích a jejich
strava mìla, s výjimkou nemocných a slabých, odpovídat pøedepsané nadací.
Pro nemocné, pokud si to jejich stav vy�adoval, byl pøipravován speciální jí-
delníèek. Je samozøejmé, �e k uzdravení bylo tøeba zvý�it pøísun potravin.

Skladba stravy byla celoroènì stejná. O její obmìnu se zaslou�il zpravidla
sezónní dostatek nìkterých potravin. Pøesto v�ak pøevládaly kroupy, hrách, po-
lévky, sýr a rùzné pøíkrmy. Najíst dostávali �pitálníci dvakrát dennì, v�dy tøi
chody (polévka, pøíkrm a sýr). Pøibli�nì dvakrát do týdne se podávalo maso
nebo ryba. K jídlu dostávali také pøídìl chleba. Jídelníèek je ve �pitálním øádì
z roku 160285  zakotven v následující podobì:

Pondìlí: kroupy, kyselé zelí, sýr / krupice, pøíkrm, sýr
Úterý: polévka, hrách, maso / krupice, pøíkrm, sýr
Støeda: kroupy s mlékem, kyselé zelí, sýr / polévka, krupice, sýr
Ètvrtek: polévka, hrách, maso / krupice, pøíkrm, sýr
Pátek: polévka, jáhly s mlékem, solené nebo su�ené ryby (i herinky)

/ krupice, pøíkrm, sýr
Sobota: polévka, kyselé zelí, sýr / polévka, krupice, sýr
Nedìle: polévka, hrách, peèenì / krupice, pøíkrm, sýr

O svátcích, jako narození Pánì, velikonoce a letnice, dostávali k obìdu vin-
nou polévku, maïarské �vestky, vepøovou peèeni a k pití víno. K veèeøi je èe-
kaly drubky a pøíkrm. Navíc byla upeèena buchta � vánoèka a nebo placka.

Tento jídelníèek není zcela pøesný, slou�il jen k orientaci a pro na�i pøedsta-
vu také poslou�í. Kuchynì si vedla svá vlastní registra86,  ve kterých byla za-
znamenána po jednotlivých dnech pøipravovaná strava. Na závìr byl je�tì uve-
den soupis, jaké jídlo bylo podáváno pøi sváteèních pøíle�itostech a jaká byla
hrubá struktura celoroèního jídelníèku. V letních obdobích lze pøedpokládat
více ovoce a zeleniny (a jiných sezónních plodin), v letech nouze spí�e jen po-
lévky a pøíkrmy.
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Pøes v�echna opatøení a snahy pøedejít hádkám nebyli �pitálníci se svou
stravou a s jejím rozdìlováním spokojeni. Aèkoliv si na jídlo nemìli ani
v nejmen�ím stì�ovat, èasto jím oèividnì pohrdali. Sami mezi sebou se ha�teøi-
li o hezèí bochníky chleba, o lep�í kousky masa. Bì�nì se stávalo, �e �pitálníci
s jídlem (hlavnì chlebem) obchodovali a smìòovali ho za tabák a koøalku. Ane-
bo se ze své porce sna�ili nasytit i man�elky a dìti. Pøes pøísný zákaz chodili do
kuchynì. Práceschopní �pitálníci mìli v kuchyni za drobné vylep�ení stravy
vypomáhat, ne v�dy jim ale práce vonìla. � ... Wenn wir (Knoll a jiní �pitálníci)
was zu arbeiten hatten ... Rüben schelen oder schneiden ..., so gieng er (Keller)
fort und war immer ein Gezänk und Murmeln über Tisch ... es ist so einge-
führet, wir müssen es alle machen ... wir sind auch keine Patschbuben ... �87

Budova �pitálu

Budova �pitálu sv. Jakuba88,  kterou nechal v roce 1536 vystavìt Jiøí II., se
nacházela na Wilsdruffském pøedmìstí na rohu ulic Annenstraße a Am See.
Jednalo se o jednopatrovou budovu, v jejím� støedu se nacházel podlouhlý dvùr
s ka�nou a drobným hospodáøským zázemím vèetnì pekárny, stájí a hnoji�tì.
Komplex �pitálu zahrnoval také velikou zahradu, která pøiléhala z jedné strany
k budovì a v ní� se nacházel domek zahradníka a prádelna. Z této strany �pitálu
byl v roce 1715 zøízen malý �pitální høbitùvek89,  kam bývali pohøbíváni chud�í
�pitálníci.

Prùèelí hlavní budovy vedoucí do Annenstraße v sobì skrývalo �pitální kapli
a byty správce a kazatele �pitálu, a také malou pøíruèní knihovnu s nábo�enskou
literaturou. Kaple sv. Jakuba, nalevo od prùjezdu, protínala obì poschodí a tvoøila
náro�í budovy. Byl v ní umístìn oltáø a za ním na zdi namalovány obrazy Panny
Marie, sv. Jakuba a sv. Jana. Na støe�e kaple byly zavì�eny tøi malé zvony.
Sakristie byla umístìna do levého køídla obytné budovy.90

Na èelní budovu navazovala dvì dlouhá køídla, ve kterých byly situovány
samostatné pokoje jednotlivých chovancù. V ka�dém patøe se nacházelo ètyøi-
advacet pokojù pøístupných z chodby na vnitøní stranì budovy. Pokoje mìly
rozmìry 4 x 6 loktù, a pøípadnì se v nich dalo zatápìt z chodby. Køídlo smìøu-
jící do ulice Am See bylo s nejvìt�í pravdìpodobností u�ívanìj�í, ne� køídlo,
jeho� okna vedla do �pitální zahrady.

Na zadní stranì byla obì køídla propojena budovou, ve které byla umístìna
kuchynì a ètyøi spoleèné místnosti, v ka�dém patøe dvì. Tyto velké konventní
pokoje propojovala kuchyò, ze které se místnosti vytápìly. Slou�ily v�dy pro
jedno patro �pitálníkù, ale proto�e ve �pitále pobývalo zpravidla padesát a�
�edesát chovancù, byly vyu�ívány pouze dvì z nich sousedící s kuchyní. Zde
trávili �pitálníci svùj den, zde se také jedlo.91
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Pohled na historický vývoj �pitálu sv. Jakuba je jen jedním z dokladù proni-
kání reformace do v�ech sfér �ivota. Pùvodnì katolický �pitál se se zmìnou
vyznání zakladatelových potomkù pøemìnil z katolického v lutherský. Tato
zmìna se v jeho péèi o chovance nijak výraznì neprojevila, jen nábo�enské
úkony byly nadále vykonávány v duchu lutherství. Okruh osob �ádajících pøije-
tí do �pitálu nebyl omezen pouze na obyvatele Drá�ïan. Do kurfiøtské kancelá-
øe si mohl podat svou �ádost takøka kdokoliv, cizince nevyjímaje. Pøijatá osoba
v�ak musela splòovat urèité podmínky: být sociálnì potøebná. �ebrota nena-
cházela slitování ani ve �pitále.

Rozsah poskytované péèe závisel pøedev�ím na momentální finanèní situaci
�pitálu. Kromì ubytování a stravy byla �pitálníkùm poskytována i drobná peèo-
vatelská slu�ba a pøípadné, av�ak v celkovém náhledu sporadické, lékaøské za-
opatøení. �ivot ve �pitále nebyl ani zdaleka jednoduchý, tomu ostatnì nasvìd-
èují v�emo�né stí�nosti ze strany správcù na nedostatek financí. Ani samotní
�pitálníci nebyli v�dy zcela spokojení s poskytovanou péèí. V ka�dém pøípadì
v�ak pøedstavoval �pitál sv. Jakuba v Drá�ïanech alespoò malou náplast na
potlaèení chudoby pramenící z vysokého vìku nebo podlomeného zdraví.
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ZUSAMMENFASSUNG

DAS JAKOBSHOSPITAL UND DIE ARMENPFLEGE IN DRESDEN
IN DER FRÜHNEUZEIT

Jana Smí�ková

Die Verpflegung der armen, alten und mühseligen Personen gehört zu den
Zeichen jeder gut sozialentwickelten Gesellschaft. Die Erweiterung und Ver-
vollkommnung der Pflege führte langsam zum heutigen organisierten Gesund-
heitswesen. Seit dem Frühmittelalter findet man in den Städten erste Spitäler
und so war es auch in Dresden. Unter den fünf Dresdner Spitälern (im Fall,
daß wir die anderen Typen der Pflegenanstalten wie Lasarette, Findel- und
Waisen- Häuser und auch die verschiedene mildtätigen Stiftungen übersehen)
zählt das Jakobshospital zu den bedeutsamsten.

Die Geschichte des Jakobshospitals begann Ende des 15. Jahrhunderts,
die Blütezeit kam vor allem in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1532
ist das Spital abgebrannt, aber bald darauf wurde es von sächsischen Herzog
Georg den Bärtigen wiedererrichtet. Am Anfang seiner Existenz war das Spital
katolisch, aber mit Verbreitung des Lutheranismus konvertierte es auch. Seine
Existenz kennzeichnete ständiger Finanzmangel, welcher durch die Kriege noch
verstärkt wurde. Seit dem Jahre 1820 diente das Spitalgebäude dem Zucht-
und Arbeitshaus und im Jahre 1859 wurde es ganz aufgelassen.

Das Leben im Spital läßt sich mittels der erhaltenen Spitalordnungen be-
schreiben. Die Erste Spitalordnung stammt vom Jahre 1536 und wurde durch
den Herzog Georg der Bärtige herausgegeben. Nächste Ordnungen folgten
dann in den Jahren 1595 und 1602, aber deren Gestalt war ganz ähnlich und
im Grunde genommen, hat sie nur die alte Ordnung aktualisiert. Aus den Ord-
nungen kann man gut erfahren, wie der Alltag im Spital aussehen sollte, man
lernt die Pflichten und Rechten des Spitalmeisters, des Gesindes, aber auch die
Pflichten und Form der Versorgung der Spitalleute kennen. Das Spital wurde
ursprünglich für hundert Leute bestimmt, so viel waren dort aber niemals.
Meistens wurden im Spital nur ungefähr sechzig Arme verpflegt. Die grundle-
gende Unterhaltung der Spitalleute lag in der Leistung der Unterkunft, Klei-
dung, Essen und Trinken und endlich auch in der grundlegenden Pflege.
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PANOVNICKÉ KONFIRMACE PRIVILEGIÍ ÈESKÝCH
KLÁ�TERÙ V 18. STOLETÍ

Jan Kahuda

Úvod

Otázka funkce jednotlivých kategorií diplomatického materiálu je ji� dlouhou
dobu pravidelnou souèástí výzkumù na poli støedovìké i novovìké diplomatiky.
Jednou z cest dal�ího bádání je sledování dìjin konkrétních písemností
a postupných promìn jejich platnosti a úèinnosti v souvislosti se státoprávními
zmìnami. Vhodná pøíle�itost pro aplikaci tohoto postupu byla pøed lety nalezena
v analýze rozsáhlého a státními úøady øízeného konfirmaèního øízení, kterému
se opakovanì podrobila vìt�ina dr�itelù privilegií v zemích habsburské
monarchie bìhem vlády Josefa I., Karla VI., Marie Terezie, Josefa II., Leopol-
da II. a Franti�ka II. Cílem této studie1  bylo navázat na pøíslu�né práce pro
prostøedí moravské2  a vytvoøit tak podklad pro budoucí komparaci, na základì
ní� bude mo�né formulovat obecnìj�í závìry.3

Aèkoli patøí konfirmaèní listiny k nejpoèetnìj�ím typùm této diplomatické
kategorie, zùstává jejich komplexní analýza v odborné literatuøe zatím
neprovedena. Kromì slovníkù, pøíruèek a syntetických diplomatických
kompendií, které pøiná�ejí vìt�inou pouze definici a základní klasifikaci
konfirmaèních listin, se objevilo pouze nìkolik prací sledující také jejich genezi.4

Èasto kladená otázka o konstitutivním nebo deklaratorním charakteru konfirmací
mù�e být zodpovìzena pouze na základì rozboru aktuálních právních norem.
Tato otázka je legitimní rovnì� pro námi sledované období nastupujícího
osvícenského práva a do urèité míry urèuje jisté mantinely pohledu na celou
akci. Na pøíkladu privilegií èeských klá�terù se tak chceme pokusit na základì
diplomatického a správnìhistorického rozboru o zji�tìní, zda celá konfirmaèní
akce slou�ila pouze jako prostøedek ke zvý�ení státních pøíjmù z konfirmaèních
tax pøi formálnì vedených øízeních nebo zda cílem úøadù a reálným výsledkem
celé akce byla skuteènì dùsledná právní unifikace, dosa�ená na základì podrobné
formální i obsahové analýzy privilegií, a odstranìní neoprávnìných, zastaralých
nebo státnímu zøízení odporujících privilegií.
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Normativní vymezení konfirmaèního øízení v 18. století

Systém udìlování panovnických privilegií, aplikovaný ji� od raného støedo-
vìku, kdy panovník z vlastní vùle udìlil pøíjemci nìjakou výsadu, milost, pøe-
nesl na nìj své pravomoci nebo jej osvobodil od urèité povinnosti, se stal trnem
v oku osvícenskou filozofií ovlivnìné právní vìdy v 18. století. Støedovìké
a ranì novovìké pojetí privilegia v tom smyslu, jaký koncem 12. století defino-
val ve své sbírce dekretálù Bernhard z Pavie (�Privilegium est concessio iuris
singularis alicui vel aliquibus facta extra ius commune�), zákonitì narazilo na
ideál rovnosti pøed zákonem osvícenské státovìdy, která zaèala privilegia kriti-
zovat (�Est privilegium lex scripta contra ius commune�). V rámci reforem,
které byly bìhem období osvícenského absolutismu realizovány a jejich� cílem
bylo vybudování efektivnì øízeného hospodáøsky prosperujícího státu, bylo nutné
rovnì� provést právní unifikaci a kodifikaci nového právního øádu. Jednou
z podmínek bylo pøekonání zemského partikularismu a omezení zvlá�tních práv
jednotlivých stavovských skupin.5  Otázka kontroly, omezení nebo pøímo odvo-
lání privilegia (revocatio privilegii) se stává dùle�itým problémem právní vìdy.6

K pokusùm o omezení privilegií, dùle�itému pøedpokladu k vytvoøení mo-
derního právního øádu, tak od 18. století dochází v jednotlivých státech z inici-
ativy ústøední moci.7  K tìmto krokùm dochází v�ak v jednotlivých státech rùz-
ným zpùsobem, nejradikálnìj�í øe�ení bylo samozøejmì celkové zru�ení
privilegií, realizované francouzským revoluèním Národním shromá�dìním
v srpnu 1789. Ve vìt�inì státù dochází ov�em ke zmìnám v pojetí privilegia
a jejich legislativnímu zakotvení pozvolna, v rámci jednotlivých právních ko-
difikací.8  Nutno v�ak také poznamenat, �e v nìkterých právních oblastech plni-
la privilegia nadále nezastupitelnou úlohu, zejména tam, kde nahrazovala chy-
bìjící legislativní normy (prùmyslová výroba, patenty a vynálezy, autorské
a nakladatelské právo, obchodní a �ivnostenské právo).9

V habsburské monarchii a v Èechách zvlá�tì dochází poprvé k uplatòování
osvícenských my�lenek v právní praxi na poèátku 18. století, kdy byly roku
1709 ustaveny tzv. kodifikaèní komise v Praze a v Brnì, jejich� úkolem bylo
vytvoøit návrh nových zemských zøízení.10  Aèkoli práce tìchto komisí nebyla
nakonec úspì�ná vinou rozporù mezi zástupci zemských stavù hájících svá par-
tikulární práva a státní byrokracií usilující o právní kodifikaci, pøedstavují ko-
difikaèní komise pokus o pøechod k obecným právním normám, pøekonání ne-
uzavøenosti právního øádu, odstranìní rozporù v legislativì a sjednocení
nepøehledných a roztøí�tìných pøedpisù v jediný celek.11

Prvním pokusem o kodifikaci obèanského práva v habsburské monarchii
byl tzv. Codex Theresianus universalis, pøipravovaný tzv. kompilaèní komisí
od roku 1753, pøedlo�ený roku 1766, ov�em neschválený. Kompilaèní a nere-
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formované pojetí zákoníku odrá�í i klausule vìnovaná pojetí privilegií � �daß
niemand dawider handeln, noch den Genuß der verliehenen Freiheit behin-
dern solle�.12  U� Codex Theresianus také poèítá s mo�ností odvolat privilegia,
pokud �gemeinschädlich zu werden beginnten�.13  Zákoník poèítá rovnì� s pra-
videlnými zemìpanskými konfirmacemi privilegií, které mají slou�it k jejich
kontrole.

Mo�nost udìlování privilegií rozvedl návrh josefínského obèanského záko-
níku z roku 1786 � �die Privilegien aber, die immer als eine Ausnahme vom
Gesetze, oder als eine Beschränkung des Freiheitsrechtes der übrigen Bürger
auszusehen sind, mögen nur dadurch gerechtfertigt werden, daß sie als ein
Mittel, die allgemeine Absicht des Staates zu erreichen, verliehen worden�.14

Koneènou podobu legislativní úpravy udìlování privilegií pak pøinesl V�eo-
becný obèanský zákoník z roku 1811, jeho� paragraf 13 je urèitým kompromi-
sem mezi po�adavkem na zachování privilegií v pùvodní podobì a po�adav-
kem rovnoprávnosti pøi jejich udílení (�Den einzelnen Personen oder auch
ganzen Körpern verliehenen Privilegien und Befreiungen sind, insofern hierü-
ber die politischen Verordnungen keine besonderen Bestimmungen enthalten,
gleich den übrigen Rechten zu beurteilen�).15

Aèkoli, jak uvádíme na jiných místech na�í práce, nebyla celá konfirmaèní
akce dùkladnì pøipravena a její nìkteré výsledky jsou pøinejmen�ím sporné,
mù�eme ji chápat jako jeden z krokù pøi zavádìní jednotného právního øádu
v habsburské monarchii 18. století. Byla tedy souèástí komplexnì pojatých stát-
ních reforem, tématu, které je v literatuøe ji� del�í dobu sledováno.16

Stejnì jako na Moravì byla celá konfirmaèní akce v Èechách zahájena re-
skriptem Josefa I. z 16. èervence 1705.17  Panovník v reskriptu oznámil, �e po
smrti Ferdinanda III. byl v rakouských zemích publikován patent Leopolda I.
proti neoprávnìným dr�itelùm privilegií (�zur Erloschung was von unterschied-
lichen sowohl Communitäten und Handwerkszünften, als auch anderen Parti-
kularpersonen für Privilegien, Concessionen, Freiheiten und Exemptionen usur-
piret worden�). Proto�e by se mohli neoprávnìní dr�itelé privilegií nacházet
i v Èechách (�daß auch in unseren königlichen Böheimischen Erbländern der-
lei Transgressores sich antreffen möchten�), do�lo k vydání reskriptu. Zda byl
pøíèinou jeho vydání nìjaký konkrétní pøípad neoprávnìného dr�ení privilegií,
není ov�em jasné. Místodr�itelství bylo naøízeno, aby shromá�dilo pøíslu�né
podklady a vyhotovilo relaci pro èeskou dvorskou kanceláø (�Als ist unser
gnädigster Befehl hiermit an Euch, daß Ihr durch die behörige Mittel, des-
halben eine Nachfrag halten lassen, und uns den Befund zur erforderten Reme-
dirung so bald möglichen gehorsamst berichten sollet�). K reskriptu byl pøilo-
�en opis zmínìného patentu Leopolda I. z 12. prosince 1659 pro rakouské zemì.
Tento patent byl zamìøen hlavnì proti privilegiím, která byla v minulosti udìle-
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na urèitým osobám, po jejich� smrti mìla pozbýt platnosti, dále proti tìm, která
pocházejí z prastarých dob (�von uralten Zeiten�) a nebyla potvrzena Leopol-
dovými pøedchùdci. Proto�e taková privilegia poru�ují kamerální zájmy státu
a neodpovídají souèasnému politickému i soudnímu systému, je nutné je pøe-
zkoumat (�examiniren�) a poté je pøípadnì potvrdit, omezit nebo zcela zru�it
(�entweder zu confirmiren, limitiren oder gar aufzuheben�). Jednotliví dr�itelé
mìli taková privilegia pøedkládat do �esti týdnù od publikace patentu. V textu
patentu bylo dále uvedeno, �e se patent netýká nobilitací, pový�ení do stavu,
udìlování titulù a predikátù, erbovních privilegií, palatinátù, propùjèování hor-
ního a mincovního regálu, testamentù a jiných konsesù.

Èeské místodr�itelství publikovalo reskript Josefa I. cirkuláøem do v�ech
krajù 23. èervence 1705. Reskript v�ak vyvolal v Èechách spí�e bezradnost, jak
je zøejmé z vyjádøení nìkterých úøadù, která si místodr�itelství vy�ádalo. Ko-
morní prokurátor napøíklad sdìlil místodr�itelství ve své relaci 17. srpna 1705,
�e není schopen neoprávnìnì dr�ená privilegia vyhledat, a doporuèil obrátit se
v tomto smyslu na úøad desek zemských a krajské úøady (�Demnach aber bei
dem mir allergnädigst anvertrauten königlichen Fiscalamt wegen derlei Privi-
legien nichtswohl, aber bei der königlichen Landtafel, denen königlichen
Kreisämtern und Magistraten die verlangte Informationes und derlei anmaßende
Privilegien befinden sein dürften�).18

Obdobnì pøekvapenì reagoval 27. srpna 1705 apelaèní soud, který rovnì�
vylouèil dohledání dr�itelù tìchto privilegií, navrhl místodr�itelství zaslat cir-
kuláø také èeské komoøe (pro komorní panství) a úøadu nejvy��ího mincmistra
(pro horní mìsta) � (�Ob solche teils nur personalia und mit Abgang der Impe-
tranten schon erloschen oder nur auf wohlgefallen und widerrufen stylisiret,
oder auch von uralten Zeiten hero von denen regierenden Herren und Landes-
fürsten, als Ihro Majestät Vorgehern konfirmiret, oder auch gar ohne einigen
rechtmäßigen Titel usurpiret, durch Mißbrauch verwürkt oder sonnsten also
beschaffen sein möchten, daß Sie bei jetzigen Zeiten und Läuften ohne sonder-
bare Confusion und Verwirrung sowohl Ihro Majestät eigene Cameral Interes-
se als auch gemeine landespolitische und Justizwesen nicht wohl practiciret
werden könnten, communiciren selbte nicht ermanglen wird, so dann ferners
Ihre ausführliche Gemüthsmeinung zu eröffnen�).19

Vyhledání pøíslu�ných podkladù pokládal za nemo�né rovnì� úøad desek
zemských ve svém vyjádøení ze 7. záøí 1705 (�Ob diese einige Transgressiones
hier Landes vorgehen, wir defacto hiervon keine Wissenschaft haben, nach
hierumben was in Erfahrung füglich bringen können�).20

Mezitím zaèaly na místodr�itelství docházet nejen negativní odpovìdi z jed-
notlivých krajských úøadù, ale i �ádosti poddanských mìst a mìsteèek o potvr-
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zování privilegií, která jim upíraly jejich vrchnosti. I kdy� se nejednalo v Èe-
chách o akci tak rozsáhlou a bouølivou jako na Moravì,21  musela být situace
pozdìji øe�ena zøízením zvlá�tní komise pro pøezkoumání privilegií poddan-
ských mìst pøi místodr�itelství (byla zøízena panovnickým reskriptem 14. èer-
vence 1724).

Celá konfirmaèní akce pokraèovala i za Josefova nástupce Karla VI. Re-
skriptem ze dne 6. ledna 1721 reagoval panovník na situaci, která nastala, kdy�
po jeho nástupu se na nìj obrátila øada �adatelù o konfirmaci privilegií. Ti byli
nejprve odkázáni na dobu po Karlovì korunovaci na èeského krále (5. záøí 1723),
posléze byla situace øe�ena jinak (�wie wir von verschiedentlichen unseren treu-
gehorsamsten Landesinwohneren um allergnädigste Bestätigung ihrer von un-
seren glorwürdigsten Vorfahrern erworbenen und erhaltenen Privilegien, Frei-
heiten und Begnadigungen diese Zeit hero angegeben worden...�). Panovnickým
reskriptem bylo umo�nìno pøedkládat �ádosti o konfirmaci privilegií ihned
(�denen Städten, Stiftern, Geist� und weltlichen freien Communitäten, wie auch
denen standmäßigen Familien, so von unseren Vorfahrern in einigerlei Weis
mit Privilegien, Immunitäten und anderen Begnadungen versehen worden�).22

Reskript byl publikován místodr�itelským cirkuláøem do v�ech krajù 13. ledna
1721. Vidíme, �e se tento reskript nevztahoval na poddanská privilegia, aèkoli
právì �ádosti poddanských mìst a mìsteèek o potvrzení privilegií byly ji� od
doby Josefa I. nejèastìj�í. Pøed ustavením ji� zmínìné komise byl jejich vyøizo-
váním povìøen jeden z radù apelaèního soudu (reskriptem z 24. kvìtna 1720),
zøízení komise 14. èervence 1724 bylo pak zdùvodnìno právì mno�stvím �á-
dostí o konfirmaci èasto neplatných privilegií (�...viele Bauern� und andere
unterthänige Gemeinden sich auf gewisse alte obwohl ungültige Privilegien,
Urkunden und Briefschaften zu strafen gepflogen...�). Dal�ím reskriptem ze
14. prosince 1731 bylo pøikázáno pøedkládat �ádosti o konfirmace poddanských
mìst, mìsteèek, vsí i jednotlivých osob s výslovným souhlasem vrchnosti.23

Reskriptem Karla VI. z 25. záøí 1725 byl doplnìn reskript z roku 1721
o ustanovení, �e jednotlivé �ádosti mají být podávány v èeské dvorské kancelá-
øi.24  Vzhledem k zøejmì nepatrnému ohlasu celé akce mezi privilegovanými
stavy bylo pozdìji pøikroèeno od doporuèení k pøíkazu, kdy� panovnickým re-
skriptem ze 17. èervence 1731 bylo pøikázáno pøedkládat privilegia (kromì
známých výjimek) ke konfirmaci ve lhùtì �esti mìsícù pod trestem jejich zru�e-
ní (�sub poena amittendi privilegii�). Privilegia, která byla potvrzena Josefem I.
nebo Leopoldem I., mìla být nyní potvrzena automaticky bez pøíslu�ného re-
vizního øízení (�daß wir ob denen von Weiland unseres hochgeehrtesten Herrn
Bruders Kaisers und Königs Josephi...bestätigten Privilegien unsere gnädigs-
te Confirmation auch ohne der bevorherigen gewöhnlichen Vernehmung deren
Stellen zu erteilen, und ein gleiches auch gestalten Dingen nach respectu deren
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Leopoldinischen Confirmationen zu tun gnädigst geneigt sein�).25  A� vydáním
tohoto reskriptu zaèíná vìt�ina konfirmaèních øízení (vèetnì klá�terních), ne-
bo� poèínaje jeho vydáním je podávání konfirmaèních �ádostí povinné. Prav-
dìpodobná je ale i nedostateèná známost pøedchozích normálií.

Konfirmaèní øízení pak pokraèovala pravidelnì pøi nástupu nového panov-
níka. Za Marie Terezie byla nejprve reskriptem z 18. srpna 1746 stanovena
pùlroèní lhùta pro podávání konfirmaèních suplik. Dal�ím reskriptem z 20. února
1747 byl tento termín prodlou�en o dal�ích �est mìsícù s ohledem na �ádosti
poddanských mìst a mìsteèek, která si nejprve musí vy�ádat souhlas své vrch-
nosti. Reskript byl publikován místodr�itelským cirkuláøem 27. února 1747.26

Akce pokraèovala i za vlády Josefa II., který dvorským dekretem z 27. led-
na 1787 (vyhlá�eným guberniálním cirkuláøem 9. února) naøídil pøedkládání
privilegií ke konfirmaci se známými výjimkami (�...alle Privilegien, Concessi-
ones, Exemptiones, Gnaden und Freiheiten, welche den Stiftern und Gottes-
häusern, Städten, Märkten, Communitäten und Handwerkszünften, oder auch
anderen Partikular Personen von unseren Vorfahrern, als regierenden Herren
und Landesfürsten verliehen worden�) v roèní lhùtì. Dle tohoto dekretu mìly
být nadále podávány supliky poddanských mìst, mìsteèek a vsí pøes dvorské
agenty, nikoli samostatnými delegacemi. Poddanská mìsta mìla podávat ke
konfirmaci jen aktuální privilegia, která obdr�ela od svých vrchností po pod-
danských nepokojích v roce 1775 (�nur solche Privilegien, welche sie nach
den Unruhen von ihren Obrigkeiten, oder sonnst auf eine oder andere Weise
rechtmäßig von neuen erworben�), samozøejmý byl souhlas vrchnosti (�der
obrigkeitliche Consens hierzu angesuchet und sonach, wenn selber erteilt wor-
den, authentice dociret...�).27

Z textu dekretu je zøejmé, �e v centru zájmu nestála klá�terní privilegia,
nýbr� privilegia mìstská a zejména konfirmaèní øízení poddanských mìst, kte-
rá vyvolávala nejvíce problémù. V dobì josefínské byly vydány i nìkteré dal�í
normy, týkající se konfirmací privilegií. Reagovaly tak v prùbìhu akce na nì-
které problémy, které nastaly a které nebyly vinou malých zku�eností úøadù
odstranìny v pøedchozích normáliích. Zvý�ená produkce norem dokládá také
oproti dobì karolínské a tereziánské pokus o kritiètìj�í pøístup úøadù k celé
akci. Dekretem z 12. øíjna 1781 bylo napøíklad naøízeno komplexní posuzování
privilegií johanitského øádu.28  Dekretem z 2. kvìtna 1782 bylo zase naøízeno
církevním institucím pøedkládat k tzv. placetum regium pøi nástupu nového pa-
novníka privilegia, která získaly od biskupù a arcibiskupù.29  Dal�ím dekretem
z 15. èervna 1782 bylo upraveno konfirmaèní øízení zru�ených klá�terù. Dal�í
øízení bylo v tìchto pøípadech zru�eno s výjimkou zvlá�� povolených øízení
následných administrací (�... nur mittelst eines besonderen an die hierüber auf-
gestellten Administrationes hinaus zu gebenden Decrets vorzubehalten�).30
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Zvlá�tì se tyto normy týkaly ov�em mìst; dekretem z 26. kvìtna 1786 bylo
pøikázáno pøi potvrzování mìstských privilegií vy�ádat si stanovisko soused-
ních mìst, zda by udìlením konfirmace nebyly po�kozeny jejich hranice nebo
majetek.31  Zvlá�tní problém pak pøedstavovalo potvrzování výroèních trhù mìst;
dekretem z 30. èervna 1788 byla upravena jejich frekvence tak, �e dva trhy se
mohly konat ve stejnou dobu v místech vzdálených dvì hodiny chùze, pøi men-
�ích vzdálenostech musely uplynout mezi termíny dvou trhù alespoò dva týdny.32

Za Leopolda II. bylo podávání �ádostí o konfirmaci naøízeno dvorským de-
kretem z 18. listopadu 1790. Dekret má stejný text jako dekret Josefa II.33

Po krátké vládì Leopolda II., kdy zùstala vìt�ina øízení neukonèena, násle-
dovalo dlouhé období vlády Franti�ka II. Podávání �ádostí o konfirmace privi-
legií v jednoroèní lhùtì bylo naøízeno dvorským dekretem z 25. kvìtna 1792.34

Podle dekretu byli ve výhodì ti, kteøí o konfirmace po�ádali za Leopolda II.,
nebo� jim byla odpu�tìna konfirmaèní taxa. Naopak ti, kteøí v dobì leopoldin-
ské o konfirmaci nepo�ádali, museli zaplatit taxu o jednu tøetinu vy��í (�alle
diejenigen, welche in Folge der unter der Regierung Weiland des höchstseeli-
gen Kaisers Leopold II. Majestät ergangenen Aufforderung die Konfirmation
ihrer Privilegien damals entweder wirklich erhalten, oder auch nur angesucht
haben, anjetzo keine anderweite neue Tax dafür, sondern nur die gewöhnliche
Ausfertigungsgebühr zu bezahlen, die saumseeligen aber, von welchen unter
der vorigen Regierung das Ansuchen um die diesfällige Bestätigung gar nicht
geschehen ist, ein drittel mehr über den... Taxbetrag zu erlegen verbunden sein
sollen...�). Oproti pøedchozím naøízením mìly být �ádosti mìst a vsí pøedkládá-
ny ji� nikoli prostøednictvím dvorských agentù, ale pøímo pøes krajské úøady; ti,
kteøí ji� po�ádali o potvrzení privilegií za Leopolda II. a jejich �ádost nebyla
vyøízena, mìli podat nyní novou supliku. Guberniu bylo dále naøízeno zaslat do
Vídnì v�echny podklady z doby leopoldinské a bylo pøipomenuto, �e konfir-
maèní øízení se nadále netýkají cechù.

V prvních letech vlády Franti�ka II. byly ve dvorské kanceláøi pravidelnì
zpracovávány výkazy o stavu celé akce, napø. cirkuláø dvorské kanceláøe z 19.
ledna 1793 uvádí v�echny kladnì vyøízené �ádosti do konce øíjna 1792 (mj.
klá�tery Osek, Strahov, Vy��í Brod), u nìkterých mìst byly podrobnì vypsány
dùvody neudìlení konfirmace.35  Dal�í pøehledy pocházejí z let 1793 a 1795,
týkají se v�ak výhradnì privilegií mìstských.36

Závìreèná fáze celé konfirmaèní akce probìhla za vlády Ferdinanda I. De-
kretem z 16. ledna 1836 bylo oznámeno, �e na základì císaøova rozhodnutí
z 9. ledna není nutné ji� privilegia pøi nástupu nového panovníka ke konfirmaci
pøedkládat. Privilegia, která byla vydána nebo potvrzena za Franti�ka II., je
mo�né pokládat za platná. V budoucnu v�ak mù�e dojít k jejich revizi, pokud
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by jimi byla poru�ena práva jiné osoby nebo instituce (�daß dermalen keine
neue Bestätigung dieser Privilegien notwendig sei, und daß bis auf weitere
Weisung alle jene Privilegien fortdauern haben, welche von Weiland Seiner
Majestät Kaiser Franz I...verliehen oder bestätiget werden sind�).37

Dekret byl publikován guberniálním cirkuláøem 13. února 1836. Vydání to-
hoto dekretu pøedcházela øada jednání mezi spojenou dvorskou kanceláøí, dvor-
skou komorou a dvorským taxaèním úøadem, jejich� výsledkem bylo pøednese-
ní dvorské kanceláøe panovníkovi ze dne 4. záøí 1835. Pøednesení reflektovalo
nové pojetí privilegií, která jsou nyní udìlována zejména v oblasti prùmyslové
výroby. Zde se jedná o privilegia doèasná, která nepotøebují potvrzení.38  Potvr-
zování privilegií bylo podle dvorské kanceláøe v minulosti dùle�itým zdrojem
státních pøíjmù. V souvislosti se zavedením V�eobecného obèanského zákoní-
ku roku 1811, pøerozdìlení kompetencí úøadù, osvobození cechù od povinnosti
�ádat o konfirmaci artikulù v�ak jsou nyní tyto pøíjmy zanedbatelné. Kanceláø
naopak upozornila na znaèné pracovní zatí�ení úøedníkù pøi konfirmaèních øí-
zeních a mo�nost obnovení dávno zaniklých nárokù, které by mohlo èinit znaè-
né komplikace. Dle právních mìøítek není výslovnì øeèeno, �e privilegia platí
pouze za vlády jednoho panovníka, a proto kanceláø v závìru pøednesení nedo-
poruèuje na podávání �ádostí o konfirmace privilegií trvat.39

Pøednesení tak upozornilo na vìt�inu nedostatkù, se kterými jsme se setkali
i pøi práci s konfirmaèními listinami pro èeské klá�tery � nedùslednost revizí,
nevyrovnanost tax, spory o privilegia mezi klá�tery a jejich poddanskými mìs-
ty, zdlouhavost a neefektivnost celého øízení.

Vladimír Va�kù uvádí, �e my�lenka na zru�ení celé akce se objevila ji�
v návrzích èeského a �týrského gubernia v roce 1792; tuto skuteènost se nám
bohu�el na základì guberniálních písemností nepodaøilo potvrdit.40  Definitivní
teèku za rozsáhlou konfirmaèní akcí tak uèinil a� nástup Ferdinanda I.

Prùbìh konfirmaèního øízení v 18. století

K vydáním konfirmaèních listin docházelo v minulosti nejèastìji na �ádost
pøíjemce, který se sna�il o zaji�tìní nebo roz�íøení svých práv a upevnìní, a� ji�
presti�ní nebo reálné, vlastní moci. Setkáváme se ov�em rovnì� s vydáváním
konfirmaèních listin z vlastní vùle vydavatele, který se potvrzením privilegií
odmìnil pøíjemci za poskytnuté slu�by nebo se sna�il o získání opory pro vlast-
ní politiku.41  Èasto se ov�em setkáváme i s konfirmaèním øízením jako urèitým
trestem buï za neoprávnìné dr�ení urèitých privilegií nebo pøímo odboj proti
panovníkovi. Podstatou øízení je pak revize privilegií a jejich omezení.42
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V na�em pøípadì dochází ke konfirmaènímu øízení rovnì� z vùle vydavate-
le. Nejedná se ale o trest, i kdy� ji� v patentu Leopolda I. se hovoøí o �usurpa-
tores privilegiorum�. Poèátky této akce v rakouských zemích za Leopolda I.
a konec koncù i její roz�íøení pro ostatní zemì monarchie za Josefa I. nejsou
je�tì zcela objasnìny. Vedle odstranìní neoprávnìného dr�ení jsou v�ak bez-
prostøední pøíèinou konfirmaèního øízení v 18. století dùvody fiskální (pøíjem
státu z konfirmaèních tax) a pøizpùsobení privilegií novému právnímu øádu,
který se zaèal formovat právì právními kodifikacemi 18. století. Tuto okolnost
v�ak není mo�né pøeceòovat; z prùbìhu i výsledkù samotné akce vidíme, �e se
urèitì nejednalo o akci pøíli� promy�lenou. V pøípadì klá�terù dochází k potvr-
zení jejich privilegií nìkolik let, popø. mìsícù pøed jejich zru�ením, samotné
revizní øízení je vedeno ve vìt�inì pøípadù znaènì formálnì, øada problémù
byla øe�ena ad hoc za pochodu. O znaèné neefektivitì akce svìdèí i její závìr,
kdy samy státní úøady upozornily na její nulový pøínos.

Pøesto�e, jak jsme se vý�e zmínili, se v pøípadì konfirmaèního øízení 18. sto-
letí jednalo o øízení z vùle vydavatele, která byla stanovena pøíslu�nými norma-
mi, musela být formálnì podána suplika pøíjemce. O malém zájmu o potvrzení
privilegií èeských klá�terù svìdèí i malá odezva pøi první fázi celé akce za Jose-
fa I., kdy nebylo podávání �ádostí povinné (z èeských klá�terù po�ádaly o kon-
firmaci jen Bøevnov a chebské klarisky, zda pro nì mìlo potvrzení reálný vý-
znam, ponecháváme zatím otevøené). Rovnì� za Karla VI. reagovala vìt�ina
�adatelù a� na jeho reskript z roku 1731, kterým bylo pod pohrù�kou zru�ení
privilegií podávání konfirmaèních suplik naøízeno. Pøesto i tentokrát nìkteré
klá�tery opomnìly supliku podat (napø. Kladruby, Osek, Staré Brno, Zábrdovi-
ce, Nová Øí�e). Vìt�ina klá�terù absolvovala za Karla VI. øízení v letech 1732�
1735, v dobì tereziánské po vydání pøíslu�ného reskriptu v letech 1746�1748,
za Josefa II. po vydání dekretu v roce 1781 byla vìt�ina �ádostí vyøízena do
roku 1785, nìkteré a� koncem 80. let (Osek, sv. Tomá�). Øízení bylo zahájeno
i u vìt�iny zru�ených klá�terù, u nìkterých bylo úspì�nì dokonèeno (Zbraslav,
Tøeboò). Supliky podané v dobì krátké vlády Leopolda II. byly pak vyøízeny a�
za jeho nástupce Franti�ka II. (napø. Strahov, Teplá, Osek, Vy��í Brod). Podiv-
né je, �e nìkteré, i významné klá�tery (napø. Sázava, Emauzy), v prùbìhu celé
akce o konfirmaci vùbec nepo�ádaly.

Konfirmaèní øízení bylo zahájeno formální suplikou. Suplika byla vìt�inou
kaligraficky vypravená, v uzavøené formì byla adresována pøímo panovníkovi
� s adresou psanou na dorzální stranì posledního listu supliky rovnobì�nì
s textem. Adresa se skládala ze tøí èástí � jméno adresáta s pøedepsaným titulem
(napø. �An Ihro Römischen Kaiser, auch in Germanien, Hispanien, Hungarn
und Böheim Königlichen Katholischen Majestät, unsern allergnädigsten Kaiser,
König und Herrn�), podstata �ádosti (napø. � �allerunterthänigste Überreichung



39

unsers Klosters Privilegien, mit allergehorsamster Bitte um allergnädigste de-
renselben Konfir- und Renovirung�), jméno �adatele (�...von uns Klosters Ab-
bate, Priore cum Capitulo�). Suplika nebyla nikdy datována, a proto ji mù�eme
datovat jen podle prezentata, kterým byla opatøena v èeské dvorské kanceláøi;
bylo umístìno vpravo nahoøe nad adresou.

Po obsahové stránce byla suplika vìt�inou nekonkrétní obecnou �ádostí se-
stavenou v urèitých formulích. Zaèínala pøedepsaným oslovením panovníka
(�Allerdurchleuchtigster, großmächtigster und unüberwündlichster Römischer
Kaiser, auch in Germanien, Hispanien, Hungarn und Böheim König�), násle-
dovalo odvolání na pøíslu�nou normu, na základì které dochází k podání kon-
firmaèní supliky (vìt�inou opis nebo parafráze pøíslu�né èásti reskriptu nebo
dekretu). Poté byla krátce charakterizována privilegia, pøedkládaná ke konfir-
maci, jejich� ovìøené opisy byly k suplice pøilo�eny (�in copiis vidimatis�, �in
vidimus�, �in authentisierten Abschriften� atd.). Tato privilegia byla v textu
supliky zpravidla reflektována jen struènì, èasto pouze uvedením dat vydání
a jmen vydavatelù, nìkdy struèným regestem. V textu supliky byly uvedeny
odkazy na jejich opisy. Petièní formule, která následovala, byla formulována
velmi devótnì (napø. �...nomine des ganzen Convents allerunterthänigst�aller-
gehorsambstes Bitten, Sie geruhen in allermildigster Beherzigung der von
Abbten und dem ganzen Kloster so willig als schuldigst gegen Ihre allergnädigste
Landes Fürsten und Könige jedezeit bezeugten treue und gehorsamst, diese
obangezogene Privilegia allergnädigst zu confirmiren und zu verneu-
ern�).V závìru supliky pak klá�ter panovníka uji��oval o své bezmezné odda-
nosti (�...als wohin wir uns und unser Kloster in allertiefesten Devotion unter-
werfen, im Gebet zu Gott dem allermächtigen um Euer Majestät im ermehrende
Wohlfahrt, alles Glück und himmlischen Segen unaufhörend zu verharren ver-
langende�). Supliku pak podepsali opat, popø. probo�t klá�tera, pøevor a nìkdy
také podpøevor jménem celého konventu. Poèet podpisù byl závazný (napø.
vy�ebrodskému klá�teru byla suplika v roce 1791 vrácena jen proto, �e nebyla
øádnì podepsána). S konkrétnìj�ím obsahem suplik se setkáváme jen zøídka,
èasto pøi sporných pøípadech, které pøesahují rámec konfirmaèního øízení, které
bylo pro øe�ení sporu vyu�ito èi zneu�ito. Tak ji� v suplice tepelského klá�tera
byl reflektován jeho spor s poddanskými mìsteèky Teplá, Úterý a Mnichov,
rajhradský klá�ter usiloval o vynìtí z podøízenosti Bøevnovu, �elivský klá�ter
se zase sna�il osamostatnit od klá�tera strahovského. Snaha o pøíznivé stanove-
ní konfirmaèní taxy vedla zase nìkteré klá�tery ji� v suplice k vylíèení svých
zásluh nebo nepøíznivé ekonomické situace (napø. Sedlec). U klá�terù s patro-
nátním právem vrchnosti musela po�ádat o konfirmaci klá�terních privilegií
v souladu s panovnickým naøízením nejprve právì vrchnost (napø. Schwarzen-
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bergové u borovanského nebo tøeboòského klá�tera; jejich vyjádøení bylo vy�á-
dáno i v pøípadì Vy��ího Brodu).

Ke klá�terním suplikám byly pøilo�eny ovìøené opisy privilegií, která byla
ke konfirmaci pøedkládána. Tyto opisy byly rovnì� vyvedeny kaligraficky, nì-
který klá�ter pøedkládal opis ka�dého privilegia zvlá�� (vìt�inou oznaèený po-
øadovým èíslem nebo písmenem), jiné klá�tery pøedkládaly opisy v�ech privile-
gií dohromady ve formì se�itu. Pøi dal�ích fázích øízení byl v�dy pøedkládán
opis konfirmace z pøedchozího období. Pravost ka�dého privilegia musela být
zvlá�� ovìøena veøejným notáøem, pøíslu�ná ovìøovací formule s pøiti�tìnou
peèetí byla v�dy psána v jazyce originálu, tj. u latinsky psaných listin latinsky,
u èesky psaných listin èesky a u nìmecky psaných listin nìmecky. Pokud byly
opisy privilegií pøedkládány ve formì se�itu, mohly být ovìøeny najednou pou-
ze v pøípadì, �e byly psány v jednom jazyce. Pokud klá�ter pøedkládal rùznoja-
zyèná privilegia (a k tomu docházelo ve vìt�inì pøípadù), muselo být k jejich
intabulaci, která následovala po udìlení konfirmace, vy�ádáno zvlá�tní povole-
ní dvorské kanceláøe. Pøi ovìøování privilegií èeských klá�terù byli zvlá�tì ob-
líbeni notáøi Jan Petr Kodýdek z Èeských Budìjovic, Johann Kaspar Artzt
z Prahy a syndik pra�ské univerzity Václav Maxmilián Lochovský. Pøedepsaná
notáøská formule pak znìla: �In fidem publicam infrascriptus authoritate apo-
stolica et imperatoria clementissime resignatus notarius publicus iuratus tes-
tatum facio, quod praesentia desumpta confirmatoria...cum suis mihi exhibitis
in membrana scriptis, vetustis et indubitatis copiis authenticis sedulo consule-
rim, atque illis de verbo ad verbum consona et conformia esse reperierim. In
quorum plenam asservationem manu propria haec ipsa desumpta corroboravi.
Dabam...�). Na pøilo�ené opisy privilegií bylo odkazováno rovnì� v textu sup-
liky (�sub allegatu�, �in der Beilage�, �sub signo solis� apod.).

Zajímavá je otázka, která privilegia ze svých archivù jednotlivé klá�tery ke
konfirmaci pøedkládaly. Panovnická naøízení pøikazovala pøedkládat privile-
gia, která klá�ter obdr�el od panovníkových pøedchùdcù a dosud nepozbyla
platnosti. Ke konfirmaci mìly být tedy pøedlo�eny pouze panovnické listiny,
jejich výbìr byl v�ak ponechán na subjektivním posouzení jejich relevantnosti
u ka�dého klá�tera. Poèet pøedkládaných privilegií se pohyboval v Èechách
mezi jedním a� dvìma (napø. Chotì�ov, Plasy, Kladruby) a patnácti (sv. Jiøí);
prùmìr byl v�ak kolem 4�6 listin, tj. asi 1�5% klá�terního archivu. Známe v�ak,
zejména na Moravì, pøípady, kdy bylo ke konfirmacím pøedkládáno mnohem
více privilegií (Velehrad � 34 listin, Staré Brno � 25 listin, Zábrdovice � 27
listin, Pøedklá�teøí u Ti�nova � 25 listin). Z uvedených rozdílù vyplývá i odli�né
pojetí celé akce v jednotlivých klá�terech. Kritéria pro pøedkládání privilegií
mìl ka�dý z klá�terù vlastní, a i v rámci jednoho øádu v tomto smyslu pravdìpo-
dobnì �ádná komunikace neexistovala (s výjimkou otázky konfirmaèní taxy).
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Nìkteré klá�tery pøistoupily k celé akci èistì pragmaticky a ke konfirmaci pøed-
lo�ily výhradnì aktuální (hlavnì majetková) privilegia, na jejich� potvrzení jim
v souèasné dobì zále�elo (napø. Plasy), nebo poslední (pokud mo�no hromad-
nou bezinsertní) konfirmaèní listinu (napø. Vy��í Brod). Naopak, jiné klá�tery
pojaly celou akci jako mo�nost zvý�ení své presti�e a zdùraznìní vlastního po-
stavení (napø. Tøeboò, Sedlec, sv. Jiøí). Ke konfirmaci tak byly pøedkládány
listiny, jejich� obsahem byly ji� dávno neplatné výsady, imunity a pravomoci,
zru�ené vìt�inou ji� vydáním Obnoveného zøízení zemského. Ji� Vladimír Va�-
kù upozornil, �e pøi konfirmaèních øízeních nebylo bráno v úvahu dochování
listiny, a tak byla èasto pøedkládána i falza (napø. sv. Jiøí). Nìkdy po�ádaly
klá�tery také o potvrzení nepanovnických listin, zejména pape�ských (napø.
Bøevnov, Borovany), na které se vztahovalo tzv. placetum regium a z konfir-
maèního øízení mìly být vyøazeny.43  Nìkdy se klá�tery pokusily do konfirmaè-
ní listiny prosadit rovnì� písemnosti jiné diplomatické povahy ne� listinné �
tak napøíklad borovan�tí augustiniáni pøedlo�ili dva misivy Ferdinanda II. z roku
1631, týkající se obnovení klá�tera, vy�ebrodský klá�ter intimát dolnorakouské
komory z roku 1683, týkající se dovozu soli, zbraslav�tí cisterciáci zase po�a-
dovali potvrdit právo vybírání mýta pouze na základì pøedlo�ené tabulky o touto
cestou získaných pøíjmech. A� komicky pùsobí snaha strahovských premon-
strátù o potvrzení výtahu z øádových statut.

�ádný z �adatelù nemohl podat svou supliku pøímo, ale prostøednictvím tzv.
dvorských agentù, státních úøedníkù, jejich� úkolem byla zejména evidence
a kontrola tìchto �ádostí.44  Dvor�tí agenti zaji��ovali podání suplik v dvorské
kanceláøi, urgovali jejich vyøízení a informovali �adatele o aktuálním stavu øí-
zení. Nìkteré klá�tery povìøovaly dvorského agenta rovnì� zaplacením konfir-
maèní taxy. Pøi tìchto jednáních se objevil èasto prostor pro korupci, za urèitý
úplatek byli agenti ochotni vyu�ít svých kontaktù v dvorské kanceláøi, aby do-
sáhli sní�ení èasto ponìkud nadsazené taxy (napø. dvor�tí agenti App a Urbain
v pøípadì oseckého klá�tera nebo agent Haymerle v pøípadì klá�tera tepelské-
ho). Ve vìt�inì pøípadù jméno dvorského agenta v�ak vùbec neznáme, proto�e
v samotných písemnostech vìt�inou není zmínìno. �e mohlo být pro dvorské
agenty konfirmaèní øízení vítaným zdrojem pøíjmù, dokazuje kuriózní pøípad
z roku 1791. Jeden z dvorských agentù � Maßburg � se tehdy pokusil o získání
výhradního práva zastupovat v�echny �adatele o konfirmaci privilegií. Tento
po�adavek, který se nejprve objevil v cirkuláøi, vydaném krajským úøadem
v Èáslavi, vyvolal odpor a nelibost ostatních dvorských agentù, kteøí protesto-
vali ve stí�nosti panovníkovi z 18. února 1791, ve které na celou zále�itost
upozornili (�...der Hofagent von Maßburg den Städten und Märkten zu Besorg-
ung der Privilegienkonfirmationen vorzüglichst anempfohlen worden sein...�)
a �ádali její pro�etøení a zrovnoprávnìní v�ech agentù. Dle mínìní ostatních
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dvorských agentù zpùsobila Maßburgova �iniciativa� znaèné prodlení pøi kon-
firmaèním øízení a zejména po�kodila jejich finanèní zájmy i dobré jméno jejich
úøadu (�...in gegenwärtigem Falle aber periculum in mora ist, weil die betref-
fende corpora bis zur definitiven allerhöchsten Schlußnehmung bereits sich an
den Hofagenten von Maßburg propter has praeces armatas gewendet haben
würden, wodurch die Hofagenten an ihrem Verdienst bereits verkürzt sein wür-
den,...welche derlei Anempfehlungen veranlaßet hat, als eine parteiische und
dem Credit des Agenten Gremii nachteilige Handlung verhoben würde�). Stí�-
nost byla postoupena k vyøízení guberniu, které svými naøízeními z 26. února,
28. bøezna a 26. záøí 1791 vetovalo údajné Maßburgovo pøednostní právo
a formálnì v�echny agenty zrovnoprávnilo.45  Tato zále�itost v�ak poukázala na
malou efektivitu sboru dvorských agentù; za Franti�ka II. byly ji� supliky podá-
vány prostøednictvím krajských úøadù.

Po obdr�ení supliky s pøílohami a jejím oprezentování ji dvorská kanceláø46

postoupila k vyjádøení nejvy��ímu úøadu zemské správy, tj. v dobì karolínské
a tereziánské èeskému místodr�itelství a v dobì josefínské, leopoldinské a fran-
ti�kovské èeskému zemskému guberniu. V letech 1749�1763, kdy existovala
reprezentace a komora, neprobìhlo �ádné z klá�terních konfirmaèních øízení.

Originál klá�terní supliky s pøílohami byl do Prahy postoupen panovnickým
reskriptem (za Marie Terezie v nìkterých pøípadech vydával reskripty její man-
�el Franti�ek Lotrinský jako spoluvládce), kterým bylo pøíslu�nému zemskému
úøadu pøikázáno vyhotovit obvyklé dobrozdání (�Eueren gutachtlichen Bericht�).
Podoba panovnických reskriptù byla jednotná � reskript byl zahájen malou inti-
tulací panovníka, která byla oddìlena od ostatního textu (napø. �Maria There-
sia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin, in Germanien, zu Hungarn und
Böheim Königin�), po oslovení zemských úøedníkù (�Hoch� und wohlgebore-
ne, würdiger�wohlgeborene und gestrenge, liebe getreue�) a struèné naraci
o pøedlo�ení klá�terní supliky následovalo dispozitivní jádro reskriptu s pøíka-
zem vyhotovit pøíslu�né dobrozdání. Reskript byl ukonèen klausulí, �e je jím
vyjádøena panovníkova vùle (�Hieran beschieht unser gnädigster Willen und
Meinung�), a datací (prùbì�né datování + léta panování v Øí�i, Uhrách a Èe-
chách). Kromì panovníka, jeho� podpis byl umístìn vlevo pod poslední øádkou
textu, podepisovali reskript kancléø (nad mandaèní poznámku), místokancléø
(pod mandaèní poznámku �Ad mandatum Sacrae Caesareae Regiaeque Maje-
statis Proprium�) a sekretáø (zcela dolù). Po formální stránce mìl reskript vìt-
�inou podobu dvojlistu (pøi del�ím textu nìkolik dvojlistù do sebe vlo�ených
a se�itých). Záhlaví i paty v�ech stránek byly opatøeny zámezkami v podobì
lineárních ornamentù. Na dorzální stranì posledního listu reskriptu byla umís-
tìna adresa (v�dy kolmo na text reskriptu). V adrese se opakovalo oslovení
místodr�itelù (�Denen hoch� und wohlgeborenen...getreuen, unseren respecti-



43

ve wirklich und geheim� auch anderen Räten, Cammerern, verordneten könig-
lichen Statthaltern und Obristen Landes Officireren in unserem Erbkönigreich
Böheim�). Poté, co reskript do�el do místodr�itelské kanceláøe, byl oprezento-
ván (vlevo pod adresu).47

V dobì josefínské byly reskripty nahrazeny jednodu��ími dvorskými dekre-
ty.48  Dvorský dekret byl koncipován v objektivní formì (�Von der Römisch
Kaiserlichen in Germanien, zu Hungarn und Böheim Königlichen Majestät,
unseren gnädigen Herrn wegen dem...hiemit in Gnaden anzufügen�), panovní-
kùv podpis nebyl na dekretu uveden a adresa byla psána rovnì� na dorzální
stranì posledního listu, na rozdíl od reskriptu ov�em rovnobì�nì s textem.

Lhùty vyøízení konfirmaèních �ádostí byly èasto velmi dlouhé, zpravidla
nìkolik let. Tyto lhùty prodlu�ovala zejména komunikace mezi Prahou a Vídní.
Od vydání reskriptu nebo dekretu k jeho oprezentování na místodr�itelství, resp.
guberniu, ubìhlo v nìkterých pøípadech i nìkolik mìsícù. Od doby josefínské
musela být pøed ka�dým dal�ím krokem konfirmaèního øízení uhrazována dílèí
taxa (zpravidla 1 zlatý, 30 krejcarù) a po�tovné (placeno jen pøi korespondenci
mezi Prahou a Vídní, v rámci zemských úøadù byla korespondence vìt�inou
doruèována k tomu urèenými posly), co� celé øízení rovnì� zdr�ovalo.

Po pøidìlení konfirmaèní �ádosti k dobrozdání do Prahy si zemské úøady
vy�ádaly pøedbì�né posudky subdelegovaných nebo jiných úøadù. V dobì ka-
rolínské a tereziánské si místodr�itelství pravidelnì vy�adovalo nález úøadu
desek zemských, v dobì josefínské, leopoldinské a franti�kovské se staly pod-
klady pro závìreènou guberniální relaci posudky komorního prokurátora, pra�-
ského arcibiskupa nebo diecézního biskupa (zde litomìøického v pøípadì osec-
kého klá�tera a hradeckého v pøípadì klá�tera sedleckého) a konsesu nejvy��ích
úøedníkù. V nìkterých pøípadech bylo vy�ádáno i dobrozdání jiných úøadù (napø.
úøadu nejvy��ího mincmistra u klá�tera sedleckého, krajských úøadù, apelaèní-
ho soudu nebo rùzných guberniálních komisí). Pokud bylo konfirmaèní øízení
v dobì Karla VI. zdárnì ukonèeno, odpadala v tereziánské dobì fáze posuzo-
vání �ádosti na zemské úrovni, ale suplika byla pøímo vyøízena v èeské dvorské
kanceláøi.

Po oprezentování pøíslu�ného reskriptu na místodr�itelství a jeho zápisu do
exhibitního protokolu byl spis pøidìlen k vyøízení pøíslu�né expedici místodr�i-
telství. Od roku 1714 existovaly 4 expedice: èeská, nìmecká, vojenská a expe-
dice in diaetalibus et publicis. Konfirmaèní zále�itosti vyøizovala vìt�inou ex-
pedice èeská, v nìkterých pøípadech také expedice nìmecká. Sekretáø expedice
pøiná�el jednotlivé spisy na zasedání rady, kde o nich také referoval. Podle roz-
hodnutí rady místodr�itelù pak byl spis opatøen pøíslu�nou instrukcí a pøidìlen
koncipistovi k vyhotovení konceptu vyøízení. Po schválení konceptu vyhotovil
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ingrosista èistopis, který byl místodr�iteli podepsán, expeditor zajistil jeho zá-
pis do expedièního protokolu a po pøípadném uhrazení taxy byl spis odeslán.
Koncepty a pùvodní podání opatøil registrátor struèným regestem a ulo�il je do
registratury. Koncepty a �ádosti byly ukládány zvlá�� podle expedic a typù pí-
semností do tzv. mìsíèních fasciklù. Pøi vypracovávání dobrozdání pro císaøe
mìli místodr�itelé podle instrukce z roku 1715 formulovat své relace s uvede-
ním v�ech dùvodù pro i proti kladnému vyøízení �ádosti. Na koncept relace
byla dopsána jména místodr�itelù, kteøí spis podepsali. Dále tyto koncepty ob-
sahují podpis koncipisty, expedièní poznámku a podpis pøíslu�ného místodr�i-
tele, který koncept revidoval. Po vyøízení �ádosti mìly být spoleènì s relací
odeslány do Vídnì originály supliky s pøílohami a originály v�ech dílèích vy�á-
daných podkladù.49

Jak ji� bylo vý�e zmínìno, vy�ádalo si místodr�itelství v konfirmaèních zá-
le�itostech jako podklad pro vypracování koneèné relace nález úøadu desek
zemských. Místodr�itelství vìt�inou postoupilo tomuto úøadu originál klá�terní
supliky s pøílohami spoleènì s opisem panovnického reskriptu a vlastním naøí-
zením vyhotovit pøíslu�ný nález. Úkolem úøadu desek zemských bylo srovnat
pøedlo�ená privilegia s deskami zemskými, posoudit jejich oprávnìnost nebo
neoprávnìnost v souladu se stávajícím právním øádem a v tomto smyslu dopo-
ruèit èi nedoporuèit jejich konfirmaci. Úøad v�ak ve svých nálezech vznesl ná-
mitky jen zøídkakdy, a to jen námitky formálního rázu (omezená mo�nost inta-
bulace privilegií v rùzných jazycích, neúplnost pøedkládaných privilegií � napø.
u oseckého nebo zbraslavského klá�tera). Po krátkém úvodním shrnutí, které
bylo vlastnì parafrází místodr�itelského naøízení, následovalo vìt�inou kladné
stanovisko (�...als haben wir keinen Anstand, daß allerhöchsten Orts derensel-
ben allermüldeste Confirmation allerunterthänigst eingeraten werden könn-
te�). Dùle�itou a èasto jedinou podmínkou úøadu k udìlení konfirmace bylo
uvedení omezovací klausule v dispozici konfirmaèní listiny. Tato omezovací
klausule mìla zabránit nebezpeèí, které by mohlo zpùsobit potvrzení privilegií,
která neodpovídají souèasnému zemskému zøízení, jiným platným normám nebo
po�kozují práva jiné osoby. Úøad desek zemských trváním na omezovací klaus-
uli chránil i sám sebe, proto�e se mu v nìkterých pøípadech z rùzných dùvodù
nepodaøilo pøedkládaná privilegia v deskách zemských nalézt. Tato klausule,
která se stala nedílnou souèástí v�ech konfirmaèních listin od Karla VI. a� po
Franti�ka II., znìla: �...jedoch salvo iure regio et cuiuscunque tercii und quate-
nus das Stift und Kloster zu... in denen usu et possessione ist, auch solche der
jetzigen und künftigen Landesverfassung nicht entgegen stehen...� Pøi konfir-
macích privilegií klá�terù s patronátním právem vrchnosti byla klausule roz�í-
øena o pasá� �salvo iure dominicali�, naopak pravidelný po�adavek pra�ského
arcibiskupa na doplnìní pasá�e �salvo iure ordinarii� nebyl akceptován.50
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Po obdr�ení nálezu úøadu desek zemských, který zároveò vrátil originál su-
pliky a jejích pøíloh, byla sepsána na místodr�itelství jeho koneèná relace pa-
novníkovi. Po formální i obsahové stránce �lo opìt o písemnost jednotné podo-
by. Relace byla psána obdobnì jako reskript na do sebe vlo�ených dvojlistech,
na její první stranì byla umístìna adresa, pod kterou byly v èeské dvorské kan-
celáøi psány kanceláøské poznámky � expedièní, manipulaèní a taxaèní. Nao-
pak prezentatum bylo psáno a� na první stranu vlastního textu pod oslovení.
V�echny strany relace byly také opatøeny ornamentálními zámezkami. Po pøe-
depsaném oslovení panovníka stejném jako v suplikách následovalo struèné
shrnutí dosavadního prùbìhu øízení a parafráze (nebo doslovný opis) nálezu
úøadu desek zemských, jeho� originál byl k relaci pøilo�en (vìt�inou �sub signo
solis�). Místodr�itelství se v�dy ztoto�nilo s názorem úøadu desek zemských,
vlastní námitky nebo poznámky neuvádìlo. Proto po parafrázi vìt�inou kladné-
ho stanoviska ÚDZ následovala vìta: �Gleich wie nun unseres allergehorsam-
sten Orts wir eben nichts in contrarium einzuwenden finden.� Relace byla po-
depisována v�dy pìti místodr�iteli.

V èeské dvorské kanceláøi následovala druhá fáze revizního øízení. Po pre-
zentování a zápisu do exhibitního protokolu byl spis pøidìlen k posouzení jed-
nomu z referentù. Ten vypracoval podrobný posudek. Tyto posudky, bohu�el
v�dy anonymní, byly psány formou konceptu, tj. ve sloupci po pravé stranì
stránky, její levá polovina byla urèena pro opravy a poznámky z jednání pøí-
slu�ného senátu kanceláøe. V nìkterých pøípadech byly tyto posudky znaènì
rozsáhlé, napø. v pøípadì konfirmaèního øízení pra�ských lékárníkù z roku 1748
více ne� 80 stran. Pøi konfirmaèním øízení èeských klá�terù se v�ak setkáváme
s posudky mnohem krat�ími, zpravidla kolem pìti stran, nejdel�í je �estnácti-
stránkový posudek tepelského klá�tera, reflektující ov�em hlavnì jeho spor
s poddanskými mìsteèky. Ka�dý posudek se skládal ze dvou èástí, v první èásti
referent shrnul dosavadní prùbìh øízení a názory v�ech institucí, které se k zále-
�itosti vyjadøovaly, dále také charakterizoval jednotlivá privilegia a posoudil
jejich relevantnost. Ve druhé èásti (tzv. votum) pak podal vlastní návrh s krát-
kým odùvodnìním. I tyto posudky v�ak byly v pøípadì konfirmaèního øízení
èeských klá�terù vìt�inou ryze formální a automaticky pøejímaly názor místo-
dr�itelství. Jen zøídka zaujal referent jiné stanovisko (napø. v pøípadì vy�ebrod-
ského klá�tera, kde byl z konfirmace vyøazen a� na základì rozboru v èeské
dvorské kanceláøi intimát dolnorakouské komory z roku 1683). Posudky byly
urèeny jako podklad pro jednání senátu èeské dvorské kanceláøe, a proto byly
èasto opatøeny rùznými poznámkami k jednání a odkazy na pøedchozí písem-
nosti, které mohly být v pøípadì potøeby pøeèteny (napø. u tepelského klá�tera
bylo odkazováno na rùzné písemnosti týkající se jeho sporu s poddanskými
mìsteèky).51
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Po kladném vyøízení klá�terní supliky byl spis postoupen taxaènímu úøadu
ke stanovení konfirmaèní taxy. Stanovování tax byla zále�itost ponìkud neprù-
hledná a není zcela jasné, podle jakých kritérií se postupovalo. Podle instrukce
pro èeskou dvorskou kanceláø z 26. kvìtna 1720 a jejího taxaèního øádu byl
poplatek za konfirmace klá�terních privilegií stanoven na 400�600 zlatých, za-
tímco mìsta mìla za potvrzení privilegií zaplatit 100�500 zlatých.52  Ve skuteè-
nosti byly v�ak taxy vymìøovány i nìkolikanásobnì vy��í. Nìkteré klá�tery pla-
tily sumy pomìrnì nízké (napø. za Karla VI. � Sedlec 150 zl., Borovany 200 zl.,
Zbraslav 500 zl.), u jiných byla stanovena taxa a� desetinásobná (Osek 2000
zl., Teplá 1500 zl.). Taxy byly nìkdy urèovány podle vý�e z pøedcházejícího
období (napø. u borovanského klá�tera � 200 zlatých v dobì tereziánské stejnì
jako za Karla VI.), jindy do�lo k jejich sní�ení na základì supliky (Sedlec,
pra��tí franti�káni nebo hyberni) nebo dlouhého zákulisního jednání s pøíslu�-
nými úøedníky (Osek). Zvý�ená taxa byla naopak placena jako penále za pozdní
podání supliky. Za Josefa II. a pozdìji byla vedle taxy dvorské placena i taxa
guberniální ve vý�i 1/10 dvorské taxy. Dále musel klá�ter uhradit dal�í poplat-
ky, které souvisely s vyhotovením konfirmaèní listiny (pergamen, sametové
pouzdro, opis, zpeèetìní apod.). U nìkterých klá�terù vý�i taxy vùbec neznáme.

Konfirmaèní taxa byla vìt�inou uhrazena okam�itì po schválení konfirma-
ce v senátu kanceláøe buï dvorským agentem nebo jiným zástupcem klá�tera,
taxaèní úøad v tomto pøípadì uèinil na originál místodr�itelské relace jen po-
známku �Die Tax ist richtig�. V pøípadì, �e musel být klá�ter k zaplacení taxy
nejprve vyzván pøes místodr�itelství a krajský úøad, byla na relaci uèinìna po-
známka �Soluta taxa et fiat confirmatio cum clausulis solitis�. Po zaplacení
taxy do�lo k vyhotovení listiny podle obvyklého formuláøe. Podoba tìchto lis-
tin je velmi reprezentativní, jedná se o pergamenové se�ity v sametových des-
kách s peèetí na hedvábných nitích v døevìném èi kovovém pouzdøe. Po expe-
dici listiny byl spis opatøen regestem a ulo�en v registratuøe (spis býval priorován
v�dy k èíslu posledního exhibitu, tj. vìt�inou místodr�itelské relace).

Stejného dne jako konfirmaèní listina byl vydán rovnì� intimaèní reskript
(tento termín zavedl Vladimír Va�kù), kterým bylo místodr�itelství informová-
no o udìlení konfirmace (�...allergnädigst confirmiret und bestättiget, alles me-
hrern Inhalts des darüber durch unsere königliche Böheimische Hofkanzlei
eben unterm heutigen Dato ausgefertigten Diplomatis...�). Dále mu bylo naøí-
zeno zajistit intabulaci konfirmaèní listiny a respektovat a chránit nabytá práva
klá�tera (�...darüber allergnädigst erfolgten Confirmation gebührend schützen
und handhaben, auch sie darwider in keinerlei Weis noch Weg beirren oder
beschwären lassen sollet...�). Tím bylo celé øízení skonèeno. Pokud nebyla su-
plika úspì�nì vyøízena za vlády jednoho panovníka, bylo vìt�inou nutné za
vlády jeho nástupce podat novou supliku. Øízení bylo ov�em zkráceno (týká se
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pøedev�ím konfirmací Leopolda II., které byly ukonèeny a� za vlády Franti�ka
II.; nìkolik konfirmaèních øízení z doby karolínské bylo ukonèeno a� za Marie
Terezie, která po svém nástupu naøídila místodr�itelství urychlenì zaslat v�ech-
ny nevyøízené konfirmaèní �ádosti do Vídnì).53

V dobì josefínské, leopoldinské a za Franti�ka II. probíhala první fáze re-
vizního øízení na èeském zemském guberniu. Od 22. února 1781 pracovalo gu-
bernium podle nové zjednodu�ené manipulaèní instrukce. Po oprezentování byly
spisy exhibitním protokolistou pøidìleny pøíslu�nému referentovi. Ten pøipojil
na spis pøíslu�nou manipulaèní instrukci a po jejím splnìní (napø. pøipojením
prior, vy�ádání rùzných posudkù apod.) byl v sezení pøíslu�ného guberniálního
referátu pøedlo�en návrh vyøízení. Po schválení návrhu byl podle instrukce re-
ferenta vypracován koncept a po jeho revizi a aprobaci byl vyhotoven èistopis,
který byl po podepsání a zaplacení taxy expedován. Pøi ka�dé fázi øízení byla
placena dílèí taxa.54

I z gubernia byly ve�keré originální podklady zasílány dvorské kanceláøi do
Vídnì, v guberniální registratuøe se v�ak zpravidla nedochovaly jejich opisy,
ale vìt�inou jen koncepty relace a naøízení a záznamy o exhibitech ve struèné
formì (datum odeslání, prezentatum, regest). Ve vìt�inì pøípadù nemáme proto
k dispozici ani vyjádøení pøedstavitelù svìtské církevní správy. Pra�ský arcibis-
kup nebo jednotliví diecézní biskupové se obvykle omezili na po�adavek uve-
dení klausule �salvo iure ordinarii� do dispozice konfirmaèní listiny. Výjimku
pøedstavuje posudek hradeckého biskupa Haye, který nedoporuèil konfirmaci
privilegií zru�eného sedleckého klá�tera. Po doruèení byly tyto posudky zaslá-
ny komornímu prokurátorovi, jeho� názor byl pokládán za klíèový.

V pøípadì konfirmací privilegií moravských klá�terù tvoøí jádro práce Vla-
dimíra Va�kù právì dùkladné a znaènì kritické posudky moravské komorní pro-
kuratury, vypracované vìt�inou jejím pøísným adjunktem Rosenzweigem.55  Úko-
lem úøadu komorního prokurátora bylo hájení státních finanèních zájmù a v tomto
smyslu zji�tìní, zda by v pøípadì konfirmace pøedkládaných privilegií nedo�lo
k potvrzení práv, která jsou v rozporu se souèasnou legislativou nebo tìmto
zájmùm odporují (zejména exempce, imunity, celní a mýtní privilegia). Aèkoli
byl úøad obsazen kvalitními právníky (v letech 1752�1783 Karel Arnold z Dob-
roslavi, v letech 1783�1800 Jan Franti�ek Gamperle),56  nedosáhl ani jeden z nich
pøi posuzování konfirmaèních �ádostí dùkladnosti a dokonalosti Rosenzweigo-
vy. V pøípadì èeské komorní prokuratury se setkáváme vìt�inou s formálními,
zpravidla jednostránkovými posudky, doporuèujícími vìt�inou udìlení konfir-
mace jen pod podmínkou uvedení omezovací klausule. Jediným dokladem sku-
teèné revize privilegií èeských klá�terù je zatím jen vyøazení exemptního privi-
legia Karla IV. z konfirmaèní listiny vy�ebrodského klá�tera.57
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Dal�í institucí, která se vyjadøovala k �ádostem o potvrzení privilegií, byl
tzv. konses nejvy��ích úøedníkù. Tento úøad pro�el slo�itým vývojem a podobu,
se kterou se setkáváme v dobì josefínské, získal v roce 1751 sjednocením dele-
govaného soudu honebního (judicium delegatum venaticum) a delegovaných
soudù pro lichevní (judicium delegatum in causis usurariae pravitatis) a pøe-
stupkové spory (judicium delegatum in causis commissorum). Novì zøízený
konses pro královské a pøestupkové spory (consessus delegatus in causis Sum-
mi principis et commissorum) mìl �iroké pole pùsobnosti, mj. právì ochranu
státních zájmù a panovnických pravomocí ve vybraných pøípadech. Zatímco
úkolem komorního prokurátora bylo posouzení pøedkládaných privilegií s ohle-
dem na fiskální zájem státu, sledoval konses pøedev�ím ochranu práv panovní-
ka v oblasti politické a soudní správy. Ani posudky konsesu se nevyznaèovaly
dùkladnou revizí, obvykle mechanicky pøebíraly závìry vyjádøení komorního
prokurátora.58

Po kompletaci v�ech posudkù byla sepsána závìreèná guberniální relace,
která byla spoleènì s originály podkladù zaslána dvorské kanceláøi do Vídnì.
Bohu�el, na rozdíl od konfirmaèního øízení v dobì karolínské a tereziánské,
nemù�eme v pozdìj�ích obdobích druhou fázi revizního øízení ve dvorské kan-
celáøi sledovat. Pøíslu�né prameny zùstaly ulo�eny v dne�ním V�eobecném správ-
ním archivu ve Vídni (Allgemeines Verwaltungsarchiv); valná èást písemností
direktoria in publicis et cameralibus a spojené dvorské kanceláøe byla bohu�el
znièena pøi rozsáhlém po�áru v roce 1927.59

Konfirmaèní øízení v 18. století na pøíkladu privilegií èeských klá�terù

Klá�ter augustiniánù�kanovníkù v Borovanech60

První supliku borovanského klá�tera pøedlo�il èeské dvorské kanceláøi
v èervenci roku 1732 jeho patronátní pán kní�e Adolf Franti�ek Schwarzen-
berg. Klá�ter pøedkládal ke konfirmaci celkem 6 privilegií z let 1455�1631.
Nalezneme mezi nimi rovnì� vidimus pape�ské buly, který vydal v roce 1461
dìkan pra�ské kapituly Mikulá� z Krumlova61 , a také dva misivy císaøe Ferdi-
nanda III. (�Restitutionsbriefe�), urèené probo�tu klá�tera v Klosterneuburgu
a hejtmanu tøeboòského panství, na základì kterých byl v roce 1631 klá�ter
obnoven. Po hladkém øízení byla konfirmaèní listina vydána 10. kvìtna 1735
v Laxenburgu.62  Tereziánská fáze konfirmaèního øízení byla zahájena podáním
supliky dne 4. èervence 1747 (za úèasti Josefa Schwarzenberga). K potvrzení
byla pøedlo�ena pøedchozí konfirmaèní listina Karla VI., øízení bylo úspì�nì
ukonèeno vydáním nové listiny 6. øíjna 1747 ve Vídni.63  Konfirmaèní listina
Marie Terezie je výjimeèným pøípadem reprodukèní konfirmace, se kterou jsme
pøi práci s klá�terními privilegii setkali kromì Borovan dále pouze u tøeboòské-



49

ho klá�tera. V dobì josefínské pøed svým zru�ením o nové potvrzení svých
privilegií ji� borovanský klá�ter nepo�ádal.

Klá�ter augustiniánù � kanovníkù na Karlovì64

Karlov�tí augustiniáni po�ádali o potvrzení svých privilegií pouze jednou �
za Karla VI., kdy pøedlo�ili 5 privilegií z let 1388�1522. Konfirmaèní listina
byla vydána ve Vídni 6. dubna 1734.65

Klá�ter augustiniánù�kanovníkù v Tøeboni66

Pøi první �ádosti za vlády Karla VI., podávané formálnì kní�etem Adamem
Franti�kem ze Schwarzenbergu, pøedlo�ili tøeboò�tí augustiniáni ke konfirmaci
14 privilegií z let 1307�1682 vèetnì reskriptù Ferdinanda III. a Leopolda I.
z let 1631�1676, které se týkaly restituce klá�tera. Na základì �ádosti byla kon-
firmaèní listina vydána 1. èervence 1732 v Karlových Varech.67  Pøi dal�í fázi
øízení za Marie Terezie po�adoval ji� v suplice patronátní pán kní�e Josef
Schwarzenberg uvedení zvlá�tní omezovací klausule (�salvo meo patronatus et
alio quocumque iure�), která sice nebyla pøi úøední revizi pøijata, v dispozièní
formuli reprodukèní konfirmaèní listiny (shrnující v�ech 15 privilegií) vydané
6. øíjna 1747 ve Vídni68  v�ak bylo alespoò upozornìno na vzájemnì se vyluèu-
jící pasá�e nìkterých souèasnì potvrzovaných listin (�zwar die erstere nur in
soweit als denenselben durch die instrumenta posteriora...nicht derogiret wer-
den�). Snaha klá�tera o potvrzení privilegií pokraèovala i za Josefa II., podle
posudku konsesu nejvy��ích úøedníkù z poèátku roku 1782 mìla být potvrzena
privilegia pouze výbìrem, nakonec v�ak se komorní prokurátor pøiklonil k in-
serování celé konfirmaèní listiny Marie Terezie s obvyklou omezovací klausulí.69

Klá�ter augustiniánù�poustevníkù u sv. Tomá�e na Malé Stranì70

Augustiniáni z klá�tera sv. Tomá�e na Malé Stranì podali svou první konfir-
maèní supliku a� za Josefa II., kdy pøedlo�ili k potvrzení �est listin z let 1510�
1691. V posudku této supliky podrobil komorní prokurátor pøedkládaná privi-
legia dùkladné kritice. Kromì poukazu na ji� neplatné majetkové privilegium
Ferdinanda I. vzbudil prokurátorùv nesouhlas zejména notáøský instrument
z roku 1688, kterým byla na základì pøedlo�ené listiny Leopolda I. z 2. ledna
1665 a knihy klá�terních fundací vedené od roku 1603 potvrzována privilegia
øádu v øí�i, zejména listiny Karla IV. z roku 1363 a Zikmunda Lucemburského
z roku 1435. Potvrzení tìchto privilegií pokládal prokurátor za rozpor se sou-
èasným právním øádem. Pøes jeho negativní stanovisko a návrh projednání pøí-
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padu ve dvorské duchovní komisi obsahovala konfirmaèní listina z 18. srpna
1787 inserována v�echna pøedlo�ená privilegia v úplnosti.71

Klá�ter benediktinù v Bøevnovì72

Suplikou podanou u� v dobì vlády Leopolda I. 15. èervence 1704 po�ádal
klá�ter o konfirmaci osmi privilegií z let 1224�1704, mezi nimi� byla nejen
v insertu zakládací listina klá�tera z roku 993, ale i 2 listiny pape�e Bonifáce
IX. V pøípadì bøevnovského klá�tera se setkáváme u èeských klá�terù s výji-
meèným pøípadem konkrétního posuzování privilegií s uvedením jednotlivých
sporných pasá�í. Nevoli místodr�itelství vyvolaly zejména exemptní listiny, ne-
aktuální majetková dr�ba, deklarovaná pøímá podøízenost Øímu a podøízené
postavení Rajhradu, Police a Broumova vùèi Bøevnovu. Celkovì byla privile-
gia charakterizována jako zastaralá, neopravená po stavovském povstání a od-
porující nejen zemskému zøízení, ale i závìrùm vestfálského míru a souèasné-
mu ekonomickému modelu státu. Pøesto byla nakonec privilegia v úplnosti
potvrzena, i kdy� pouze pod speciální velmi slo�itou klausulí.

Dal�í suplika byla podána za Karla VI. v roce 1736, kdy bylo pøedlo�eno
ètrnáct privilegií z let 1224�1707, tentokrát ji� bez pape�ských bul. Sporné
body rozsáhlého øízení za úèasti úøadu desek zemských, apelaèního soudu, kraj-
ského úøadu v Hradci Králové a místodr�itelství byly shledány opìt v úplné
exempci klá�tera, osvobození od v�ech daní, výjimeèná práva opata � zejm.
pøednost na zemském snìmu a právo �ibenice. Celkovì bylo konstatováno, �e
zmínìná privilegia �dem Systemati regni zuwider gehen möchten�. Místodr�i-
telství navrhovalo vyøadit 4 listiny (Pøemysla Otakara I. z roku 1224, 2 listiny
Karla IV. z roku 1351 a Václava IV. z roku 1396), zvlá�� byl øe�en problém
separace Rajhradu, pøípadné potvrzení bøevnovských privilegií by znemo�nilo
svobodnou volbu probo�ta. Nakonec byla celá zále�itost øe�ena pouze klausulí
�salvo iure regio in soweit jetzt berührtes Klosterstift in derenselben ruhig�
und rechtmässigen usu et possessione ist, solche auch des Erbkönigreiches
Böheim jetzt� und künftigen Landesverfassung und deren mittler Zeit justo ti-
tulo von dem Kloster acquirirten geistlichen Gütern und Gründen, dann dem
Contractui salis nicht zuwider seind...� v konfirmaèní listinì z 12. prosince
1743.73

Dal�í klá�terní suplika byla podána v únoru 1782, byla postoupena k vyjád-
øení prokurátorovi a pra�skému arcibiskupovi, poté bylo øízení pøeru�eno a ji�
dále nepokraèovalo.
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Klá�ter benediktinù v Kladrubech74

Za vlády Marie Terezie podal klá�ter dvì supliky, v první z nich po�ádal
o potvrzení pouhých dvou privilegií z let 1186�1476, ve druhé (která se nedo-
chovala) o potvrzení dvanácti listin z let 1115�1719. Mezi nimi bylo i nìkolik
kupních smluv a také listina pra�ského arcibiskupa Ferdinanda Khuenburga
z roku 1719. Konfirmaèní listina vydaná ve Vídni 29. prosince 1749 obsahova-
la v insertu v�echna tato privilegia.75  Druhá fáze øízení probìhla za Josefa II.
Komorní prokurátor konstatoval ve svém nálezu pøítomnost nepanovnických
privilegií, v�e ale vyøe�ila jen omezovací klausule konfirmaèní listiny z 24. èervna
1783.76

Klá�ter benediktinek u sv. Jiøí na Pra�ském hradì77

Suplika nejstar�ího klá�tera na území na�eho státu byla podána poprvé za
Karla VI. 19. prosince 1732. Ke konfirmaci byl pøedlo�en velký soubor patnác-
ti privilegií z let 1224�1628. Po bezproblémovém øízení byla konfirmaèní listi-
na vydána 8. bøezna 1736 ve Vídni.78  V dobì tereziánské klá�ter novou supliku
nepodal, a tak dal�í fáze konfirmaèního øízení spadá a� do doby josefínské.
Nová suplika byla podána pøed 14. prosincem 1781. Pøes kladné doporuèení
komorního prokurátora v�ak u� nebyla konfirmaèní listina vydána, proto�e klá�-
ter byl dvorským dekretem z 20. bøezna 1782 zru�en.

Klá�ter cisterciákù v Oseku79

Poèátek konfirmaèního øízení oseckého klá�tera spadá a� do doby terezián-
ské. Konfirmaèní suplika byla podána 27. dubna 1747, její pøílohou byl struèný
výtah ze ètyø privilegií (z let 1203�1477), který byl a� bìhem øízení dodateènì
ovìøen na úøadu desek zemských. Konfirmaèní listina pak byla vydána ve Vídni
24. záøí 1748.80  Déle ne� samotné øízení pak trvalo následné vyjednávání
o konfirmaèní taxe. Pùvodní stanovená vý�e 3000 zl. (2000 zl. øádná taxa a 1000
zl. penále s odùvodnìním, �e klá�ter ji� 274 let nepo�ádal o potvrzení svých
privilegií) byla díky horeèné korespondenci oseckých opatù Jeronýma Besnec-
kera a Kajetána Bøeziny s kancléøem Friedrichem Harrachem a místokancléøem
Rudolfem Koøenským nakonec sní�ena na 2000 zl., ke kterým je potøeba ov�em
pøièíst je�tì 224 zl. 29 kr. dal�ích poplatkù za vyhotovení listiny.

Postup z doby tereziánské se do znaèné míry opakoval za Josefa II. Na zá-
kladì klá�terní supliky, podané na konci roku 1781, byla vydána konfirmaèní
listina ve Vídni 20. listopadu 1783, v ní� byla inserována pøedchozí konfirma-
ce Marie Terezie z roku 1748.81  Pøi slo�itých jednáních o taxu, která byla
z pùvodní vý�e 8600 zl. sní�ena na koneèných 4000 zl., se na stranì klá�tera
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neanga�oval pouze agilní opat Moøic Elbel, ale také dvorský agent Urbain
a generální prokurátor premonstrátského øádu ve Vídni Gottfried Johann Pahn-
host, který poskytl Elbelovi pro následnou argumentaci dùle�ité údaje o taxách,
které zaplatily nìkteré premonstrátské klá�tery. Závìreèná fáze konfirmaèního
øízení oseckého klá�tera probìhla za Leopolda II., resp. Franti�ka II. �ádost
o potvrzení pøedchozí listiny Josefa II. byla podána za poèátku roku 1791. Kon-
firmaèní listina byla vydána ve Vídni 28. srpna 1793,82 ani� by její dispozice
byla roz�íøena o výhradu, �e potvrzená privilegia nepo�kozují práva litomìøic-
kého biskupství (po�adavek litomìøického biskupa).

Klá�ter cisterciákù v Plasech83

Jako pøílohu ke své suplice o potvrzení privilegií pøilo�ili pøedstavitelé
plaského klá�tera 18. bøezna 1732 opisy dvou majetkových privilegií z let 1601�
1623. Konfirmaèní listina Karla VI. byla vydána 13. èervence 1733.84  Na roz-
díl od jiných pøípadù se do konfirmaèního øízení zapojily rovnì� vzhledem
k charakteru privilegií místodr�itelské komise (celní a komise pro opravu sil-
nic). Konfirmaèní listina Karla VI. byla rovnì� potvrzena za Marie Terezie.85

Poslední fáze øízení pak probìhla za Josefa II. Nedùvìru komorního prokuráto-
ra vzbudila listina Rudolfa II. z roku 1602 týkající se práva klá�tera vybírat
mýto na øece Støele,86 ve svém posudku navrhl roz�íøení omezovací klausule
o to, �e pøíslu�ná listina neodporuje reskriptu o soukromých mýtech ze dne 3. led-
na 1752. Vzhledem ke zru�ení klá�tera v roce 1785 nebylo ale u� øízení dokon-
èeno.

Klá�ter cisterciákù v Sedlci87

Ve srovnání s ostatními klá�tery v mnoha ohledech mimoøádné konfirmaèní
øízení sedleckého klá�tera zahajuje suplika z 14. ledna 1732. K ní byl pøilo�en
opis dvanácti privilegií z let 1299�1556, o jejich� konfirmaci klá�ter �ádal.
Kromì formální �ádosti obsahovala suplika také zdùvodnìní jejího podání. Pøed-
stavitelé klá�tera argumentovali dávnou presti�í klá�tera, kterou je potøeba ob-
novit, a jedním z prostøedkù této obnovy je právì potvrzení klá�terních privile-
gií. Konfirmaèní listina Karla VI. pak byla vydána ve Vídni 17. prosince 1733.88

Hladce probìhlo i øízení v dobì tereziánské ukonèené vydáním konfirmace
23. bøezna 1747 ve Vídni.89

Problematiètìj�í se ukázala josefínská fáze konfirmaèního øízení zahájená
suplikou z poèátku ledna 1782. Pøedkládaná privilegia byla shledána komor-
ním prokurátorem Karlem Arnoldem z Dobroslavi za odporující souèasné le-
gislativì. Prokurátor nevyznaèil závadné pasá�e jednotlivých listin obdobnì
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jako jeho moravský kolega Rosenzweig, ale pøistupoval ke kritice jednotlivých
privilegií celkovì. Za nejproblematiètìj�í byla oznaèena listina moravského
markrabìte Karla z 5. ledna 1344,90  kterou klá�ter obdr�el rozsáhlou soudní
imunitu. Jednalo se v této souvislosti zejména o to, �e podle privilegia mìl klá�-
teru propadnout ve�kerý majetek odsouzencù a také pøíjmy z pokut, které klá�-
ter mohl vybírat. Vzhledem k tomu, �e dal�í privilegia se týkala vztahu klá�tera
k mìstu Kutná Hora, doporuèil prokurátor na závìr svého posudku vy�ádat si
je�tì dobrozdání úøadu nejvy��ího mincmistra. Nezbývá ne� litovat, �e toto
konfirmaèní øízení, vyznaèující se pøece jen kritiètìj�ím pohledem státního apa-
rátu ne� v jiných pøípadech, nebylo dovedeno do konce pøed zru�ením klá�tera
v roce 1783.

Pøesto v�ak nebylo jednání o potvrzení sedleckých privilegií je�tì ukonèe-
no. S nástupem Leopolda II. toti� po�ádal o novou konfirmaci ji� nám známý
osecký opat Moøic Elbel z titulu generálního vikáøe cisterciáckého øádu v èeských
zemích a administrátora sedleckého klá�tera. Ve své �ádosti z 20. ledna 1791
argumentoval kontinuitou panovnických konfirmací a� do doby Josefa II., i kdy�
v následné korespondenci s guberniem musel pøiznat, �e klá�ter josefinskou
konfirmaci neobdr�el. K této �ádosti se tentokrát kromì prokurátora vyjádøil
také známý hradecký biskup Jan Leopold Hay. Ten oznaèil �ádost za formálnì
pochybenou, nebo� se jedná o privilegia zru�eného klá�tera, který u� nebude
obnoven, jeho majetek byl rozprodán a budovy neslou�í duchovním úèelùm.
Samotná privilegia pak obsahují dnes ji� neplatné výsady. Na základì tohoto
dobrozdání pak byla �ádost dvorským dekretem 10. èervna 1791 zamítnuta.
Neúnavný opat se o novou konfirmaci pokusil je�tì za Franti�ka II. (tentokrát
argumentoval, �e minulá suplika nebyla vyøízena), opìt ov�em neúspì�nì.

Klá�ter cisterciákù ve Vy��ím Brodì91

Ke klá�terní suplice, kterou pøedlo�il v èeské dvorské kanceláøi dne 13. pro-
since 1731 povìøený právní zástupce klá�tera JUDr. Franz Tobl, byly pøilo�eny
opisy tøí privilegií z let 1348�1683. Mezi nimi byl i intimát dolnorakouské ko-
mory z roku 1683, kterým byl klá�teru povolen dovoz soli. Z formálních dùvo-
dù byl tento intimát z konfirmace vyøazen (nejedná se o privilegium), po dopl-
nìní stanoviska patronátního pána Adama Franti�ka Schwarzenberga, resp. jeho
man�elky Eleonory, byla konfirmaèní listina vydána ve Vídni 2. dubna 1734.92

Bez problému probìhla také konfirmace tereziánská ukonèená vydáním konfir-
maèní listiny dne 10. ledna 1747.93

Pøísnìj�ímu postupu za Josefa II. padla za obì� listina Karla IV. z 27. bøez-
na 1348,94  kterou byl klá�ter osvobozen od placení jakýchkoli daní. Prokurátor
navrhoval pouze vypu�tìní dispozièní èásti listiny, nakonec v�ak nebylo privi-
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legium zahrnuto do konfirmaèní listiny vydané ve Vídni 19. ledna 1784 vù-
bec.95  Dal�í konfirmace pak byla vydána za Franti�ka II.96

Klá�ter cisterciákù na Zbraslavi97

První �ádost o potvrzení privilegií podali zbraslav�tí cisterciáci 26. listopa-
du 1731, kdy po�ádali o potvrzení sedmi privilegií z let 1304�1385. Konfir-
maèní listina byla vydána 20. kvìtna 1735 v Laxenburgu.98  Nová suplika byla
pøedlo�ena 2. èervna 1747, kdy klá�ter po�ádal o potvrzení karolinské konfir-
mace. Svou supliku doplnil je�tì 3. èervence 1747, kdy po�ádal o potvrzení
práva vybírat mýto na Berounce na základì údajného privilegia z 5. listopadu
1736. Toto privilegium v�ak nebylo pøedlo�eno a náhradou za nìj klá�ter doru-
èil pouze tabulku s vybíranou vý�í mýtného. Do konfirmaèní listiny (6. øíjna
1747 ve Vídni) nebylo toto zahrnuto.99

Pøi josefínské fázi konfirmaèního øízení navrhoval komorní prokurátor ve
svém posudku vy�ádat si dobrozdání dvorské duchovní komise (v souvislosti
s vydáním patentù a cirkuláøù týkajících se volného nakládání s movitým a ne-
movitým majetkem klá�terù) a roz�íøit omezovací klausuli s ohledem na panov-
nická naøízení z let 1776�1777 týkající se úpravy cel a mýt. Dispozice konfir-
maèní listiny vydané ve Vídni 29. prosince 1783 tak byla roz�íøena o pasá� �mit
dem Beisatze..., daß die darin einkommende Berechtigung zu Erbschafts�Er-
werbungen zum Ankauf beweglicher und unbeweglicher Güter und die Befreiung
von allen Mauten und Abgaben gänzlich unwirksam und daraus hinweggelassen
geachtet werden solle.�

Klá�ter cisterciákù ve Zlaté Korunì100

Klá�ter po�ádal o potvrzení �esti privilegií z let 1263�1742 a� za Marie
Terezie. Po posouzení pøíslu�nými úøady bylo rozhodnuto, �e z konfirmaèní
listiny ze 7. záøí 1750101  byla jako neaktuální vyøazena listina Marie Terezie
z roku 1742, kterou byla potvrzována majetková smlouva klá�tera s Václavem
Netolickým.102  V pozdìj�í dobì jsme dal�í stopu o konfirmaèním øízení klá�te-
ra nenalezli.

Klá�ter franti�kánù u P. Marie Snì�né v Praze103

V suplice z 25. øíjna 1746 po�ádal franti�kánský klá�ter o konfirmaci tøí
privilegií z let 1627�1679, mezi nimi� byl rovnì� místodr�itelský dekret a pa-
novnický reskript o intabulaci konfirmaèní listiny Ferdinanda II. Po krátkém
øízení, na kterém se podílel v tomto pøípadì také apelaèní soud, byla vydána
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15. února 1748 konfirmaèní listina.104  Na �ádost klá�tera byla odpu�tìna kon-
firmaèní taxa 35 zl. a 30 kr. Klá�ter v tomto pøípadì argumentoval svou chudo-
bou a nutností pøípadné poplatky vy�ebrat (�die Armut hingegen dieses Klos-
ters Convent unseres Standes und geistlichen Profession allkündig ist, da wir
von Almosen leben, folglich auch jene Tax ausbettlen müßten�). Klá�terní pri-
vilegia byla pak rovnì� potvrzena Josefem II.105

Klá�ter franti�kánù v Chebu106

Suplika klá�tera z 5. prosince 1781 obsahovala �ádost o potvrzení ètyø pri-
vilegií z let 1638�1687. Jednalo se zejména o panovnická ochranná privilegia
(Schutzbriefe oder protectoria) a listiny, týkající se pøíslu�nosti klá�tera ke �tras-
burské øádové provincii. V rámci øízení byl v tomto pøípadì vy�ádán také posu-
dek øezenské konsistoøe, nebo� èást klá�terního majetku se nacházela na území
øezenského biskupství. Zmínìná privilegia vzbudila výhrady komorního proku-
rátora. Ten uvedl zejména, �e podle platných norem nemají být ochranná privi-
legia do konfirmací zaøazována a také pøíslu�nost klá�tera ke �trasburské pro-
vincii odporuje dvorskému dekretu z roku 1781 o domácích sídlech øádových
provincií na území habsburské monarchie. Toto stanovisko bylo tlumoèeno
guberniem zpìt klá�teru, který byl takto informován o odmítnutí konfirmace.

Klá�ter hybernù v Praze107

V suplice ze 17. èervna 1715 po�ádal klá�ter o potvrzení dvou privilegií
z let 1654�1659, pøipojenou �ádost o osvobození od taxy odùvodnil chudobou
a nábo�enskou persekucí ve vlasti (�nos tamquam pauperes exules ac pure men-
dicantes religiosos, a taxis et gabellis omnibus exemptos benignissime decla-
rare: Ac eundem pauperem conventum qui de die in diem pluribus religiosis
propter nimiam in patriam nostram Hiberniam persecutionem cumulatur pa-
ternam in caesaream regiamque protectionem suscipere�). Tato argumentace
byla respektována pøíslu�nými úøady. Konfirmaèní listina z 1. záøí 1718 obsa-
hovala v insertu �est privilegií (o jejich potvrzení po�ádal klá�ter snad dodateè-
nou suplikou).108  Øízení pokraèovalo také v dobì tereziánské. Aèkoli vzbudila
nìkterá privilegia nelibost komorního prokurátora (zejm. právo vybírat almu�-
ny o adventu a ve svátky, které mìlo být podle jeho názoru stanoveno zvlá�tním
reskriptem), potvrzovala konfirmaèní listina ze 17. kvìtna 1746 pøíslu�ná privi-
legia v plném rozsahu.109  Tøetí fáze øízení zahájená suplikou 24. èervence 1782
ji� kvùli zru�ení klá�tera dokonèena nebyla.
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Klá�ter kapucínù na Hradèanech110

Bì�né podobì øízení se vymyká �ádost hradèanských kapucínù o potvrzení
listiny Leopolda I. z roku 1676 (potvrzení lobkovické nadace loretánské kaple
na Hradèanech a její inkorporace kapucínskému klá�teru), která byla konfirmo-
vána u� za Karla VI. (24.11. 1721) a Marie Terezie (13.7. 1754)111 , za Josefa II.
nebylo øízení ukonèeno.

Klá�ter klarisek v Chebu112

Konfirmaèní øízení chebských klarisek zahajuje listina Josefa I., kterou je
potvrzeno na �ádost klá�tera jedno privilegium z roku 1667.113  Bez dal�ích øí-
zení byla konfirmace udìlena také za Karla VI. (26. èervence 1712)114  a za
Marie Terezie (9. bøezna 1744).115

Klá�ter køi�ovníkù s èervenou hvìzdou v Praze116

Souèástí první supliky klá�tera nebyl ovìøený opis privilegií, ale jen sumár-
ní výtah (Series Privilegiorum Ordinis Crucigerorum cum rubea stella, prout
in ultima Leopoldina confirmatione referuntur et citantur). Z uvedeného je pa-
trné, �e v pøípadì této konfirmace se jedná rovnì� o potvrzení privilegií celého
øádu, nejen jeho pra�ského konventu. Celkem bylo v první fázi pøedlo�eno 14
privilegií z let 1235�1672, které ukonèovala poslední konfirmace Leopolda I.
ze 14. listopadu 1672. Poté, co dodali køi�ovníci s omluvným dopisem ovìøený
opis tìchto privilegií, bylo pøikroèeno k vydání konfirmaèní listiny (13. dubna
1717).117  Dal�í konfirmace následovaly za Marie Terezie (6. dubna 1747),118

Josefa II.119  a Franti�ka II.120  Pøi josefínské fázi vzbudila pochybnosti komorní-
ho prokurátora listina Pøemysla Otakara II. z 13. kvìtna 1269, kterou byl klá�-
ter osvobozen od placení mýt a dal�ích poplatkù.121  Vzhledem k tomu, �e byly
tyto výsady zru�eny u� v následujících konfirmacích, pokládal je prokurátor za
nesprávné. Listina byla tedy z josefínské konfirmaèní listiny vyøazena, v listinì
Franti�ka II. se ov�em opìt objevila.

Klá�ter minoritù u sv. Jakuba v Praze122

Ponìkud výjimeèný charakter mìlo konfirmaèní øízení pra�ského minorit-
ského klá�tera. Ten po�ádal 14. ledna 1782 o potvrzení privilegií Ferdinanda II.
a Leopolda I., kterým bylo klá�teru povoleno zøízení vlastního vzdìlávacího
zaøízení (�collegium de propaganda�) zamìøeného na pastorální teologii a vy-
uèování mláde�e. Komorní prokurátor v posudku upozornil na specifiènost po-
�adavku a odkázal celou zále�itost na rozhodnutí císaøe. Dvorským dekretem
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z 8. kvìtna 1786 bylo potvrzení tìchto privilegií zamítnuto, klá�teru bylo nao-
pak pøikázáno navrácení ve�kerých dotací, které k tomuto úèelu klá�ter v minu-
losti obdr�el a nevyu�il, ve prospìch nábo�enského fondu a generálního semi-
náøe.

Klá�ter premonstrátek v Doksanech123

Ji� v první suplice ze 14. prosince 1731 o potvrzení tøí privilegií z let 1226�
1670 uvedli sami pøedstavitelé klá�tera, �e øada pasá�í pøedkládaných privile-
gií není ji� v dobì podání platná. Pøesto byla privilegia v úplnosti inserována
v konfirmaèní listinì vydané 19. února 1734 ve Vídni.124  Bez prodlení probìh-
lo øízení v dobì tereziánské uzavøené vydáním konfirmaèní listiny ve Vídni
27. února 1747.125

Klá�ter premonstrátek v Chotì�ovì126

Konfirmaèní listina Marie Terezie pro Chotì�ov (v insertu 1 privilegium
z roku 1529) byla vydána ve Vídni 4. kvìtna 1756127 , bohu�el v ústøedních
fondech nejsou k tomuto øízení �ádné prameny dochovány. Dal�í suplika byla
podána v roce 1781, z formálních dùvodù bylo vráceno z prokuratury a kvùli
zru�ení klá�tera posléze zastaveno.

Klá�ter premonstrátù na Strahovì128

Konfirmaèní øízení strahovského klá�tera patøí k tìm nejkomplikovanìj�ím,
ale i nejobtí�nìji sledovatelným na základì mezerovité pramenné základny, je-
jí� podstatná èást je pravdìpodobnì ulo�ena ve vídeòských archivech.

Strahov�tí premonstráti po�ádali ve své první suplice prezentované 3. ledna
1732 o potvrzení tøí privilegií z let 1622�1643. Mezi tìmito listinami byla i ta,
kterou Ferdinand III. v roce 1643 potvrdil výnos provinciální kapituly premon-
strátského øádu, podle kterého nále�el strahovskému opatovi titul generálního
vizitátora premonstrátského øádu v Èechách a strahovskému klá�teru byl podøí-
zen klá�ter �elivský a jeho majetek (zejm. tzv. jihlavské fary) byl do nìj inkor-
porován. Kromì tøí listin pøedlo�il klá�ter ke konfirmaci rovnì� výtah z øádo-
vých statut (díl 4, hlava 11, odst. 4 a 5 týkající se vztahu mateøských a filiálních
klá�terù a pravomoci opatù a hlava 12, odst. 19 o volbì opatù). Sporným bo-
dem v dal�ím øízení obdobným jako u bøevnovských benediktinù byl vzájemný
vztah strahovského a �elivského klá�tera (spor o pøednost opatù, majetkové
spory, titulatura). Ze zachovaných písemností známe nìkolik zmínek také
o konfirmaèních suplikách �elivského klá�tera, tyto písemnosti nám v�ak zatím
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zùstávají utajeny. V rámci zdlouhavého øízení po�ádala dvorská kanceláø oba
klá�tery, aby dodaly ve�keré podklady, zdùvodòující jejich nároky, a navzájem
se vyjádøily ke svým suplikám. Spor se nakonec omezil na tituly obou opatù,
zatímco �elivský opat si nárokoval titul �ab ordine electus et a generali ordinis
praemonstratensium confirmatus vicarius et visitator generalis�, po�adoval opat
strahovský potvrzení titulu �visitator perpetuus sui ordinis�. Nepøehlednou si-
tuaci se pokusil vyøe�it jeden z radù dvorské kanceláøe, který ve svém votu
navrhl potvrdit strahovskému opatovi titul visitator, zatímco �elivskému titul
vicarius generalis. S tímto øe�ením ov�em nebyla spokojena ani jedna strana,
a tak se celé øízení dále protahovalo. Konfirmaèní listina vydaná a� Marií Tere-
zií 22. listopadu 1760129  obsahuje v insertu kromì zmínìných privilegií také
listinu Leopolda I. z roku 1683 o inkorporaci klá�tera milevského, listinu hra-
di��ského opata z roku 1691, podle které pøíslu�í strahovskému opatovi titul
vizitátora, a koneènì reskript Marie Terezie ze 7. èervence 1759, kterým si
panovnice nadále vyhrazuje právo ad personam jmenovat vizitátora premon-
strátského øádu sama.

V dal�í suplice v roce 1782 po�ádal klá�ter o potvrzení nejen pøedchozí
konfirmaèní listiny, ale také privilegií zru�ených premonstrátských klá�terù
Chotì�ov a Doksany. Na základì posudku gubernia byla ov�em privilegia tìch-
to klá�terù vyøazena. Z konfirmaèní listiny vydané 5. února 1782130  byly dále
vylouèeny blí�e nespecifikované pape�ské buly, naopak obsahovala dekrety
gubernia, nejvy��ího soudního úøadu a judicia delegata z let 1778�1779 týkají-
cí se sporu s arcibiskupskou konsistoøí v otázce øádových far. Poslední konfir-
maèní listina byla vydána 4. kvìtna 1793131 , opìt s vylouèením neznámých pa-
pe�ských bul a naøízení ordinariátu v nadaèních a chudinských zále�itostech.

Klá�ter premonstrátù v Teplé132

Bezproblémovì probìhla karolínská fáze konfirmaèního øízení tepelského
klá�tera, který po�ádal 4. dubna 1732 o potvrzení pìti privilegií z let 1197�
1558. Konfirmaèní listina byla vydána ve Vídeòském Novém Mìstì 25. srpna
1733.133  Naopak znaèné prùtahy postihly fázi tereziánskou. Klá�ter nejprve
po�ádal 15. èervna 1747 o odlo�ení termínu pro podání supliky s ohledem na
probíhající spor mezi klá�terem a poddanským mìsteèkem Teplá. Tento spor
zapøíèinila nevìdomky konfirmaèní listina Karla VI. pro mìsteèko Teplá, kte-
rou byla mìsteèku pøiznána práva z doby pøed rokem 1724, kdy pøe�lo vybírání
nìkterých daní a cel z poddanského mìsteèka na klá�ter. Mìsteèko Teplá tak
vyu�ilo konfirmaèní akci jako prostøedek pro obnovení starých výsad. Klá�ter
zaslal v této souvislosti panovnici dal�í dvì podrobné supliky s øadou pøíloh
(19. èervna a 30. èervna 1747), ve kterých byl celý pøedmìt sporu podrobnì
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shrnut. Klá�ter argumentoval formálním pochybením pøi podání suplik poddan-
ských mìsteèek (nejen Teplá, ale i Mnichov a Úterý), kdy nebyl pøipojen sou-
hlas vrchnosti a v konfirmaèní listinì nebyla uvedena povinná formule �salvo
iure dominicali�. Námitky klá�tera byly ze strany úøadù beze zbytku akcepto-
vány, co� bylo uvedeno i v nové konfirmaèní listinì vydané ve Vídni 25. záøí
1749.134  Bez prùtahù byly vydány i dal�í konfirmaèní listiny,135  i kdy� pøi jose-
fínské fázi upozoròoval komorní prokurátor na nìkteré neplatné pasá�e pøed-
kládaných privilegií (zejména exempce).

Závìr

V na�em pøíspìvku jsme se pokusili na pøíkladu privilegií èeských klá�terù
objasnit pøíèiny a celkovou efektivitu rozsáhlé akce konfirmací privilegií za
úèelem právní unifikace habsburské monarchie v 18. století. Samotný poèátek
celého konfirmaèního øízení za Leopolda I. pro rakouské zemì a za Josefa I.
také pro ostatní èásti monarchie je stále ponìkud tajemný. Vzhledem k tomu, �e
pøíslu�né reskripty hovoøí výslovnì o neoprávnìnì dr�ených privilegiích mìst
a cechù, byl snad bezprostøední pøíèinou celé akce nìjaký konkrétní pøípad prá-
vì u jejich privilegií. Postupnì v�ak celá akce získala celostátní charakter a byla
roz�íøena na v�echny dr�itele privilegií (s výjimkou pøesnì vypoètených druhù
privilegií � nobilitace, erbovní listiny apod.). Idea celé akce byla tak bezesporu
souèástí slo�itého procesu právní unifikace a integrace habsburské monarchie,
i kdy� nìkdy její konkrétní výsledky tuto snahu spí�e znemo�òovaly. Podstat-
ným faktem byl také fiskální zájem státu, který díky mnohdy vysokým konfir-
maèním taxám mohl získat znaèné pøíjmy.

V prùbìhu akce se v�ak vyskytla øada problémù, které musely být urychlenì
øe�eny. Jednalo se zejména o supliky poddanských mìst a mìsteèek usilujících
o posílení svého postavení vùèi vrchnosti, které vedly na Moravì dokonce
k poddanským nepokojùm, v Èechách pouze k ustavení pøíslu�né místodr�itel-
ské komise. Problematické byly v nìkterých pøípadech i samotné výsledky akce,
kdy potvrzení neoprávnìných nárokù mohlo vyvolat velké problémy (napøíklad
v pøípadì poddanského mìsteèka Teplá a tepelského klá�tera).

Samotné revize se vyznaèují znaènou formálností. V dobì karolínské a tere-
ziánské byl rozhodující posudek státních úøadù formulován v nálezu úøadu de-
sek zemských, odkud byl pak u� jen mechanicky pøepisován jak do místodr�i-
telské relace, tak do posudku èeské dvorské kanceláøe. V dobì josefínské
a následující byl potom rozhodujícím posudek komorního prokurátora. Se sku-
teènou obsahovou kritikou písemností se v pøípadech èeských klá�terù setkává-
me jen zøídka. Naopak se zdá, �e podrobné analýzy moravského fiskálního ad-
junkta Rosenzweiga, které vyu�il ve své práci Vladimír Va�kù, jsou spí�e
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výjimeèné a do znaèné míry ovlivnìné pouze osobním vkladem jejich autora,
nikoliv zakotvené systémovì. V pøípadì konfirmací èeských klá�terù bylo ka�-
dé privilegium posuzováno jako celek, nedocházelo tedy k vypou�tìní závad-
ných pasá�í, nýbr� vyøazení celého privilegia (vìt�inou ale z dùvodù formál-
ních, jako napøíklad u dolnorakouského komorního intimátu v pøípadì
vy�ebrodského klá�tera). Èasto byly ov�em potvrzeny i takové listiny, jejich�
pøedkládání ke konfirmacím nebylo vùbec povoleno (zde máme na mysli pa-
pe�ské listiny nebo jejich vidimusy). Zará�ející je rovnì� nekoordinovanost
celé akce ze strany ústøedních úøadù; povrchnost celého øízení dokazují právì
podklady rùzné úrovnì zasílané z jednotlivých zemí � proti Rosenzweigovým
analýzám èasto stojící pùlstránková formální vyjádøení èeské komorní prokura-
tury, tato skuteènost nevyvolala �ádnou reakci. Na druhé stranì je ov�em tøeba
zdùraznit urèitou flexibilitu státního aparátu a schopnost (i kdy� za pochodu
a nìkdy ponìkud zmatenì) hledat adekvátní nové modely správy státu. Rovnì�
se nám nepodaøilo nalézt sebemen�í náznak diplomatické kritiky, a to ani
v pøípadì v tomto ohledu pokrokových klá�terù (Bøevnov), naopak èasté bylo
pøedkládání falz, která nebyla pøi celé akci odhalena.

Vladimír Va�kù definoval zaøazení èi nezaøazení pøíslu�ného privilegia do
konfirmaèní listiny jako urèitý ukazatel, podle kterého se mù�e stanovit aktuál-
nost ka�dého privilegia jako právního dokumentu v pøípadì jeho konfirmace
nebo ji� jen jeho význam jako historického pramene v pøípadì jeho nepotvrze-
ní. V zásadì je mo�né s tímto názorem souhlasit, i kdy� pøi formálnì vedených
øízeních není v øadì pøípadù tato skuteènost podle na�eho názoru prùkazná. Na
rozdíl od moravských pomìrù bychom také nevedli tak ostrou hranici mezi be-
nevolentními konfirmacemi karolínskými a tereziánskými a kritickými revize-
mi josefínskými. V nìkterých pøípadech jsme se naopak setkali s kritickým pøí-
stupem právì v dobì tereziánské (napø. Bøevnov).

Ve�keré problémy, které celá konfirmaèní akce pøinesla, tj. znaèné zatí�ení
pro státní aparát, nevyrovnanost tax, prostor pro korupci, neefektivnost øízení
a jistou zbyteènost celé akce po vydání obèanského zákoníku shrnula dvorská
kanceláø ve svém pøednesení v roce 1835, které vedlo k jejímu logickému zru-
�ení. Podstatu celé akce v�ak od poèátku tvoøilo zejména posuzování privilegií
mìst a mìsteèek, ve vìt�inì pøípadù neaktuální klá�terní privilegia stála ji� zpo-
èátku mimo zájem úøadù.
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Pøíloha

Pøehled úspì�ných konfirmaèních øízení èeských klá�terù v 18. století

V tomto pøehledu uvádíme data vydání v�ech konfirmaèních listin pro èeské klá�te-
ry z 18. století, jejich� vydáním byla úspì�nì zakonèena pøíslu�ná konfirmaèní øízení.
Stranou jsme ponechali pouze konfirmace privilegií jezuitských kolejí.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE HERRSCHERKONFIRMATIONEN DER PRIVILEGIEN
DER BÖHMISCHEN KLÖSTER IM 18. JAHRHUNDERT

Jan Kahuda

Diese Studie geht von der auf der Katheder der historischen Hilfswissen-
schaften und des Archivstudiums der Philosophischen Fakultät der Karls-
universität im Jahre 1999 verteidigten Diplomarbeit des Autors aus. Thema-
tisch knüpft sie an die vorgehende ähnliche Untersuchung von Vladimír Va�kù
und seinen Schülern für mährische Umgebung an. Der Ziel der Studie ist die
Erkenntnis der Ursachen, Verläufe und Ergebnisse der umfangreichen Aktion,
die in den Ländern der Habsburger Monarchie im 18. Jahrhundert verlief,
wann aufgrund der herausgegebenen Verordnungen des Herrschers alle Besitzer
der Herrscherprivilegien verpflichtet waren, diese Privilegien (außer genau
ausgeräumter Typen der Urkunden) zur neuen Konfirmation vorzulegen. Mit
Hilfe der Komparativsondierungsmethode versuchte der Autor die ganze Aktion
auf dem Beispiel der Privilegien der 24 böhmischen Klöster zu verfolgen.

Im ersten Teil der Arbeit widmet der Autor seine Aufmerksamkeit der
Normativbegrenzung der ganzen Aktion. Zum Prolog wurde schon die Ver-
ordnung Leopolds I. aus dem Jahre 1659 über das Vorlegen der Privilegien,
die aber nur die österreichischen Länder betrifft. Die gesamtstaatlichen Ver-
breitung bekam diese Aktion erst während der Herrschaft Josefs I. Die meisten
der Konfirmationsverfahren wurden aber erst in der Zeit seines Nachfolgers
Karl VI. anhängig gemacht, die nächsten Phasen verliefen während der Herr-
schaft der Kaiserin Maria Theresia, des Kaisers Joseph II., Leopold II., bzw.
Franz II. Die Argumente für die Einführung der komplizierten und breiten
Konfirmationsverfahren waren vor allem diese: die Beseitigung des unberechtig-
ten Besitzes von Privilegien, die Rechtsunifikation der Habsburger Monarchie
im Zusammenhang mit der Einführung des Aufklärungsrechtssystems und die
Erhöhung der Staatseinkommen von den Konfirmationstaxen. Auf den Vorschlag
der Hofkanzlei aus dem Jahre 1835 wurde dann die ganze Aktion als unefektiv
und nach der Ausgabe des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 1811 als
zwecklos aufgehoben.

Der zweite Teil der Studie verfolgt den allgemeinen Verlauf der Kon-
firmationsverfahren. Diese wurden mit dem Vorlegung einer Suplika der
einzelnen Klöster dem Herrscher eröffnet. Dann folgten zwei Phasen der Revi-
sion der Privilegien; die erste wurde dem obersten Landesamt (der Statthalte-
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rei, später dem Gubernium) angewiesen, die zweite verlief auf dem Boden der
Hofkanzlei. Während der ersten Revisionsphase wurden die weiteren Unter-
lagen der subdelegierten und anderen Behörden vesammelt, in der
Josephinischen Zeit und später war die Ansicht vom Kammerprokurator ent-
scheidend. Das Ziel der Revisionen war die Beseitigung von anstößigen Stel-
len der vorgelegten Privilegien, die dem aktuellen Zustand oder der Rechts-
ordnung (Eigentumsbesitz, Steuer- und Gerichtsimmunität, besondere Vorrechte
der Vorsteher usw.) widersetzten. Aufgrund der Schlüsse dieser Gutachten, in
denen am meisten nur die Anführung der formalen Abgrenzungsklausel emp-
fohlen wurde, wurde nach der Entrichtung einer bestimmten Taxe die
Konfirmationsurkunde ausgegeben. Bei der Arbeit mit den Konfirmationen der
Klosterprivilegien wurden leider keine geringsten Spuren der diplomatischen
Kritik der Urkunden weder im Klostermilieu, noch bei den Staatsbehörden ge-
funden.

Im Schlussteil der Studie widmet der Autor seine Aufmerksamkeit der
Konfirmationsverfahren der einzigen Klöster. Zum Unterschied von der
mährischen Umgebung verlief die Privilegienrevision in Böhmen ansehnlich
oberflächlich, formal und unausgeglichen, und im meisten Fällen wurden dann
(wenn auch mit der Abgrenzungsklausel) die der bestehenden Rechtsordnung
widersprechenden Privilegien bestätigt. In diesem Sinn ist auch bestimmte
Unkoordinierung der ganzen Aktion seitens des Wiener Zentrums befremdend.
Einige Konfirmationsverfahren der böhmischen Klöster mündeten (seitens der
Besitzer der Privilegien entweder pragmatisch, oder als Mittel der Erlangung
der verlorenen Prestige aufgefasst) in die Lösung der Probleme, die mit dem
Wesen des Verfahrens nur unerheblich zusammenhingen (die obrigkeitlichen
Streite, die Separationsstreite).
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ÈESKÉ FIDEIKOMISY V POSLEDNÍCH LETECH SVÉ
EXISTENCE

(POZNÁMKY K ASPEKTÙM ARCHIVNÍM A PRÁVNÍM)

Jiøí Georgiev

Slovo úvodem

K badatelsky atraktivním a znaènému zájmu odborné veøejnosti se tì�ícím
zdrojùm archivního bohatství, které jsou ulo�eny ve Státním ústøedním archivu
v Praze, nále�í i písemnosti fondu Fideikomisní spisy, 1564�1953. O významu
institutu rodového fideikomisu (svìøenectví) svìdèí u� samotný rozsah tohoto
souboru, jeho� 182 inventárních jednotek pøedstavuje 1385 kartonù spisù a 23
knih vze�lých z fideikomisární agendy pra�ského zemského soudu jako�to tìlesa,
které si a� do zániku habsburského soustátí uchovalo takøka výluènou pùsob-
nost pro agendu svìøenectví na území Království èeského.1  K tomu je v�ak
zapotøebí vzít v úvahu i význam nìkterých souvisejících písemností ulo�ených
v jiných fondech (napø. spisy Èeské dvorské kanceláøe, místodr�itelských úøadù
a zemských soudù). U� z této skuteènosti vyplývá �iroká paleta mo�ností vyu�ití
pøedmìtných archiválií, pøièem� ní�e nastínìný pøehled právní úpravy stanoví-
cí základní mantinely pro existenci svìøenectví má poslou�it pouze jako urèitá
forma teoretického úvodu pøedcházejícího realizaci konkrétních výzkumných
úkolù v písemnostech fondu. Mezi tìmito písemnostmi pøední místo zaujímají
výèty, pøehledy a inventáøe majetku zahrnutého do fideikomisu, které zdaleka
nezahrnují pouze majetek nemovitý. Je toti� zapotøebí zohlednit skuteènost, �e
vedle reálných fideikomisù, jejich� majetková podstata se zakládala na vlast-
nictví nemovitostí, existovaly i fideikomisy penì�ní a fideikomisy smí�ené, do
nich� mohly nále�et vìci nemovité spolu s finanèní èástkou, kapitálem.

Fideikomisy ve støedoevropských zemích mají mnoho specifických rysù,
jimi� se výraznì odli�ují od podoby tohoto institutu v jiných zemích, napø. ve
Francii, kde svìøenectví více vychází v podstatì z øímskoprávní koncepce fi-
deikomisární substituce. Zcela odli�ná je pak situace na Britských ostrovech,
kde se vytvoøila specifická forma svìøenectví � tzv. entails. Existuje vcelku
bohatá literatura objasòující jak vznik tohoto �støedoevropského� typu s ohle-
dem na jeho pùvod ve �panìlském majorátu2 , tak i práce poodhalující pøíchod
daného institutu do èeských zemí a jeho dal�í vývoj vèetnì pokusù o jeho zru�e-
ní èi alespoò podstatnou reformu.3  I pøes ne zcela vyjasnìné otázky po pùvodu
a podstatì i v pøedbìlohorských Èechách se objeviv�ích fideikomisù4  nelze ji�
dnes zpochybòovat samotnou skuteènost jejich existence v tomto období.
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V souvislosti se zru�ením rodového nedílu v Obnoveném zøízení zemském
a kumulací velkého pozemkového majetku v rukou nìkterých rodù pøichází ale
�zlaté období� rodových svìøenectví v Království èeském právì a� po roce 1627.
Snaha zabezpeèit rodový majetek pøed prohospodaøením ze strany dìdicù ved-
la k vytváøení takovýchto majetkových podstat, jejich� vznik a dal�í dispozice
s nimi a s jejich souèástmi byly vázány nejen na podmínky urèené pøíslu�nou
zøizovací listinou definující i zpùsob nástupnictví5 , ale té� na schválení panov-
níka, popø. od roku 1811 (v praxi ale a� po pøijetí zákona è. 61/1868 ø.z.)6  na
rozhodnutí zákonodárného sboru. Øí�ská rada rozhodovala o zøízení svìøenec-
tví (§ 627 ABGB), k dal�ím zmìnám a pøípadnému zru�ení postaèovalo zpra-
vidla soudní povolení (viz §§ 634 a 644 ABGB). Pøedcházející pomìrnì dlou-
hé období let 1627�1811 se oproti tomu vyznaèovalo relativnì malým mno�stvím
právních pøedpisù, které by problematiku fideikomisù zevrubnìji upravovaly.
Za touto skuteèností stojí vcelku pochopitelnì fakt, �e vzhledem k úpravì kon-
krétních otázek pøímo v zakládacím statutu takovýchto obecných norem nebylo
ani zapotøebí.

Na následujících øádcích se pokusíme pøipomenout nìkteré zásadní skuteè-
nosti, dotýkající se té podoby fideikomisu, které tento institut nabyl v 19. stole-
tí. Tehdy sice, zejména s ohledem na po�adavky uvolnìní trhu s pùdou, vzná�e-
né pøedev�ím z pozice selských vrstev, jejich� sebevìdomí pochopitelnì
v souvislosti se zru�ením poddanských svazkù vzrostlo, docházelo k zvy�ování
tlaku na likvidaci fideikomisù, av�ak silná aristokratická lobby úspì�nì na par-
lamentním poli odolávala pokusùm o zru�ení s její existencí úzce provázaného
institutu. Na druhou stranu ov�em nelze pøehlédnout fakt, �e kritika svìøenectví
je spí�e projevem urèitého hladu po pùdì, který v období první republiky vyústí
v realizaci pozemkové reformy. Necháme-li toti� hovoøit strohou øeè èísel, uvi-
díme, �e podíl fideikomisù na celkové výmìøe pùdy nebyl k roku 1882 nikterak
ohromující � pouhých 11,3 % (58 fideikomisù na 220 statcích s výmìrou 579
219 ha) v Èechách. Na Moravì �lo o 8,2 % (18 fideikomisù na 59 statcích se
177 539 ha) a ve Slezsku (pøesnìji øeèeno rakouském Slezsku) existovalo jen
5 svìøenectví obhospodaøujících 20 statkù o 17 671 ha. Síla svìøeneckých do-
minií se ov�em projeví v plné �íøi a� tehdy, kdy� si uvìdomíme specifické po-
stavení fideikomisního velkostatku na zemském snìmu. Pro Království èeské
navíc byla charakteristická pomìrnì výrazná koncentrace �lechtického majet-
ku, který se pøitom zdaleka neomezoval pouze na svìøenectví.7  Postavíme-li
vedle sebe svìøenecký i nesvìøenecký velkostatek a vezmeme-li v potaz hledis-
ko koncentrace pozemkové dr�by, zjistíme, �e k roku 1882 se nacházelo
v Království èeském 776 statkù s výmìrou nad 200 ha, pøièem� tyto statky za-
bíraly celých 35,6 % ve�keré pùdy soustøedìné v nemalé míøe právì v rukou
�lechtických majitelù8 �
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Legislativní úprava svìøenectví v Pøedlitavsku v 2. pol. 19. století

Je urèitým dìjinným paradoxem, �e právì v dobì, kdy silnìji a silnìji zazní-
valy hlasy volající po zru�ení fideikomisù, dosáhlo svìøenectví po formální strán-
ce co do právní úpravy svého vrcholu. Jaká tedy byla ona konkrétní podoba
tohoto institutu ve svìtle vý�e zmínìných pøedpisù platných v Království èes-
kém, pota�mo v �královstvích a zemích na øí�ské radì zastoupených�, jak znìl
oficiálnì u�ívaný název pøedlitavské èásti habsburské monarchie? Teoreticky
bylo mo�no s ohledem na úpravu § 618 ABGB vymezit fideikomis jako �naøí-
zení, jím� prohla�uje se majetek pro v�echny budoucí potomky, neb alespoò
pro více potomkù za nezcizitelné jmìní rodiny� v dùsledku pùvodního projevu
vùle zøizovatele. Termínem fideikomis lze poté logicky oznaèit v abstraktní
rovinì samotný právní institut svìøenectví, v konkrétním kontextu pak pod tím-
to výrazem rozumíme na základì projevu vùle zøizovatele povstav�í právní pomìr
(tak èiní kupø. §§ 644, 645 ABGB, hovoøí-li o zániku fideikomisu), nebo pøímo
urèitý majetkový soubor, který tvoøí pøedmìt (pøesnìji sekundární objekt) toho-
to právního vztahu.

Jak u� jsme naznaèili vý�e, v posledních letech trvání podunajské monar-
chie se stále více prosazovala snaha po odstranìní fideikomisù èi alespoò ome-
zení mo�nosti je zøizovat. Zákon è. 61 ø.z. z 13.èervna 1868 vázal tuto mo�nost
na rozhodnutí zákonodárného sboru. Tím se sice vytváøení nových fideikomisù
ztí�ilo, av�ak nevylouèilo. Jakými po sobì následujícími kroky tedy mohlo do-
jít k zøízení svìøenectví? Základ pøedstavoval tzv. zøizovací akt obsahující pro-
jev zøizovatelovy vùle, a� ji� inter vivos nebo mortis causa, tedy bìhem �ivota
zùstavitele èi pro pøípad jeho smrti. Pozornosti si zaslou�í fakt, �e takovéto
jednání mohlo mít i smluvní povahu a nemuselo nutnì nabývat formy jedno-
stranného soukromoprávního projevu vùle zøizovatele. Se zøizovacím aktem se
mù�eme setkat celkem ve 4 podobách:

1. inter vivos smlouva
2. inter vivos jednostranný právní akt (nejèastìj�í)
3. mortis causa dìdická smlouva, a koneènì
4. mortis causa v poslední vùli.

Ke zpùsobilosti poøídit s urèitým majetkovým celkem tímto zpùsobem se
vy�adovala obecná zpùsobilost k právním úkonùm, naopak podmínkou nebyl
ani �lechtický titul ani mu�ské pohlaví zøizovatele.

Zmínili jsme se ji� o existenci fideikomisù, které kromì pro tento institut asi
nejcharakteristiètìj�í dr�by nemovitostí obsahovaly také vìci movité, popø. se
vázaly na finanèní èástky, je� mohly být ulo�eny v cenných papírech. Maximál-
ní ani minimální hodnotu fideikomisu právní pøedpisy nestanovily. Potom se
nezbývá ne� tázat, kde le�ely hranice fideikomisu? Co v�echno obecnì mohl
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takový majorát zahrnovat? Pøedmìtem fideikomisu mohla být jen vìc trvalá,
u ní� se mohlo pøedpokládat, �e vydr�í i nìkolik generací, a zároveò taková
vìc, z ní� vzejde urèitý u�itek (výnosy, úroky apod.).

Základní formy fideikomisu pøedstavovalo svìøenectví penì�ní (pekuniár-
ní) a vedle nìj pøedev�ím svìøenectví pozemkové (reálné), jeho� základem bylo
vlastnictví nemovitostí. Nejèastìji �lo o nìkdej�í vrchnostenská patrimonia, velké
statky, k nim� na na�em území patøil èasto i palác v Praze. Z movitých vìcí se
èasto setkáváme se �perky, soubory obrazù èi knihovnami, které ale nemohly
existovat jako jakési samostatné fideikomisy, nýbr� mohly pouze doplòovat
reálný popø. pekuniární fideikomis.

Tuto základní fázi vzniku fideikomisu spojenou s projevem vùle zøizovate-
le mù�eme ale pova�ovat za jakýsi jednoduchý první krok na ponìkud zdlouha-
vé cestì ke vzniku ký�eného právního vztahu. Následovat toti� musel postup
zaèínající na vídeòském ministerstvu vnitra a konèící na pùdì øí�ské rady.
V souladu s § 220nn. patentu o øízení nesporném è. 208 ø.z. z 9. srpna 1854
musel zøizovatel èi jeho zástupce podat u ministerstva vnitra �ádost o schválení
fideikomisu, jejími� pøílohami byly zøizovací listina a také seznam jmìní, z nìho�
se mìl fideikomis skládat. Z ministerstva �el spis do vlády, která poté pøedlo�i-
la v pøedmìtné vìci øí�ské radì návrh zákona o zøízení fideikomisu ke schvále-
ní. Následnì zále�elo jej a jen na úvaze parlamentního sboru monarchie, zda
návrh podpoøí èi odmítne. V pøípadì kladného rozhodnutí parlamentu pøedchá-
zel vzniku fideikomisu je�tì podpis císaøe. Forma zákona pro rozhodnutí
v individuální vìci není zrovna obvyklá, oficiálnì udávaným dùvodem byla
skuteènost, �e zøizovatelova vùle se dotýká mnoha generací, má tedy znaèný
èasový rozmìr a navíc vìt�inou výraznì zasahuje do majetkových pomìrù
v regionu. Na druhou stranu lze v úpravì snadno vysledovat úmysl ztí�it vznik
fideikomisù jako kompromis mezi stoupenci jeho zachování a �abolicionisty�.
Koneckoncù podobnì vypadala situace v pøípadì jiného �feudálního reliktu� �
lenního zøízení, kde ale ji� zákon z roku 1862 zcela vyluèoval mo�nost vzniku
dal�ích lén a alodifikaèní zákony z let 1867�1869 pak uèinily konec nadìjím na
jejich dal�í pøe�ití.9  I v pøípadì zru�ení lenních vztahù ale konzervativní �lech-
ta ostøe vystupovala proti jejich likvidaci a pomocí rétorických cvièení na øí�-
ské radì, kde se dovolávala státoprávních argumentù a té� liberálùm posvátné-
ho konceptu ochrany vlastnictví, napadala pøedlo�ený návrh zákona. Podobnì
jako ru�ení fideikomisù za první republiky, o nìm� se zmíníme i v na�em textu,
také likvidace lenních vztahù a jejich vypoøádání rozhodnì nepøedstavovalo
bìh na krátké trati a je�tì v tøicátých letech 20. století stále nebylo ukonèeno...10

Vrátíme-li se zpìt k problematice vzniku fideikomisù, zbývá otázka, co se
dìlo po schválení návrhu zákonodárným sborem. Spis s parlamentním posvì-
cením vzniku svìøenectví následnì smìøoval z øí�ské rady k pøíslu�nému sou-
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du, který dle zøizovatelem pøilo�eného seznamu jmìní vypracoval tzv. hlavní
inventáø (srov. § 224 zmínìného patentu o øízení nesporném). Adjektivem �hlav-
ní� se tento inventáø odli�uje od bì�ných inventáøù, vypracovávaných v�dy po
úmrtí dr�itele fideikomisu. Mimoøádná povaha hlavního inventáøe se projevo-
vala v tom, �e po úmrtí prvního dr�itele fideikomisu se právì podle hlavního
inventáøe zji��ovalo, co nále�í do fideikomisu a co tvoøí majetek, s ním� lze
volnì disponovat.

Podstata fideikomisu byla vysvìtlována na základì koncepce tzv. dìleného
vlastnictví, prostøednictvím které se mimochodem daly charakterizovat také lenní
vztahy. Podle ní se odli�uje vrchní vlastnictví (vlastnictví k podstatì), které
v pøípadì svìøenectví pøíslu�í souèasnému dr�iteli spolu s jeho budoucími oèe-
kávanými nástupci v dal�ích generacích (tzv. èekanci), od vlastnictví k u�itkùm,
kde je osobou oprávnìnou souèasný dr�itel. Koncepce dìleného vlastnictví má
v tomto kontextu a� metafyzickou povahu, nebo� vlastnictví pøiznávané tzv.
èekancùm pøíslu�í z logiky vìci také biologicky je�tì neexistujícím osobám.
Èekanci tedy nemohou vykonávat dílèí oprávnìní tvoøící podstatu realizace vlast-
nického práva � nakládat s vìcí (ius disponendi) èi ji u�ívat (ius utendi) a pøijí-
mat z ní po�itky (ius fruendi). Tento teoretický nedostatek, kritizovaný i tìmi
právníky, kteøí jinak proti instituci fideikomisu nevystupovali11 , se obvykle
obcházel s pou�itím kostrbaté konstrukce, podle které je pravým vlastníkem
dr�itel fideikomisu, jen� je ale omezen ve výkonu vlastnických práv. Pøi tom
nesmí dojít k po�kození budoucích dr�itelù zcizováním majetku, mj. s ohledem
na § 613 ABGB. Èekanci nemají postavení vlastníkù, nepøíslu�í jim ani nìjaké
vìcné právo, nýbr� se na nì hledí jako na oprávnìné z dìdického práva. Pokud
ji� �ijí, mohou vykonávat právo dohledu nad majetkovou podstatou, aby nedo-
�lo ke zkracování jejich zájmù.

Slu�nou existenci dr�iteli fideikomisu zaji��ovalo právo na po�itky
z fideikomisu i z jeho pøírùstkù. Ne�lo tedy pouze o volnou dispozici s úroky
z kapitálu èi s úrodou na poli, nýbr� i o zisky z kácení stromù a prodeje døeva,
z tì�by nerostného bohatství èi dobývání kamene v lomech. Tyto u�itky jako
zdroje zisku pochopitelnì mohl dr�itel dát do pronájmu èi do zástavy, které
v�ak byly èasovì limitovány dobou jeho vlastní dr�by. Zemøel-li souèasný dr�i-
tel, smlouva zanikala, nedo�lo-li ov�em k uzavøení nového kontraktu s jeho
nástupcem. Bez nástupcova souhlasu se takovýto závazek na nìj mohl vztaho-
vat pouze tehdy, svolil-li k tomu soud. Dr�itel svìøenectví byl zároveò vykona-
vatelem patronátních práv, která se k fideikomisu vázala. Na druhou stranu nesl
dr�itel fideikomisu odpovìdnost za ve�kerá bøemena váznoucí na majetkové
podstatì celku. Odvádìl tedy danì, poplatky a vykonával jiné ulo�ené povin-
nosti. Nìkteré právní pøedpisy poté upravovaly i dílèí otázky, jejich� øe�ení si
mohla vynutit nenadálá situace. Jenom pro zpestøení tedy uveïme, �e pøi nále-
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zu pokladu na pozemku patøícím ke svìøenectví by se postupovalo v souladu
s §§ 399 a 629 ABGB a dvorským dekretem è. 970 z 16. èervna 1846 tak, �e
polovina by pøipadla nálezci, jedna ètvrtina by se ocitla v majetkové podstatì
fideikomisu a zbývající ètvrtinou mohl dr�itel svìøenectví volnì disponovat.
Dal�í perlièkou je skuteènost, �e dle èasto citovaného soudního rozhodnutí
z 2. èervence 187912  pøi výhøe v losování nále�ela celá èástka, kterou dr�iteli
fideikomisu pøihrála �tìstìna, do fideikomisní podstaty a on sám s ní tedy ne-
mohl volnì disponovat.

Dr�itel mohl zadlu�it fideikomis zásadnì pouze s pøivolením soudu na zá-
kladì odùvodnìné �ádosti tak, �e nechal zøídit zástavní právo k u�itkùm nebo
vybral (u penì�ních fideikomisù) finanèní èástku. Povolení k zadlu�ení mohl
vyu�ít jen dr�itel sám, nikoli jeho nástupci, na které v�ak povinnost splácet
jejich pøedchùdcem vytvoøený dluh pøecházela. Zadlu�ení fideikomisu nesmì-
lo obecnì pøesáhnout tøetinu jeho hodnoty (§ 635 ABGB) zji�tìné soudním
odhadem, pøièem� do této èástky se musela zapoèítat ji� existující bøemena
a závady na majetku váznoucí. Pouze výjimeènì mohlo dle zákona è. 61/1868
tøetinovou hranici prolomit rozhodnutí Nejvy��ího soudu, který musel vyslech-
nout kurátora a �ijící èekance. Zvý�ení uvedeného limitu pøicházelo ostatnì do
úvahy jen tehdy, bylo-li to nezbytné pro zachování fideikomisu. Vzniknuv�í
dluh musel samozøejmì dr�itel popø. jeho nástupci splácet, a to v pravidelných
èástkách urèených zpravidla v povolovacím výmìru. Nejèastìji býval dluh roz-
lo�en na dvacet let pøi 5% roèních splátkách. Odborná literatura v této souvis-
losti hovoøila o depuraci fideikomisu.13  Podle § 248 ji� zmínìného patentu
o øízení nesporném musel dr�itel a dlu�ník v jedné osobì pøedkládat ka�dý rok
soudu tzv. depuraèní výkazy uvádìjící celkovou vý�i dluhu a dokládající zapla-
cení pøíslu�né èástky v souladu se splátkovým kalendáøem. Mohl zároveò po-
�ádat o prominutí èi poseèkání se splácením dluhu, pøièem� taková �ádost mu-
sela být provázena øádným odùvodnìním. Urèitou nevýhodu pro vìøitele lze
spatøovat ve skuteènosti, �e mohl svùj dluh uspokojit pouze na u�itcích
z fideikomisu a nemohl �ádat o vyplacení ze samotného fideikomisního jmìní.
Exekuce tedy mohla nabývat pouze podoby nucené správy nebo sekvestrace.

Kromì zadlu�ení fideikomisu pøedstavovala podstatný zásah do jeho exis-
tence i pøemìna reálného fideikomisu na pekuniární, kterou mohl, stejnì jako
výmìnu pozemkù spadajících do majetkové podstaty svìøenectví za jiné, povo-
lit soud na odùvodnìnou �ádost dr�itele (§ 634 ABGB). K takové transakci
nebylo zapotøebí souhlasu kurátora èi èekancù, av�ak vy�adovalo se jejich vy-
slechnutí u soudu. Opaèná pøemìna � tedy transformace pekuniárního fideiko-
misu na reálný � se mohla uskuteènit jenom s pøivolením øí�ské rady! Soudní
rozhodnutí zde podle výkladu opírajícího se o argument a contrario § 633 ABGB
a o naøízení ministerstva spravedlnosti z 25. bøezna 1855, podle nìho� nelze
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z vyvazovacího kapitálu pøikupovat k svìøenectví pozemky bez svolení záko-
nodárné moci, nestaèilo.

Na druhé stranì je zapotøebí zmínit i oprávnìní, jimi� disponovali èekanci
vùèi dr�iteli fideikomisu. �lo v prvé øadì o tzv. právo dohledu nad zachovává-
ním fideikomisní podstaty v neztenèeném rozsahu, tedy nad tím, aby nedochá-
zelo ke zcizování jmìní a zmen�ování objemu majetku. Bezprostøední dohled
vykonávali zpravidla místo samotných èekancù v jejich zájmu kurátoøi (opat-
rovníci). Opatrovník byl zøizován pro ka�dý fideikomis, pøièem� jeho úkolem
bylo v pøípadì zji�tìní ohro�ení èi po�kození zájmù nástupcù � napø. pøi nad-
mìrném kácení v lese � informovat soud, který v takovém pøípadì mohl naøídit
sekvestraci dle §§ 227�228, 254 patentu o øízení nesporném. Tento právní pøedpis
ale zároveò stanovoval, �e soud sám o sobì má dbát na zachovávání fideiko-
misní podstaty (§ 231).

Dal�ím nárokem, který mìl èekanec vùèi dr�iteli fideikomisu, bylo �právo
na univerzální sukcesi�, tedy oprávnìní vstoupit po smrti stávajícího dr�itele
svìøenectví jako dìdic do celého �irokého spektra práv a povinností, pøíslu�ejí-
cích fideikomisnímu dr�iteli. Samotné urèení nástupnického øádu bylo plnì
v dispozici zøizovatele fideikomisu (§ 622 ABGB). Jak u� jsme naznaèili vý�e,
rozli�ovaly se tøi zpùsoby nástupnictví:

1. primogenitura (nastupuje prvorozený z nejstar�í linie)

2. majorát (pøichází ten, kdo je dr�iteli nejblí�e dle stupòù pøíbuzenstva, pøi-
èem� star�í má pøednost)

3. seniorát (nastupuje nejstar�í èlen rodiny)

V pochybnostech má pøednost primogenitura pøed majorátem a majorát pøed
seniorátem (§ 620 ABGB). Zajímavá situace vznikla tehdy, kdy� nìkdo zøídil
více fideikomisù pro nìkolik linií � pak se hovoøilo o primogenituøe, sekundo-
genituøe èi dokonce terciogenituøe, k jejich� spojení mohlo dojít pouze tehdy,
kdy� nìkterá z linií vymøela. Spojení v jednìch rukou ale mohlo trvat jen do té
doby, ne� opìt povstalo více linií. Nestanovil-li zøizovatel jinak, uplatnila se
subsidiárnì pravidla obèanského zákoníku, podle nich� jsou ze sukcese vylou-
èeni potomci pohlaví �enského (§ 626 ABGB) a také neman�elské èi adoptova-
né dìti (§ 165 ABGB). Naopak dìti z neplatného, av�ak dodateènì konvalido-
vaného (tedy uèinìného platným) man�elství mìly nárok na nástupnictví stejnì
jako dìti legitimované per subsequens matrimonium. Do�lo-li k uzavøení mor-
ganatického sòatku èi mesalianci, nemìlo to vliv na nástupnictví fideikomisu �
pokud tak nestanovila ov�em zøizovací listina, proto�e rakouské obèanské prá-
vo pojem nerovnorodého sòatku neznalo. Chybná je rovnì� pøedstava, �e nástup-
nictví fideikomisu muselo být vyhrazeno pouze pro èleny vlastního rodu, nehledì
na ne zcela atypické pøechody svìøenectví z jedné po�losti na jinou rodinu.14



78

Po smrti ka�dého dr�itele docházelo k sepsání nového inventáøe (§ 224
zmínìného patentu), na jeho� základì se oddìlilo jmìní spadající do fideikomi-
su od ostatního (tzv. alodního) majetku, který pøipadl osobám urèeným bì�ný-
mi pøedpisy práva dìdického. Objevil-li se pøi následném porovnání nového
inventáøe s inventáøem vyhotoveným pøi úmrtí pøedchozího dr�itele nìjaký scho-
dek, muselo dojít k jeho vyrovnání z alodní pozùstalosti. Aby ov�em dìdicové
stojící mimo fideikomisní nástupnictví netrpìli pocitem jakéhosi znevýhodnì-
ní, musela jim být vyplacena náhrada nákladù vynalo�ených za �ivota zùstavi-
tele ve prospìch fideikomisu.

Závìrem této kapitoly se alespoò struènì zastavme u problematiky zániku
svìøenectví. V souladu s právním øádem platným v druhé polovinì 19. století se
naskýtaly dvì mo�nosti. První z nich byl zánik fideikomisu jako takového (ipso
facto), co� pøicházelo do úvahy v dùsledku �nedostatku vìci�:

1. jejím znièením, kde se v�ak nárok na náhradu �kody stával novým fideiko-
misním jmìním (§ 645 ABGB).

2. ètyøicetiletým vydr�ením svìøenectví jako svobodného statku (§ 1474 ABGB).

Do�lo-li se svolením soudu k prodeji fideikomisního jmìní, svìøenectví ne-
zanikalo, pouze se mìnila jeho podstata, kterou nyní tvoøila prodejní cena.

Druhým zpùsobem zániku fideikomisu ipso facto vedle vý�e popsaných ne-
dostatkù na stranì pøedmìtného jmìní byla situace, kdy se �nedostávalo� osob
zpùsobilých stát se fideikomisními nástupci. Nebyla-li nadìje na potomstvo
a vymøely-li ostatní linie rodu, stával se poslední dr�itel neomezeným vlastní-
kem na základì deklaratorního rozhodnutí soudu. Pokud by se nìjaký èekanec
pøece jenom pozdìji objevil, mohl se bránit podáním návrhu k soudu. Takový
návrh byl po formální stránce obdobou dìdické �aloby (§ 128 patentu o øízení
nesporném v kombinaci s § 823 ABGB).

Od zániku ipso facto musíme odli�it zru�ení fideikomisu, k nìmu� mohlo
dojít na základì zøizovatelova prohlá�ení, tzv. odvolání, a to tehdy, kdy� byl
fideikomis zøízen jednostranným prohlá�ením a dosud z nìj nikdo nenabyl �ád-
ných práv (srov. § 628 ABGB). Vedle odvolání zde byla i druhá mo�nost, tzv.
kasace èili soudní prohlá�ení (§ 644 ABGB). Konstitutivního významu mìlo
takové prohlá�ení, pokud se nebylo mo�no nadít potomstva nebo �ijící èekanci
se zru�ením souhlasili, a v neposlední øadì po vyslechnutí kurátora. Pozdìji
narozený èekanec nemohl zru�ení fideikomisu v takovém pøípadì napadnout.

Právní aspekty likvidace fideikomisního velkostatku v ÈSR

Ji� v úvodní kapitole jsme se struènì zmínili o tlaku na zru�ení svìøenectví,
který panoval je�tì za trvání rakousko-uherského mocnáøství. Vedle argumentù
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zdùrazòujících ohro�ení existence men�ích hospodáøství a o�ebraèování pøí-
slu�níkù politicky vlivného selského stavu se setkáme i s tvrzením o nadmìrné
hospodáøské závislosti obyvatel urèité oblasti na nìkdej�í vrchnosti apod. Na
druhé stranì zastánci fideikomisního zpùsobu hospodaøení vedle tradièních
opìrných bodù konzervativního my�lení zdùrazòovali takové argumenty, které
kladly dùraz na potøebu zachování vìt�ích zemìdìlských i lesních celkù lépe
splòujících po�adavky racionálního vyu�ití prostøedkù.15

Aèkoli se s po�adavkem na zru�ení fideikomisù setkáváme ji� v prùbìhu
bouølivých událostí let 1848�1849, pøièem� asi nejviditelnìj�ím projevem to-
hoto úsilí je dikce § 23 návrhu tzv. kromìøí�ské ústavy16 , vìt�ího ohlasu se této
snaze dostalo a� pozdìji, co� souviselo s dvìma zásadními skuteènostmi. První
z nich pøedstavovalo roz�iøování volebního práva, které otvíralo prostor pro
vyjádøení názorù radikálnìji naladìných vrstev obyvatel. Druhým rozhodují-
cím faktorem se paradoxnì stalo kompromisní znìní zákona o zøizování a za-
dlu�ování fideikomisù è. 61/1868 ø.z. Tím, �e zákon zøizování fideikomisù pøe-
nesl na parlamentní pùdu, uèinil z nìj pøedmìt nezøídka ostrých politických
tahanic. �lo mj. o vystoupení poslancù Polaka, Mengera èi Steinwendera na
øí�ské radì v prùbìhu 80. let, z èeského prostøedí pak o projevy Alfonse ��ast-
ného z  Padaøova, pozdìji se setkáme i s kritikou z øad sociální demokracie
(Pernerstorfer, Daszynski, Hybe�).17

Po vzniku Èeskoslovenské republiky se právì aristokratická výluènost fi-
deikomisù18  spí�e ne� podstata svìøenectví jako takového stala dùvodem, proè
po zru�ení �lechtických titulù zákonem è. 61/1918 Sb. z. a naø. RÈS do�lo
v souvislosti s provádìním pozemkové reformy a v návaznosti na pøijetí tzv.
záborového zákona è. 215/1919 Sb. k definitivnímu odstranìní fideikomisù zá-
konem è. 179 Sb. z. a n.RÈS z 3. èervence 1924. Ji� v prozatímním Národním
shromá�dìní v únoru 1919 vznesl po�adavek na zru�ení fideikomisù poslanec
Bradáè. Je�tì pøed schválením zákona z roku 1924 parlament projednával otáz-
ku zru�ení fideikomisù v roce 1921.

Období následující po pøijetí relativnì struèného (19 §§), leè obsahem hut-
ného zákona �o zru�ení svìøenství� se pak nese ve znamení likvidace a vypoøá-
dání bývalých fideikomisù. Mnohdy ne zcela jasné formulace zákona i obrov-
ské majetky, je� se ocitly ve høe, vyvolaly øadu sporù. Judikáty Nejvy��ího
správního soudu (dále NSS)19  a Nejvy��ího soudu (dále NS) následnì zodpo-
vìdìly nìkteré otázky, které dikce zákona svou neurèitostí ponechávala otevøe-
né. Také nìkteré na stránkách odborného tisku (Obzory národohospodáøské,
Právník apod.) publikované názory pøispìly k vyjasnìní slo�ité problematiky.20

Nemá smysl rozebírat jednotlivá ustanovení zákona ryze technické povahy, av�ak
za nezbytné pova�ujeme pøedstavit základní body, o které se právní pøedpis
opíral.
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Podle § 1 se �svìøenství (rodinné fideikomisy) v�eho druhu zru�ují� a nová
svìøenství nemohou být zøizována. Dnem úèinnosti zákona také pozbývají plat-
nosti ustanovení zøizovacích listin, rodinných usnesení popø. jiných opatøení,
pokud se na nì zákon výslovnì na jiných místech neodvolává (napø. v §§ 3,6).
K tomuto ustanovení se vztahuje rozhodnutí NS è. 14135, podle nìho� musí
být v pøípadì sporu o povahu pozemku jako pøedbì�ná otázka vyøe�eno, zda
jde o majetek fideikomisní èi alodiální.

Urèitou benevolenci, kterou ov�em chtìl ulehèit postavení jak osob opráv-
nìných k dr�bì fideikomisu, tak i soudù, kterým by jinak hrozila záplava
v podobì obrovského poètu návrhù, projevil zákonodárce v § 2. Podle tohoto
ustanovení se pro vypoøádání vztahù z fideikomisu dává pøednost soudem schvá-
lené dohodì, kterou uzavøou dr�itel fideikomisu a alespoò tøi nejbli��í èekatelé.
Pojem èekatele zákon vymezil � a nutno øíci, �e eo ipso zále�itost zkompliko-
val � zcela novì tak, �e jde o ji� �ijící osoby povolané dle zøizovací listiny
k nástupnictví, pøièem� se v�ak neberou v úvahu omezení zøizovacích listin
odporující republikánskému právnímu øádu v dùsledku zru�ení �lechtictví. �lo
o omezení daná morganatickým sòatkem, nedostatkem urozenosti apod.
V souladu s rozhodnutím NS è. 6263 se za oprávnìného èekatele pova�ovala
i osoba, kterou soud je�tì v dobì trvání Rakousko-uherské øí�e prohlásil z dùvodu
nerovného sòatku za nezpùsobilou k nástupnictví. Naopak osoba vylouèená
z takovéhoto dùvodu (napø. nerovnorodého sòatku) u� døíve ze samotné dr�by,
se svého nároku domáhat nemohla (§9 odst.1).

V daném kontextu mnohé otázky ozøejmilo rozhodnutí NS è. 5544, podle
nìho� pro pøípad uzavøení dohody nepøíslu�elo soudu zkoumat její obsah po
hmotnìprávní stránce, tedy obírat se zpùsobem vyrovnání, nýbr� pouze zkou-
mat, zda nedo�lo k formálnímu pochybení. Zda tedy byla sjednána oprávnìný-
mi osobami a pøedlo�ena v nále�ité formì bez pøekroèení prekluzivní lhùty (té�
judikát è. 6297). Jiná dohoda mezi oprávnìnými subjekty, ne� kterou pøedpo-
kládal zákon, sice mo�ná byla, ale nenále�ela do kompetence svìøeneckého
soudu, by� se jí upravovaly dal�í pomìry týkající se svìøenského majetku. Její
platnost se ov�em odvozovala od dohody pøedtím schválené svìøeneckým sou-
dem (srov. rozh. NS. è. 14135).

Nedospìly-li strany k dohodì, popø. nepøedlo�ily-li ji vèas soudu ku schvá-
lení, urèoval jim zákon dispozitivní normou náhradní øe�ení, které zjednodu�e-
nì øeèeno transformovalo fideikomis ve fideikomisární substituci, tedy institut
dìdického práva, které recentní právní øád ÈR nezná. Z moci úøední rozhodo-
val v takovém pøípadì pøíslu�ný svìøenecký soud (§ 7). Stávající dr�itel se sice
stal vlastníkem fideikomisu, ale pokud �ili èekatelé, byl omezen ve své testova-
cí svobodì dìdickým právem toho z nich, kdo mìl nastoupit jako první v øadì
dle zøizovací listiny. Aby v�ak touto cestou nedo�lo k faktickému prodlou�ení
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existence fideikomisu, stanovil § 5 zákona nemilosrdnì, �e nároky v�ech ostat-
ních èekatelù bez náhrady zanikají. Naopak nároky na plnìní vyplývající pro
urèitou osobu ze zøizovací listiny vùèi dr�iteli fideikomisu nezanikaly (§ 6), stejnì
jako pohledávky vìøitelù váznoucí na fideikomisním majetku (§ 14). Nabyvatel
svìøenectví alespoò mohl �ádat na svém pøedchùdci za jím zpùsobené zhor�ení
fideikomisního jmìní poskytnutí náhrady z jeho svobodného majetku (§ 12).

Dikce § 8 pak dávala tu�it, �e fideikomisní agenda rozhodnì nebude v krátké
dobì smetena ze stolù pøíslu�ných soudù. Pokud se toti� místo uzavøení dohody
zmiòované v § 2 znesváøení oprávnìní pøíslu�níci rodu ocitli ve sporu o nástup-
nictví, musel fideikomisní soud s usnesením urèujícím dal�í osud nìkdej�ího
svìøeneckého majetku poèkat a� do vyøe�ení celé zále�itosti. Ustanovení § 13
se potom týkalo pøípadné kolize s právními pøedpisy upravujícími problemati-
ku pozemkové reformy a mimo jiné k dohodì osob oprávnìných podle § 2 zá-
kona o zru�ení svìøenství vy�adovalo, �lo-li o majetek v záboru, souhlasu Stát-
ního pozemkového úøadu. Paragrafy 15 a 16 se pak týkaly èistì procesních
zále�itostí. Dùraz, který zákonodárce kladl na zachování archiválií, knihoven
popø. sbírek èi pøedmìtù umìlecké nebo historické hodnoty, demonstruje ob-
sáhlá úprava obsa�ená v § 17. Podle ní se povinnì vyhotovil soupis takových
pøedmìtù pod patronací ministerstva �kolství a národní osvìty, kterému také
pøíslu�elo povolení majetkové dispozice s nimi, a v pøípadì jejich ohro�ení mohlo
naøídit uschování mimo dosah vlastníka na jeho náklady. Zákon znovu opako-
val ji� døíve zvlá�tním pøedpisem stanovený zákaz vývozu umìleckých a histo-
rických památek a pro pøípad poru�ení stanovených naøízení hrozil vlastníkovi
pokutou do 100 000 Kè nebo vìzením do tøí mìsícù. Derogaèní klausule § 18
ru�ila star�í pøedpisy týkající se svìøenectví, v prvé øadì ustanovení ABGB
a patentu o øízení nesporném z roku 1854, a § 20 závìrem zmocòoval nìkterá
ministerstva k provedení v zákonì obsa�ených norem.

Odstranìní fideikomisù ani meziváleèná realizace pozemkové reformy zda-
leka neznamenaly konec velkostatkù. K tomu dochází a� v souvislosti s revizí
pozemkové reformy po druhé svìtové válce. Tento zásadní zlom nám ale záro-
veò znemo�òuje sledovat pøípadné snahy o udr�ení majetkových podstat nì-
kdej�ích fideikomisù jiným zpùsobem. Dùsledkem vyvlastnìní soukromého ne-
movitého majetku zanikl i dùvod pøípadných sporù o vlastnictví popø. výkon
oprávnìní vyplývajících z vypoøádání nìkdej�ích fideikomisních podstat. Pøi-
jetím právních pøedpisù týkajících se od�kodnìní nìkterých majetkových køivd
se v�ak od poèátku 90. let otevøela cesta k soudnímu projednávání zále�itostí,
které mají své koøeny v uspoøádání majetkových pomìrù po likvidaci fideiko-
misního velkostatku.21

V Rakousku, jeho� úprava �lechtického práva a souvisejících institutù mìla
pochopitelnì stejné koøeny22  a v podstatných rysech se od na�ich právních po-
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mìrù neodchýlila ani v meziváleèném období, jsou ale dnes nìkteré majetkové
celky spravovány formou rodinných nadací23 , jejich� statut do urèité míry mù�e
zaji��ovat ochrannou úlohu charakteristickou pro nìkdej�í fideikomisy. V ÈSR
po roce 1918 se takovéto rodinné nadace neobjevují. Na druhou stranu nedo�lo
k zániku nìkdej�ích stipendijních �lechtických nadací24 , co� potvrdilo i roz-
hodnutí Nejvy��ího správního soudu è. 17323/33, podle nìho� zanikly sice �lech-
tické tituly a veøejnoprávní privilegia z nich plynoucí, av�ak nezanikla opráv-
nìní soukromoprávní povahy vztahující se k osobám splòujícím urèité
kvalifikaèní pøedpoklady. Nezdá se ale, �e by pøijetí nového nadaèního zákona
v roce 1997 (è. 227/1997 Sb.), nahradiv�ího stávající nedostateèná ustanovení
§ 20b � 20e obèanského zákoníku (z. è. 40/1964 Sb.), pootevíralo dveøe
k zakládání rodových nadací v Èeské republice.25

Exkurs: Zru�ení �lechtictví a fideikomisù v Nìmecku

Vzhledem k naznaèeným souvislostem mezi podobou rodového svìøenectví
v habsburské monarchii a nìmeckých zemích je zapotøebí uèinit alespoò letmý
exkurs k problematice odstranìní fideikomisù a øe�ení otázky u�ívání �lechtic-
kých titulù v Nìmecku po roce 1918. V èeské historiografii existují práce obí-
rající se zru�ením �lechtictví v ÈSR po roce 1918 a zále�itostmi pøíbuznými26 ,
av�ak srovnávací studie zachycující vývoj v �ir�ím, nejen geografickém kon-
textu stále chybí.

Po roce 1918 pøijatá právní úprava v Nìmecku doplnìná judikaturou pøed-
stavuje relativnì èistou a nechaotickou metodu øe�ení otázky �lechtické titula-
tury a vázaného majetku.27  Je asi nutno pøedeslat, �e v souèasné dobì �ije v SRN
cca 40 000 osob �lechtického pùvodu, které mají mo�nost se spolèovat ve Sdru-
�ení nìmeckých �lechtických svazù (Verein der deutschen Adelsverbände), je�
pøedstavuje organizaci zastøe�ující na základì zejm. regionálního èi nábo�en-
ského klíèe se zformovav�í spolky osob s modrou krví. Zmínìná organizace
také prostøednictvím Výboru pro otázky �lechtického práva (Deutsches Adel-
rechtsausschuß) øe�í na soukromoprávní bázi pøípadnì vyvstav�í sporné otáz-
ky.28  Nakladatelství C. A. Starke Verlag v Limburgu an der Lahn vydává po
druhé svìtové válce na tzv. gothajské almanachy navazující Genealogisches
Handbuch des Adels podávájící informativní pøehled øí�ské �lechty.29

Problematika u�ívání �lechtických titulù spadá do vícero právních odvìtví,
mj. jde o normy práva ústavního, správního, rodinného a obèanského. Základní
právní normu, od ní� se pak dal�í právní pøedpisy na spolkové i zemských úrov-
ních od pádu císaøství a vzniku republiky odvíjejí, pøedstavuje Ústava Nìmec-
ké øí�e (tzv. výmarské republiky) z 11.8. 1918, která v èl. 109 odst. 3 stanoví, �e
aèkoli �lechtické tituly nadále udíleny ji� nebudou, stávají se po právu do
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14.8.1919 udìlené �lechtické tituly souèástmi jména.30  Toto pravidlo neplatí
ale tehdy, nebyly-li ji� del�í dobu právoplatnými nositeli u�ívány, popø. se jich
tyto osoby pøímo vzdaly.31  Na mnohé v prùbìhu doby se vynoøiv�í otázky ale
musela dát odpovìï a� judikatura nebo øada rozhodnutí správních orgánù.32

Dle nich se napø. pouze výjimeènì mohou na základì zákona o zmìnì jmen
(Namensänderungsgesetz) volit jména obsahující �lechtická oznaèení.33  Zákon
rozhodnì nesmí být u�íván jako berlièka k �vytváøení nových �lechtických titu-
lù�, a tak napø. ani udìlení �lechtického titulu cizím panovníkem není dùvodem
k uznání zmìny jména dle tohoto zákona. V této souvislosti je tøeba zmínit
i ustanovení § 1355 odst. 4 nìmeckého obèanského zákoníku (BGB) umo�òují-
cí rozvedeným èi ovdovìlým man�elùm návrat k pùvodnímu rodovému jménu
� jde-li o �enu s jménem obsahujícím baronské oznaèení, mù�e poté u�ívat své
rodné jméno pouze s titulem Freifrau nikoli Freiin.34  Vstupem do man�elství,
kdy vzniká právo u�ívat �lechtické jméno man�ela, se samozøejmì � i kdy�
z èistì formálního hlediska akcentujícího konstrukci predikátu jako souèásti
jména je to napadnutelné � jméno upraví tak, aby odpovídalo opaènému pohla-
ví (tedy man�el Graf, Freiherr, man�elka Gräfin, Freifrau atd., jak ostatnì po-
tvrzuje u� judikát z roku 1926).35  Souèasná právní úprava umo�òuje nabytí
jména se �lechtickým titulem i tím, �e snoubenci si zvolí za své spoleèné jméno
do man�elství jméno �eny s �lechtickým predikátem, nebo úplatným postoupe-
ním práva na u�ívání �lechtického titulu.36  Zcela jednoznaèné stanovisko ji�
vý�e zmínìného Výboru pro otázky �lechtického práva k tìmto jednáním øíká,
�e ani pøijetím �lechtického predikátu man�elky ani adopcí ne�lechtice eo ipso
pøíslu�nost k øí�ské �lechtì nevzniká.37  Proto�e logika u�ívání �lechtických pre-
dikátù vychází z jejich zaøazení jako souèástí jména, nále�í i neman�elskému
dítìti v souladu s § 1617 odst. 1 BGB jméno jeho matky s pøíslu�ným �lechtic-
kým oznaèením.

Co do �lechtického titulu udìleného ad personam platí za vzorové rozhod-
nutí bavorského Vrchního zemského soudu (Oberstes Landesgericht) publiko-
vané v roce 1981, podle nìho� se jedná pouze o souèást jména takto obdaøené-
ho jednotlivce, které nezakládá nárok rodinných pøíslu�níkù.38  Velice zajímavou
a spornou otázkou je mo�nost u�ívání titulù pøíslu�ejících pouze hlavì rodu39

a vùbec problematika titulatury tzv. primogeniturní �lechty. V praxi toti� není
pøíli� dodr�ováno pravidlo preferované orgány veøejné moci, aby se souèástmi
jména stávala pouze ta �lechtická oznaèení, která se dle bývalého �lechtického
práva dìdila jako rodové jméno bez zvlá�tního upøednostnìní nìkterých èlenù
rodu.40

Za nepøípustné se pova�uje vkládat �lechtický titul pøed køestní jméno. Jeho
místo je mezi køestním jménem a pøíjmením (napø. Albrecht Graf von Schlief-
fen, nikoli Graf Albrecht von Schlieffen). Zkrácení �von� na �v.� a �Freiherr�



84

na �Frhr.� se pova�uje za dovolené a obvyklé. V nìkterých spolkových zemích
(napø. v Prusku zákon z 23.6.1920) byli pøíslu�níci �lechtických rodù pøinuceni
zvolit si nìkteré z predikátù a titulù za souèást jména a ostatní v úøedním styku
nepou�ívat � tento pøístup byl motivován pravdìpodobnì snahou o racionální
a pragmatickou úpravu, která by nekladla na úøedníky pøíli�né nároky co do
znalostí �lechtické genealogie a titulatury. Cizozemská �lechtická oznaèení je
pak nutno u�ívat v pùvodní podobì a nepøekládat (napø. francouzské �de� na
nìmecké �von�). Právì v této oblasti, tzn. tam, kde nìmecké právo nará�í na
právní øády jiných státù, se objevuje celá øada soudních a správních rozhodnutí,
je� musí zodpovìdìt otázky, které ponechává právní úprava otevøené. Na mo�-
nost u�ívat �lechtická oznaèení je zásadnì potøeba nahlí�et z pohledu právního
øádu státu, jeho� je daná osoba státním pøíslu�níkem. I tehdy, kdy státní pøíslu�-
ník zemì, v ní� do�lo ke zru�ení �lechtických titulù41 , získá v následujícím ob-
dobí nìmeckou státní pøíslu�nost, platí obecnì zásada, �e není osobou oprávnì-
nou u�ívat �lechtické tituly. Pokud v�ak nìmeckou státní pøíslu�nost nabyl døíve,
ne� do�lo v jeho domovské zemi k zru�ení �lechtických titulù, pak titul u�ívat
smí a �lechtické oznaèení se pova�uje za souèást jeho jména. Proto�e v�ak nì-
meckou státní pøíslu�nost nabylo mnoho osob v dùsledku bouølivých událostí
stíhajících støedoevropský prostor v tomto století a� poté, co pøi�ly o právo
u�ívat �lechtické tituly ve svých domovských zemích a poté byly je�tì z tìchto
zemí odsunuti, sna�í se zákonodárce zmírnit tí�ivost jejich postavení alespoò
novelou zákona o zmìnì jmen z 29.8.1961. Tehdy do�lo k vlo�ení § 3a. Ten
umo�òuje navrácení pùvodního jména nìmeckému státnímu pøíslu�níkovi, kte-
rý získal nìmecké obèanství poté, co mu bylo ve státì, odkud pochází, bránìno
u�ívat jeho pùvodní jméno, a to na základì správního opatøení èi právního pøed-
pisu postihujícího pøedev�ím pøíslu�níky nìmecké men�iny.42  Vzhledem ke sku-
teènosti, �e, jak u� bylo mnohokrát naznaèeno, �lechtický titul se pova�uje za
souèást jména, otevírá se mo�nost obnovení �lechtického titulu pro �lechtické
rody z èeských zemí èi Estonska, nikoli v�ak pro rakouské èi maïarské �lech-
tické rody, proto�e tam zru�ení �lechtických titulù nepostihlo � máme-li se dr-
�et dikce zákona � �pøevá�nì pøíslu�níky nìmecké men�iny�. A� u� proto, �e se
pøevá�nì dotklo jiné národnosti � Maïarù � nebo proto, �e se sice týkalo pøe-
vá�nì Nìmcù, ale ti netvoøili ve státì men�inu, co� je pøíklad Rakouska. Proti
pøeva�ujícímu mínìní se v�ak i zde objevuje men�inový názor, �e zru�ení �lech-
tických titulù cizím státem není pro Nìmecko závazné, proto�e jde o �vyvlast-
nìní z veøejného zájmu�, v daném pøípadì vyvlastnìní jména, které je úèinné
jen na území dané opatøení realizujícího státu.

Co se týèe samotného institutu fideikomisu, jeho úprava logicky nenále�ela
do sféry øí�ského zákonodárství. Podoba svìøenectví v jednotlivých historic-
kých zemích se navíc dosti výraznì odli�ovala, a proto se pøi odstraòování fi-
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deikomisù pøistoupilo k následujícímu øe�ení. Výmarská ústava v èl. 155 odst.
2 naøídila odstranìní fideikomisù, av�ak provedení tohoto kroku nále�elo plnì
do sféry zemského zákonodárství. A tak, i kdy� souèástí právního øádu SRN
zùstává formálnì stále èlánek 59 uvozovacího zákona k obèanskému zákoníku
(Einfüührungsgesetz zum BGB von 18.8.1896) potvrzující platnost zemských
pøedpisù o rodových fideikomisech, jde nyní ji� o ustanovení obsolentní. Zem-
ské zru�ovací zákonodárství toti� doplnil a svým zpùsobem otázku likvidace
fideikomisù zavr�il øí�ský zákon z 26. èervna 1935 (BGBl. III, 7811�1) a k nìmu
vydané provádìcí naøízení z 24.8.1935. S definitivní úèinností od 1.1.1939 pøe-
stávají existovat je�tì do�ívající svìøenectví, léna a dal�í formy vázaného ma-
jetku na základì zákona o zániku fideikomusù z 6. èervence 1938 (BGBl. III,
7811�2). Doplòující ustanovení obsahují pak i nìkteré právní pøedpisy z obdo-
bí po druhé svìtové válce.

Nìkteré mo�nosti vyu�ití fondu Fideikomisní spisy, 1564�1953

Vìnovali-li jsme se na pøedcházejících øádcích otázce právní úpravy fidei-
komisù v Rakousku, popø. problematice jejich zru�ení v støedoevropském kon-
textu, nebylo tomu tak zcela bezúèelnì. Pouze tehdy, kdy� se blí�e seznámíme
s legislativním zakotvením tohoto institutu, mù�eme posléze nastoupit na mno-
hem komplikovanìj�í, av�ak zároveò nanejvý� u�iteènou a potøebnou cestu prù-
zkumu a vytì�ení bohatého mno�ství archivního materiálu, který nám poskytu-
je cenná svìdectví o pøíslu�nících �lechtických rodù, coby zøizovatelù
svìøenectví, i o majetkových podstatách tvoøících jádro fideikomisù. Badatel-
ským výzkumem zohledòujícím nové otázky kladené historickou veøejností
v oblasti sociálních i hospodáøských dìjin odhalíme jak onen bì�ný, ka�doden-
ní �ivot jednotky tvoøící unikátní sociálnì-ekonomický celek, tak i dramatické
zvraty, které obèas do poklidné existence svìøenectví zasáhly, nejèastìji v po-
dobì majetkových sporù.

Spektrum písemností, s nimi� se mù�eme v archivním fondu setkat, je dosti
�iroké � od zachycení soudních sporù pøes vykreslení struktury vyu�ití pùdy
a zachycení hodnoty majetku v dobovém kontextu sahá a� po spisy odhalující
podobu a vybavení panského sídla coby �výkladní skøínì� dokládající úspì�-
nost hospodaøení na panství. Není asi tøeba pøipomínat, �e údaje zachycované
dle urèitého schématu v �ir�ím èasovém horizontu pøedstavují ideální �pole
neorané� pro zpracování srovnávacích studií. Urèitý odrazový mùstek pro ba-
datele zabývající se dìjinami 19. století mù�e pøedstavovat soubor 23 knih,
v nich� vedle rejstøíkù, na jejich� základì lze získat pøesnìj�í informace o struk-
tuøe aktového materiálu, nalezneme i tzv. souhrnné záznamy o fideikomisu, kte-
ré nále�í k nejzajímavìj�ím souèástem tohoto celku. Mají ustálenou strukturu
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a pocházejí z let 1860�1871. Tvoøí je jednotlivé svazky vztahující se v�dy
k urèité �lechtické po�losti a následnì k jí nále�ejícímu svìøenectví. Uspoøádá-
ní respektuje abecední sled tìchto rodin (nikoli tedy fideikomisù), pøièem�
v naprosté vìt�inì pøípadù je evidence vedena dle rodù, které fideikomis dr�ely
v dobì vyhotovení zápisu.43  Takøka ka�dý takový svazek má následující èásti:

A) Genealogie des Geschlechts (obsahuje genealogii a historii rodu vè. popisu
erbu a výjimeènì � Althann, Beaufort-Spontin � i jeho více èi ménì zdaøilé-
ho vyobrazení, pøílohu tvoøí u valné vìt�iny svazkù rodokmen vyvedený
v tabulce)

B) Geschichtliche Notitzen über Fideikommißß-Körper (poznámky k formová-
ní fideikomisní podstaty v urèité èasové ose)

C) Entstehung des Fideikommißes und Nachfolge-Ordnung (popis ustavení
a vzniku svìøenectví vè. nástupnického øádu)

D) Darstellung des Stammvermögens und aller seinen Bestandtheilen (struèný
pøehled fideikomisního jmìní s popisem a zaznamenáním úèetních polo�ek
pro 60. léta 19. století)

E) Grundbesitz (nastínìní rozsahu pozemkového majetku èlenìného dle druhù
� pole, lesy, louky, rybníky, zahrady...)

I z takto struènì nastínìného obsahu vysvítá, �e zmínìný materiál pøedsta-
vuje pozoruhodný soubor, který je mo�no vyu�ít k výzkumu jak v oblasti hos-
podáøských a sociálních dìjin 19. století (zejm. èásti D a E), tak i v rámci studia
právních dìjin (zejm. èást C) a �lechtické genealogie (pøedev�ím díl A). V po-
slední ze zmiòovaných oblastí je v�ak rozsah vyu�ití znaènì limitován. Nehle-
dì k tomu, �e existuje mno�ství pøehledných èasto mnohasvazkových pøíruèek
pro �lechtickou genealogii44 , zvlá�tì co do údajù o nejstar�ích generacích rodu
nemusí být pøehled zobrazený v tabulce zcela pøesný. Na druhou stranu v za-
chycení mnohdy slo�itých pøevodù fideikomisní podstaty a pro pochopení vzá-
jemných rodinných vazeb (napø. srov. jednotlivé linie Kolowratù, pøíbuzenství
Sinzendorfù a Nostitzù, dìdicù mní�eckého panství apod.) mají souhrnné zá-
znamy o fideikomisu pro historiky i genealogy urèitou hodnotu. Takté� zachy-
cení sledu dr�itelù a èekatelù fideikomisu má svùj význam a vzhledem k právní
relevanci postavení jednotlivých osob v rodinì pro správu fideikomisu lze ge-
nealogické tabulky vyu�ít v pøípadech, kdy je urèité èasové zaøazení sporné.
Takové pøípady mohou nastat pochopitelnì je�tì v 19. století.45  Celkový rozsah
zu�itkovatelných informací v daném souboru je ale samozøejmì mnohem �ir�í
a výraznì pøesahuje sdìlovací mo�nosti struèné, spí�e uvozovací studie. Pro
orientaèní seznámení s rody (a jejich fideikomisy), které jsou zachyceny v sou-
hrnných záznamech o fideikomisu, jsme se rozhodli na následujících stránkách
poskytnout jejich pøehled, který nemohl být v inventáøi daného archivního sou-
boru z technických dùvodù badatelùm pøedlo�en.
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z �Právnických rozhledù� r. 1918, s. 22.

9 K historickému vývoji, obsahu i zru�ení institutu lenního práva zejm. Die böhmischen Kronle-
hen im Königreiche Böhmen, Markgrafthume Mähren und Herzogthume Schlesien, dargestellt
von Eduard P�tros. Prag 1861, dále Malý, K. a kol. Dìjiny èeského a èeskoslovenského práva
do roku 1945. Praha 1997, s. 41�42, 239, a heslo Lenní právo od F. Èády ve Slovníku veøejné-
ho práva èeskoslovenského, sv. II, Brno 1932, s. 487�494.

10 Komentáø k èeskoslovenskému obecnému zákoníku obèanskému od kolektivu autorù pod ve-
dením F. Rouèka a J. Sedláèka (díl druhý vydaný v Praze 1935), pojednávající o lenních vzta-
zích v souvislosti s úpravou dìleného vlastnictví, uvádí, �e �dosud Blansko je lénem olomouc-
kého arcibiskupa.� (s. 217).

11 Tilsch, E. O fideikomissech. Vydání autorisované. Praha 1908, s. 9.
12 Srov. napø. Veselý, F. X. V�eobecný slovník právní. Díl první. Praha 1896, s. 471.
13 Tilsch, E. c.d., s. 13.
14 Srov. napø. pøechody vlastnictví panství Mní�ek pod Brdy dle souhrnného záznamu o fideiko-

misu. SÚA Praha, fond Fideikomisní spisy, 1564�1953, inv. è. 19, sv. 13.
15 K argumentùm obou stran viz Veselý, F. X.: c.d., s. 468.
16 Èerný, J. M. Boj za právo. Sv. I. Praha 1893, s. 484.
17 Urfus, V. c.d., s. 232�233.
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18 Teoreticky obèanský zákoník (ABGB) umo�òoval pochopitelnì i vznik ne�lechtických fidei-
komisù. Spojení kritiky fideikomisù s útoky na èeskou �lechtu se v�ak zvlá�tì výmluvnì pro-
jevuje v díle Josefa Holeèka (Holeèek, J. Èeská �lechta. Praha 1918, s. 61).

19 Rozhodnutí NSS èasto øe�ila kolize nastav�í v dùsledku soubì�né aplikace zákona è. 179/1924
Sb a pøedpisù o pozemkové reformì. Viz napø. Bohuslavova sbírka judikátù è. 6669/27, 6970/
27 nebo 6549/27.

20 Tak kupø. odborný �Posudek ve vìci thunovského svìøenství dìèínského� od Prof. Dr. Jana
Krèmáøe (Právník 1925, s. 268�277, 297�307).

21 Zejména v pøípadì opravdu významných celkù jako napø. u roudnických Lobkowiczù lze oèe-
kávat nepochybnì soudní rozhodnutí zásadního významu, která vnesou jasno do vztahù, které
komplikuje soubìh prvorepublikových, znárodòovacích a restituèních norem in una.

22 Rakouskou právní úpravu v této oblasti sleduje Waldstein-Wartenberg, B. Österreichisches Adels-
recht 1804�1918. In: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 17�18/1964, s. 109�146,
a novìji zejm. Binder � Krieglstein, R. Österreichisches Adelsrecht 1868�1918/19. Von der Aus-
gestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der
Republik. Dissertation an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien 1997.

23 Napø. u Schwarzenbergù, Starhembergù nebo hrabat Henckel von Donnersmarck.
24 Jejich písemnosti jsou ulo�eny v SUA Praha ve fondu Ministerstvo vnitra � �lechtický archiv,

1833�1918, kart. 1�24.
25 Zde zejm. viz znìní §1 odst.1 zákona: �Nadace nebo nadaèní fond jsou úèelová sdru�ení ma-

jetku zøízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecnì prospì�ných cílù. Obecnì
prospì�ným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných
humanitárních hodnot, ochrana pøírodního prostøedí, kulturních památek a tradic a rozvoj vìdy,
vzdìlání, tìlovýchovy a sportu.� Té� srov. § 646 ABGB.

26 Zejm. Soukup, L. Zru�ení �lechtictví v ÈSR. In: Právnìhistorické studie 17/1973, s. 101�112,
té� Ma�ek, P. Hierarchie a titulatura �lechty. In: Modrá krev. Praha 1999, s. 8�12.

27 Na druhou stranu velice bolavým místem zùstává z hlediska �lechtických rodù z tzv. nových
spolkových zemí fakt, �e jejich majetky zabrané ji� roku 1945 v prùbìhu pozemkové reformy
provádìné pod taktovkou ruské okupaèní správy nebyly a s nejvìt�í pravdìpodobností vzhle-
dem k odstavci 1 Spoleèeného prohlá�ení nìmeckých státù a èl. 41 Smlouvy o sjednocení
Nìmecka z roku 1990 a následnému rozhodnutí Spolkového ústavního soudu z 23. dubna
1991 ani nebudou vráceny. Jakékoli finanèní od�kodnìní se té� neoèekává. Viz napø. Wenden-
burg, A. Die Menschenrechtsbeschwerde der Bodenreformopfer. In: Sobotka, B. (ed.): Burgen,
Schlösser, Gutshäuser in Sachsen, Stuttgart 1996, s. 489�500, a dal�í pøíspìvky v tomto sbor-
níku. Plasticky zachycuje prùbìh pováleèné pozemkové reformy sborník Schicksalbuch des
Sächsisch � Thüringischen Adels 1945. Limburg an der Lahn 1994.

28 Srov. napø. Studnitz, G. von. The German Nobility. In: www.worldroots.com/brigitte/royal/
germannobility.htm. K právním aspektùm blí�e napø. Barchetti, T. Adelsrecht in der Republik
Deutschland und in Österreich. In: Adler 2/93, s. 41�45.

29 Je vydáván v 5 øadách (Adelslexikon, Fürstliche Häuser, Gräfliche Häuser, Freiherrliche Häu-
ser a Adelige Häuser), do konce roku 1998 vy�lo celkem ji� 117 svazkù.

30 Zmínìné ustanovení na základì èlánku 123 odstavec 1 Základního zákona SRN (Grundgesetz
BRD) je i dnes souèástí nìmeckého právního øádu, má v�ak ji� jen právní sílu �obyèejného�
nikoli ústavního zákona.

31 Viz Münchener Kommentar BGB. Bd. I. München 1993, s. 111.
32 Obecnì se vìt�ina odborníkù shoduje na tom, �e soudní rozhodnutí se navrhovatelùm vìt�inou

sna�í v tìchto zále�itostech vyhovìt, pokud nejsou ohro�ena práva jiných subjektù.
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33 Srov. Münchener Kommentar. Bd. I. München 1993, s. 108.
34 Ibidem, s. 198.
35 U rytíøských oznaèení praxe vychází z toho, �e man�elovi pøíslu�í �Ritter von� a man�elce

pouhé �von�. Ibidem, s. 201.
36 Do roku 1920 existovala taxa 6 000 øí�ských marek za takový pøevod. Ibidem, s. 199 .
37 Ibidem, s. 201.
38 SOERGEL Kommentar zum BGB. Bd. I. Stutgart-Berlin-Köln-Mainz 1988, s. 62.
39 Jde napø. o situaci, kdy v rodinì, kde hlava rodu je kní�etem a ostatní èlenové rodu jsou

hrabata, umírá osoba, která jako poslední dle bývalého �lechtického práva u�ívala v dobì, kdy
ústava Výmarské republiky vstupovala v úèinnost, kní�ecího titulu coby hlava rodu.

40 Ibidem, s. 62.
41 �lechtické tituly takto ru�í napø. Rakousko zákonem z 3. 4. 1919 (tzv. an�lus roku 1938 na tom

nic nezmìnil), Maïarsko zákonem z 3. 1. 1947, Èeskoslovensko 30. 12. 1918, Rusko bol�e-
vickým dekretem z 23. 11. 1917. Zákaz �lechtických titulù v Rumunsku platil ji� dle èlánku
10 Ústavy z 29. 3. 1923 a v Jugoslávii dle èlánku 4 odst. 2 Ústavy z 28. 6. 1921. Naproti tomu
èlánek 96 polské ústavy z roku 1921 podle nìkterých nelze pova�ovat za zru�ení �lechtických
titulù jako souèástí jmen. S výjimkou Estonska (zákon z 9. 6. 1920 a ústava z 15. 6. 1920)
nedo�lo nikdy ke zru�ení �lechtických titulù v Pobaltí (Litva, Loty�sko).

42 § 3a Zákona v originále zní:

  �(1) Ist ein deutscher Staatsangehöriger, der die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem 1. Ja-
nuar 1919 erworben hat, daran gehindert, seinen früheren Familiennamen oder Vornamen zu
führen, weil ihm dies vor seiner Einbürgerung durch ein Gesetz oder Verwaltungsmaßnahme
seines früheren Heimatsstaates verboten war, so liegt ein wichtiger Grund zur Änderung im
Sinne des § 3 Abs. 1 vor, wenn durch das Gesetz oder Verwaltungsmaßnahme des früheren
Heimatsstaates überwiegend Angehörige einer deutschen Minderheiten betroffen waren.

   (2) Absatz 1 gilt auch für die deutsche Staatsangehörige, auf die der frühere name durch Ablei-
tung übergegangen wäre.�

43 Výjimku pøedstavuje fideikomis Mní�ek zaøazený pod Engely z Engelflussu, kteøí v�ak toto
panství dr�eli jen do roku 1827. Obdobnì Hohenembsové vymøeli i po pøeslici ji� roku 1828,
ale o panství Bystré se poté rozhoøel spor mez dìdici, který byl vyøe�en a� roku 1848, kdy se
Bystrého ujala Arno�tka z Langetu. Od roku 1868 se tento statek nalézal v dr�ení Habsburkù.
V pøípadì jiných vymøelých rodù (Dietrichstein) nebo v pøípadì zániku samotného fideikomi-
su (Loewenthal) bývá �títek s oznaèením rodu na deskách daného svazku pøe�krtnut.

44 Napø. Kneschkeho Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. I�IX. Leipzig 1859�1870,
a pøedev�ím ji� vzpomenuté gothajské almanachy vycházející od roku 1765 do roku 1942,
resp. 1944. Jejich renomé v nìmeckém prostøedí není malé, o èem� svìdèí i fakt, �e pøi øízení
pøed soudy a úøady se ohlednì nich prosadila právní domnìnka správnosti obsa�ených údajù
(viz Fritsch, T. Frhr. von. Die gothaischen Taschenbüücher, Hofkalender und Almanach. Lim-
burg an der Lahn 1968, s. 105). Pøehledné genealogické tabulky té� u jednotlivých hesel Wurz-
bach, C. von. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. I�LX. Wien 1856�1891.

45 Kupø. jako datum narození rakouského ministra spravedlnosti v letech 1888�1895, Bedøicha
hr. Schöönborna, nekrolog ve Fremden-Blattu z 21. 12. 1907 udává 14. záøí 1841, Almanach
èeské �lechty (Praha 1999, s. 331) pak 10. záøí tého� roku. Vìt�ina nekrologù stejnì jako
tabulka ve svazku 43 inv. è. 22 � souhrnného záznamu o schöönbornském fideikomisu � po-
tvrzuje datum 11. záøí 1841.

46 Pozdìji pøechází na Unwerthy a pak na �tampachy.
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ZUSAMMENFASUNG

DIE BÖHMISCHEN FIDEIKOMISSE IN DEN LETZTEN JAHREN
IHRER EXISTENZ
(NOTIZEN ZU ARCHIV- UND VERWALTUNGSASPEKTEN)

Jiøí Georgiev

Zu den bedeutendsten Rechtsinstituten, die die Konzeption des gebundenen
Eigentums ausdrückten, noch in der Abschlussperiode des Dauerns der Habs-
burger Monarchie gehörte die Regelung der Fideikomisse, die sich bis ihre
Aufhebung fast absolut ihren reinen adeligen Charatkter behielten. Der Zeit-
umfang des Archivbestandes Fideikomiss-Akten, 1564�1953, der im Staatlichen
Zentralarchiv in Prag deponiert ist, beweist auch die Kompliziertheit der Aus-
einandersetzung der Eigentumsbindungen nach der Liquidierung der
Fideikomisse laut Gesetz Z. 179/1924 S.d.G.u.V. der Tschechoslowakischen
Republik. Davon, dass es nicht leicht wurde, die eingewurzelten Mechanismen
und Traditionen der Fideikomiss-Wirtschaft und -Nachfolge zu entkräften, zeugt
auch die Erfahrung der sog. Weimarer Republik, die in der Angelegenheiten
des Adelrechts die bedächtigere Stellung einnahm als z. B. die Tschechoslowa-
kei oder Österreich zwischen den Kriegen. Der Autor, der in seiner Studie enge
Bindungen zwischen der Regelung des Vertrauens in der Habsburger Monar-
chie, die schon früher vor allem in der Arbeit von Urfus beschrieben wurde,
und in den deutschen Ländern betont, leistet für Vergleich einen Umriss der
Rechtsgründen der Adel-�Abschaffung� und der Aufhebung der Fideikomiss-
Güter in Deutschland zwischen den Kriegen. Den nächsten Kapitel, der aber
schon den Rahmen der einleitenden Studie überschreitet, könnte die Kompara-
tion der praktischen Realisation dieses Schrittes bilden. Allgemein kann man
konstatieren, dass in der tschechischen und auch in der deutschen
Historiographie zwar die Arbeiten existieren, die dieses Thema relativ aus-
führlich erfassen, besonders von der rechtshistorischen Ansicht aus, doch an-
derseits entbehrt man ein systematischeres Werk, das z. B. auf dem Gebiete der
wissenschaftlichen und sozialen Geschichte die Aufgabe der Fideikomiss-Wirt-
schaft im breitem Kontext bearbeitet würde. Es fehlt auch die Reflexion der
Veränderungen des Fideikomiss-Instituts im breiterem Zeithorizont und der
Vergleich mit der Entwicklung in einzelnen Ländern der Donaumonarchie, aber
auch außer ihrem Rahmen. Von den angedeuteten Wirklichkeiten fließen die
neuen Möglichkeiten aus, die sich vor der wissenschaftlichen Untersuchung
auf diesem Gebiete öffnen. Zur Erklärung mancher zusammenhängenden Fra-
gen kann u. a. der erwähnte Bestand des Staatlichen Zentralarchivs in Prag
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dienen. Zur Orientierung in diesem Bestand stehen dem Benützer zur Verfügung
nicht nur das bestehende Findbuch, aber auch in diesem Beitrag veröffentlich-
te Tabelle, die eine Übersicht des hinsichtlich der Bedeutung zweifellos
wesentlichen Teils dieses Komplexes vorstellt, der die leichte Orientierung auch
in einigen anderen Bestandteilen � den sog. zusammenfassenden Aufnahmen
über Fideikomiss � ermöglicht.
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SPISY BÝVALÉHO PO�TOVNÍHO ARCHIVU V PRAZE

Alexandra �piritová

Pod názvem Po�tovní archiv v Praze byl za první republiky mínìn v podsta-
tì rezortní archiv ministerstva po�t a telegrafù. Vznikl pøi Po�tovním muzeu
v Praze, zøízeném výnosem tohoto ministerstva ji� 18. prosince 1918. Minister-
stvo po�t a telegrafù vzniklo 13. listopadu 1918.1 Vezmeme-li v úvahu mno�ství
nutných legislativních krokù pøi vzniku nového èeskoslovenského státu i sa-
motného ministerstva, pøebírajícího kompetence jak z bývalých ústøedních or-
gánù ve Vídni, tak dosavadního Úøadu generálního øeditele po�t a telegrafù,
spadajícího pod ministerstvo obchodu, prùmyslu a �ivností, je rychlost zøízení
rezortního muzea i jeho archivu více ne� obdivuhodná.2 Prvním øeditelem mu-
zea se stal èlovìk, který historii po�tovnictví vìnoval prakticky celý �ivot
a i vznik archivu byla pøedev�ím jeho zásluha � Václav Dragoun. Vìnujme se
proto nejdøíve více jeho osobì.

Václav Dragoun se narodil 27. záøí 1865 na statku Vondrov u Hluboké.
Majetkové pomìry mu neumo�nily univerzitní studium a po ukonèení základní-
ho vzdìlání nastoupil do slu�eb po�tovní správy. Jeho zájem o historii se plnì
projevil po roce 1891, kdy byl pøidìlen jako adjunkt k po�tovnímu úøadu Praha
1. Svému zájmu vìnoval od té doby ve�kerý svùj volný èas, nìkolik dovolených
strávil v rodiném archivu Paarù v Bechyni. V roce 1909 dosáhl néjen hodnosti
vrchního po�tovního oficiála ve jmenovaném úøadì, ale jeho znalosti historie
po�tovnictví byly ji� natolik známy a cenìny, �e byl navr�en do komise pro
shroma�ïování pramenù k 300 tému výroèí po�tovnictví na Moravì.3 Jmeno-
ván jejím èlenem byl 4. dubna 1910 a ji� v srpnu toho roku byl vyslán na studia
pramenù k historii po�tovnictví na Moravì do vídeòských archivù. Dragoun se
zde setkal s unikátními prameny k po�tovní historii. Záhy si uvìdomil, �e musí
plnì vyu�ít mo�nosti svého studia a regestoval néjen dokumenty vztahující se
pøímo k Moravì, ale i dokumenty k po�tovní historii v èeských zemích. Èinnost
komise byla omezena jen na tøi mìsíce. Pøes to si Dragoun z Vídnì odvá�el
nìkolik desek výpiskù, poznámek i regestù pramenù ulo�ených ve vídeòských
archivech a pøedev�ím pøehled o mo�nostech dal�ího roz�íøení studia.4 Práce
v komisi pro soustøedìní pramenù k výroèí vzniku po�tovní sítì na Moravì mìla
pro Dragouna je�tì jeden nezanedbatelný význam: setkal se pracovnì s dal�ími
znalci po�tovní historie, a� ji� praktiky, jako byl v podstatì on sám, tak s profe-
sionálnimi historiky a z mnoha hledisek byla pro nìho velkou �kolou. Uvìdo-
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mil si nedostatky ve svém odborném vzdìlání a pozdìji zaèal nav�tìvovat uni-
verzitní kurzy místopisu u dr. Sedláèka a knihovnictví. To v�e bylo dobrou pøí-
pravou pro úkol, kterým byl povìøen po zøízení Po�tovního muzea v Praze.
Jeho zku�enosti z práce v komisi pro vyhledávání pramenù k historii po�tovnic-
tví na Moravì ho pouèily o nutnosti vybudovat pøi muzeu i potøebné studijní
zázemí. Po svém jmenování jeho øeditelem v roce 1918 se proto soustøedil néjen
na shroma�ïování sbírek vìcných exponátù muzea, ale i na budování jakési
ústøední rezortní odborné knihovny a po�tovního archivu. Základem obou po-
slednì jmenovaných institucí se staly knihy a písemnosti spravované dosud pra�-
ským øeditelstvím po�t a telegrafù, které pøe�ly postupnì do správy muzea.
U písemností se jednalo néjen o star�í spisy samotného øeditelství, ale i o regis-
tratury jeho pøedchùdcù, zemských po�tovních i telegrafních úøadù v Praze,
které se dochovaly od roku 1763. Jednalo se o spisy Vrchní po�tovní správy
v Praze z let 1763�1849, Po�tovního øeditelství v Praze z let 1850�1883, èeské
èásti Generálního øeditelství pro komunikace severní èásti rakouské øí�e z let
1852�1855, Telegrafního inspektorátu v Praze z let 1856�1872, Telegrafního
øeditelství v Praze z let 1872�1883 a koneènì, samozøejmì i spisy Øeditelství
po�t a telegrafù v Praze z let 1883�1901. K pøedání spisù do�lo i v dùsledku
sní�ení kompetence pra�ského øeditelství po�t a telegrafù. V roce 1919 bylo
zøízeno øeditelství v Pardubicích a pøipravovala se i zøízení øeditelství v Èes-
kých Budìjovicích, Plzni a v severozápadních Èechách. Pra�ské øeditelství tak
omezilo kompetenci pouze pro støední Èechy a nemìlo dùvod ani finanèní pro-
støedky pro správu vìt�ího archivu. Tím spí�e, �e vznikající archiv pøi Po�tov-
ním muzeu mìl mít úroveò rezortního archivu a registratury bývalých ústøed-
ních úøadù zemské po�tovní správy nále�ely tedy logicky do jeho správy.

Pøevzetí spisù do archivu pøi Po�tovním muzeu øídil samozøejmì jeho øedi-
tel Václav Dragoun. Èasovì v�ak ji� nestaèil na jejich dal�í zpracovávání, pro-
to�e ho plnì zaujala problematika nastávající spisové rozluky s Rakouskem.
Základem pro její provedení se stala tzv. Pra�ská úmluva z 18. kvìtna 1920,
ratifikovaná 1. øíjna 1920. Pøípisem prezídia ministerstva po�t a telegrafù
z 9. dubna 1921 byl Dragoun povìøen dokonèením spisové rozluky ve Vídní za
po�tovní správu, kterou do té doby zde øídil vrchní po�tovní komisaø Vaclík
jako pøedseda po�tovního oddìlení pøi úøadu reparaèního komisaøe ve Vídni.5

Dragounovo povìøení ve Vídni zkonèilo po zru�ení vídeòského odboru pro pro-
vádìní mírové smlouvy k 1.  lednu 1922. Po dobu svého povìøení se sna�il
prosadit, aby do po�tovního archivu v Praze byly pøedány néjen spisy po�tovní
sekce bývalého ministerstva obchodu, do rozpadu monarchie ústøedního správ-
ního orgánu po�tovnictví pro èeské zemì, ale i spisy k po�tovní historii z regis-
tratury jeho pøedchùdce, dvorské komory. Dal�í svou èinnost ve Vídni zamìøil
k prohloubení a roz�íøení svých poznámek a regestù ze svého døívìj�ího vídeò-
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ského pobytu v roce 1910 o regestaci spisù, o kterých vìdìl, �e zùstanou ulo�e-
ny ve Vídni. Sna�il se i o pøípadné doplnìní svých poznámek o prameny k historii
po�tovnictví v nové èásti státu, Slovensku.6

Václav Dragoun se vrátil z Vídnì do Prahy v lednu 1922 a ujal se plnì
funkce øeditele Po�tovního muzea, zejména zaji��ování sbírek pro muzeum
i knihovnu a archiv. Roz�íøil té� svou publikaèní èinnost a stal se èlenem re-
dakèní rady èasopisu Èeskoslovenská po�ta,telegraf a telefon, ve které pùsobil
a� do roku 1931. Na funkci øeditele muzea rezignoval v roce 1925, kdy ve
svých �edesáti letech ode�el do dùchodu.7

Nástupcem Dragouna ve funkci øeditele Po�tovního muzea a tím i archivu
se stal známý èeský literát Jiøí Karásek ze Lvovic, obèanským jménem Jiøí
Antonín Karásek. Ve své funkci pùsobil do roku 1932.8 Soustøedil se pøedev�ím
na øízení katalogizace a inventarizace sbírek exponátù muzea. Tato èinnost se
nevyhnula ani archivu, kde jí byl povìøen archiváø muzea Schiman. Z archivní-
ho hlediska by byla tato èinnost vítana kdyby... A tady do�lo k dnes ji� tì�ko
napravitelnému omylu Karáska i jeho archiváøe. Práce byly zahájeny u spisù
po�tovní sekce vídeòského ministerstva obchodu, které se je�tì Dragounovi jako
jediný vìt�í celek ze spisové rozluky podaøilo získat k ulo�ení v Po�tovním
muzeu. Schiman se pokusil o jejich poøádání rozdìlením do vìcných skupin.
Ke ka�dému významnìj�ímu spisu pak poøídil podrobnìj�í regest s odkazem na
skupinu spisù, která byla oznaèena jako sbírka. Regesty byly psány strojem na
prázdné korespondenèní lístky z doby Rakousko-Uherska, které byly muzeu
patrnì pøedány pra�ským øeditelstvím po�t a telegrafù jako makulatura.9 V tom-
to pøípadì , proto�e se jednalo pouze o spisy po�tovní sekce vídeòského minis-
terstva obchodu lze proti pojetí této práce namítat pouze její subjektivitu posu-
zování významu spisù, které bylo nespornì ovlivnìno provozní potøebou
pra�ského ministerstva po�t a telegrafù. Hor�í situace nastala po dokonèení této
práce a pøistoupení ke katalogizaci spisù pøedaných muzeu øeditelstvím po�t
a telegrafù.

Bylo ji� øeèeno, �e øeditelství pøedalo muzeu néjen své spisy nejprve do
roku 1901, zaèátkem tøicátých let dal�í spisy do roku 1920, ale i spisy svých
pøedchùdcù na úrovni zemské po�tovní správy. Pracovníci archivu Po�tovního
muzea v�ak v�echny tyto spisy pojaly jako jeden celek. Podle vzoru práce se
spisy po�tovní sekce vídeòskeho ministerstva obchodu zaèali spisy , bez ohledu
na jejich pùvodce, tøídit do vìcných skupin (tzv. sbírek) a uvnitø tìchto skupin
vìcnì nebo místnì. Vedla je k tomu zøejmì snaha po vìt�í pøehlednosti a tím
i pøístupnosti spisù, které byly svými pùvodci ukládány do roku 1890 chronolo-
gicky podle èísel jednacích, po tomto roce podle odborù. Také tyto umìle vy-
tvoøené sbírky byly oznaèeny písmeny a k nìkterým byly poøízeny regesty na
korespondenèních lístcích. Vznikly tak tzv. sbírky: Naøízení a obì�níky z let
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1789�1918 (PO), Perzonální spisy z let 1790�1918, Jízdní a pracovní smlouvy
z let 1901�1918, Dìdièné po�ty z let 1820�1918 (P. D.), Zøizování po�t z let
1770�1918 (P. Da), Popisy úøadù z let 1847�1918, Pøespolní po�ta z let 1869�
1918 (P. Db.), Nájemní smlouvy z let 1850�1918 (P. B.), Kabelové smlouvy
z let 1897�1915 (P. Bh.),Stavební spisy z let 1858�1873 (P. E.), Rozpoèty na
stavbu vedení z let 1909�1917 (P. R.) a Výstavy z let 1897�1918 (P. L.)

Vytvoøení sbírek ze spisù rùzných úøadù (pùvodcù) je z dne�ního archivního
hlediska zcela nepøijatelné. To zøejmì pøivedlo k zara�ení tìchto prací nového
øeditele Po�tovního muzea Aloize Lustiga po jeho nastoupení do funkce v roce
1932. Lze se dohadovat, �e tomu tak bylo i na radu pracovníka tehdej�ího ar-
chivu ministerstva vnitra dr.  Roubíka, s kterým se Lustig pøátelil. Roubík �el
dokonce ve své pomoci tak daleko,�e po urèitou dobu trávil svou povolenou
studijní dovolenou v Po�tovním archivu. Pøispìlo to nespornì ke kvalitì poøá-
dání archivu. Sám Roubík zde nalezl nesmírné mno�ství pramenù pro svou pu-
blikaèní èinnost a stal se tak jedním z na�ich pøedních zpracovatelù po�tovní
historie èeských zemí.10

Patrnì tedy pod vlivem a snad i vedením dr. Roubíka byla pøeru�ena práce
na vytváøení umìlých sbírek z konglomerátu spisù zemských po�tovních a tele-
grafních úøadù z let 1763�1918. Na místo toho byla zahájena naopak správná
regestace v�ech jejich nejstar�ích dochovaných spisù, tedy spisù Vrchní po�-
tovní správy z let 1763�1848, které byly ponechány v pùvodním chronologic-
kém ulo�ení (s výjimkou ji� vyta�ených spisù do sbírek. Zde se v�ak jednalo
o zcela zanedbatelné mno�ství). I tato práce v�ak mìla své zvlá�tnosti. Struèné
regesty, které udávaly datum vzniku spisu, prùbì�né èíslo (tzv. signaturu) a jeho
struèný obsah byly psány strojem s prùklepem na archy papíru. Po napsání stránky
regestù byl jejich originál rozstøíhán na jednotlivé regesty a ty byly vlepeny
prùhlednou lepenkou pøímo na spis. Stránky prùklepu byly ponechány vcelku
a vytvoøily tzv. hesláø jako pomùcku ke spisùm.11 Ani tuto práci se v�ak nepoda-
øilo dokonèit a zùstaly nezregestovány poslední dva roèníky spisù Vrchní po�-
tovní správy. Práce byla patrnì násilnì pøeru�ena uzavøením Po�tovního muzea
3. øíjna 1943 nìmeckou okupaèní správou.12

Muzeum bylo opìt otevøeno veøejnosti a� v roce 1946. Jeho zamìøení se
v�ak zmìnilo spí�e na dokumentaci známkové tvorby a nebylo obnoveno pøed-
váleèné studium po�tovní historie. V katalogizaèních pracech archivu pokraèo-
váno nebylo. Archiv se pouze roz�íøil o star�í spisy ministerstva po�t a telegrafù
a v roce 1951 o písemnosti pra�ského po�tovního øeditelství do roku 1944.13

Novìj�í spisy si ponechaly oba úøady ve svých spisovnách a archiv Po�tovního
muzea dostal náplò spí�e historického archivu èeského po�tovnictví. V té dobì
ji� byla pøipravována reorganizace èeského archivnictví a vytvoøení Jednotné-
ho archivního fondu, který nepoèítal s velkými archivy pøi muzeích. K rozdìlení
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kompetence ve správì písemností mezi archivy a muzei do�lo vyhlá�kou
z 13. èervence 1956.14 Ji� v únoru toho roku v�ak byla zahájena jednání mezi
ministerstvem spojù a Státním ústøedním archivem v Praze o pøevzetí Po�tovní-
ho archivu. Do�lo k nìmu v listopadu roku 1956. Archiv pøi Po�tovním muzeu
v Praze se od té doby omezil pouze na dokumentaèní charakter a správu nìko-
lika pøedaných písemných pozùstalostí.15

Spisy, pøedané Po�tovním archivem do Státního ústøedního archivu v Praze,
lze rozdìlit podle kompetence jejich pùvodcù na dvì skupiny: spisy ústøedních
úøadù a spisy zemských, pozdìji oblastních úøadù.

 Do první skupiny nále�í pøedev�ím spisy pøevzaté v rámci spisové rozluky.
Na základì Dragounových po�adavkù na ulo�ení spisù bývalých ústøedních úøadù
ve Vídni byla ve dvacátých letech v Po�tovním archivu ulo�ena èást spisù èes-
kého oddìlení dvorské komory,týkající se po�tovnictví. Po jejich pøedání do
Státního ústøedního archivu byly v roce 1959 pøipojeny k ji� v archivu ulo�ené-
mu fondu Dvorské komory ve Vídní a to k jeho druhému oddìlení nazvanému
Èechy-dodatek. Výbìr jejich nejdùle�itìj�ích spisù zveøejnil v roce 1972
dr. Beránek pro potøeby historikù èeského po�tovnictví.16

Z dal�ích ústøedních úøadù se jednalo o spisy po�tovní sekce bývalého mi-
nisterstva obchodu ve Vídni do roku 1918, dále ji� èeskoslovenského generál-
ního øeditele po�t a jeho nástupce, ministerstvo po�t a telegrafù. K ulo�ení po�-
tovní sekce je nutno nìkolik vysvìtlení. Vídeòské ministerstvo obchodu pøevzalo
správu po�tovnictví v monarchii v roce 1849 a vedlo ji do svého zru�ení v roce
1859, kdy ji pøedalo ministerstvu financí.17 Ji� v roce 1862 v�ak byla obnovené-
mu ministerstvu obchodu vrácena a ponechána a� do ukonèení èinnosti minis-
terstva v roce 1918.18 Pro správu po�tovnictví zøídilo ministerstvo obchodu sa-
mostatný odbor, po�tovní sekci. V rámci spisové rozluky byly Èeskoslovensku
pøedány spisy ministerstva obchodu z let 1849�1918. Podle zásad, stanove-
ných dohodou o rozluce z roku 1920 se jednalo o zvlá�tì dùle�ité spisy, týkající
se území na�eho státu, z let 1849�1889 a po roce 1889 o bì�né spisy, vybrané
pracovníky ji� zmínìného po�tovního oddìlení pøi Úøadu reparaèního komisa-
øe a pozdìji èleny èeské historické komise, pracující do roku 1928 ve Vídni.
Jak ji� bylo øeèeno, u spisù po�tovní sekce se podaøilo Dragounovi uhájit jejich
ulo�ení v Po�tovním archivu i kdy� tak do�lo vlastnì k roztr�ení celku spisù
ministerstva obchodu, pøedaných Èeskoslovensku. Ostatní pøedané spisy mi-
nisterstva byly, spolu se spisy z rozluky ostatních ministerstev, dány do správy
Archivu ministerstva vnitra. Po pøedání spisù po�tovní sekce Státnímu ústøed-
nímu archivu, který jako nástupce Archivu ministerstva vnitra je správcem spi-
sù vídeòského ministerstva obchodu, do�lo i v tomto pøípadì ke slouèení spisù
jednoho ministerstva. Proto�e v�ak pøevzaté spisy po�tovní sekce byly ji� po-
psaným zpùsobem rozdìleny do vìcných skupin (sbírek) a bylo by znaènì èa-
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sovì nároènì mìnit jejich uspoøádání, byly takto spoøádáné pøidány na konec
archivního fondu Vídeòské ministerstvo obchodu19. Spisy po�tovní sekce se od
ostatních spisù ministerstva li�í i svým charakterem. Zatímco u ostatních spisù
bylo pøi výbìru ve Vídni pøihlí�eno i k jejich historicko-dokumentaènímu vý-
znamu, u po�tovní sekce byly jedním z mìøítek výbìru i provozní potøeby novì
vzniklého èeskoslovenského ministerstva po�t a telegrafù. V dùsledku toho byly
spisy omezeny pouze na období let 1893�1914 a ve valné vìt�inì obsahovaly
dokumentaci pro øe�ení provozních zále�itostí. Proto bylo v roce 1995, pøed
pøestìhováním spisù do nového archivního areálu v Praze,rozhodnuto o prove-
dení výbìrové skartace spisù.20 Ze skartace byly vylouèeny spisy dokumentují-
cí zøizování nových po�tovních místních úøadù i slu�eb, stavby telefonních
a telegrafních linek a podobnì. Provedenou skartací byla do jisté míry znehod-
nocena lístková kartotéka regestù spisù po�tovní sekce, o které jsem se zmínila
pøi popisu poøádání spisù v Po�tovním archivu. Její hodnota v�ak zanikla ji� pøi
pøedání spisù do Státního ústøedního archivu kdy nebyl pøedán soupis a vysvìt-
livky zavedeného znaèení sbírek. Kartotéka se nemohla vyu�ívat také proto, �e
oznaèení sbírek nebylo nijak vyznaèeno na spisech. Teprve po srovnání znaèek
kartoték s tzv. lokaèním plánem Po�tovního archivu, který je v�ak souèástí ar-
chivního fondu Ministerstvo po�t a telegrafù se podaøilo pochopit øazení sbírek
a zámìr jejich autorù.21 Vyhledávání spisù v�ak usnadòují ménì ne� inventáø,
vypracovaný ve Státním ústøedním archivu. Význam kartoték dnes tkví pøede-
v�ím v informování o pøedání spisù z Vídnì do Prahy a jejich obsahu. K prove-
dené skartaci je je�tì nutno podotknout, �e byla vyznaèena v inventáøi.

Dal�ím ústøedním úøadem, pøevzatým z bývalého Po�tovního archivu v Pra-
ze, byl Úøad generálního øeditele po�t a telegrafù. Úøad vznikl 4.  listopadu
1918 roz�íøením kompetence pra�ského øeditelství po�t a telegrafù jako pøed-
chùdce ministerstva. Generálním øeditelem byl jmenován Maxmilián Fatka.22

Hlavním úkolem generálního øeditele byla pøíprava zøízení ústøedního úøadu
pro správu èeskoslovenských po�t a telegrafù, ministerstva. Do�lo k nìmu zá-
konem ze 13. listopadu 1918 è. 40 Sb. z. n. Jeho zøzením skonèil svou èinnost
Úøad generálního øeditele.

Spisy Úøadu generálního øeditele zahrnují pouze ètyøi krabice. Proto�e �lo
jen o velmi krátkou dobu jeho trvání a byl bezprostøedním pøedchùdcem minis-
terstva, které navázalo na jeho èinnost, byly tyto spisy pøi poøádání v roce 1967�
68 pøipojeny na zaèátek archivního fondu Ministerstvo po�t a telegrafù a ozna-
èeny jako spisy generálního øeditele z povìøení Národního výboru.

 Ministerstvo po�t a telegrafù v Praze z let 1918�1938 (1944) tvoøí ve Stát-
ním ústøedním archivu dal�í archivní fond pøevzatý z bývalého Po�tovního ar-
chivu. Jde o ministerstvo, které bylo vládním naøízením ze 4. listopadu 1938
zru�eno a správa po�t a telegrafù byla pøièlenìna k ministerstvu �eleznic.23 Dal-
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�í reorganizací byla správa po�t a telegrafù pøenesena dnem 1. prosince 1938 na
novì zøízené ministerstvo dopravy, kde byla výnosem jeho prezidia zøízena sa-
mostatná sekce po�tovní správy.24 Na tomto stavu ji� nic nezmìnila reorganiza-
ce z roku 1942, kdy byl vládním naøízením z 15. ledna 1942 doplnìn název
ministerstva na ministerstvo dopravy a techniky v dùsledku pøevzetí èástí kom-
petence zru�eného ministerstva veøejných prací.25

 Spisy ministerstva po�t a telegrafù i pozdìj�í sekce po�tovní správy u mi-
nisterstva dopravy do konce roku 1938 byly ve správì Po�tovního archivu, kte-
rý ho v roce 1956 pøedal do správy Státnímu ústøednímu archivu. Pøi jejich
archivním poøádání v roce 1967 k nim byla pøièlenìna i dal�í èást spisù po�tov-
ní sekce do roku 1944, kterou archiv pøevzal od ministerstva dopravy, Tyto
spisy tvoøí ve fondu dvì poslední manipulaèní období: 1939�1942 a 1942�
1943. Spisy ministerstva po�t a telegrafù z pøedchozích let tvoøí dva celky a/
spisy prezidia a b/ spisy v�eobecné spisovny, která je dìlena na manipulaèní
období 1918�1920, 1921�1937, 1937�1937 a ji� zmínìná poslední období
1939�1942 a 1942�1943. Pøi poøádání bylo zachováno pùvodní øazení podle
signatur.26

 Zvlá�tním druhem archivního fondu, který byl pøevzat z Po�tovního archi-
vu je fond Likvidaèní komisaø pro po�ty a telegraf ve Vídni. Zahrnuje úplnou
a pøesnì evidovanou (v pìti jednacích protokolech) agendu ji� zmiòovaného
likvidaèního komisaøe Vaclíka z pøípravy rozluky s Rakouskem po roce 1918.
Vaclík byl do Vídnì vyslán hned po zøízení ministerstva po�t a telegrafù v Praze
jako zástupce nového rezortu. Po uzavøení mírové smlouvy 10. záøí 1919
a zru�ení Mezinárodní likvidaèní komise byl Vaclík pøidìlen ministerským pre-
zidiálním naøízením z 20. ledna 1920 doèasnì k Úøadu èeskoslovenského zmoc-
nìnce ve Vídni. Po schválení statutu Úøadu reparaèního komisaøe ÈSR ve Víd-
ní byl podøízen jeho pravomoci jako pøedseda samostatného odboru po�t
a telegrafù tohoto úøadu. Obor pùsobnosti tohoto odboru spoèíval néjen v pøí-
pravì spisové rozluky, ale prakticky ve sledování a øízení v�ech úkolù vyplýva-
jících z mírové smlouvy v souvislosti s po�tovním, telegrafním a telefonním
provozem. Pøíprava spisové rozluky tedy tvoøila jen èást úkolù odboru a byla
koncipována z hlediska potøeb nového ministerstva v Praze, co� zapøíèinilo ji�
zmínìný charakter pøevzatých spisù po�tovní sekce ministerstva obchodu. Ko-
misaø Vaclík byl nepochybnì velmi peèlivý úøedník, jak je vidìt z evidence
i rozsáhlosti zachování písemností jeho odboru. Ve správì Státního ústøedního
archivu je nìkolik fondù z písemností likvidaèních komisaøù ve Vídní, napøí-
klad komisaøe ministerstva zahranièních vìcí nebo ministerstva �eleznic, ale
rozsahem jsou písemnosti komisaøe pro po�ty a telegraf nejpoèetnìj�í a nejlépe
evidovány. Nelze dnes ov�em prokázat, zda signatura V podlomená èíslem,
které odkazuje na podací protokol, je pùvodní nebo byla spisùm dána a�
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v Po�tovním archivu. Pøi poøádání ve Státním ústøedním archivu v roce 1967
bylo toto ulo�ení zachováno.27

Obra�me nyní pozornost k písemnostem zemských úøadù. Zde se samozøej-
mì nejednalo o �ádné spisy ze spisové rozluky. Je mo�nì, �e to inspirovalo
pracovníky Po�tovního muzea k ji� zmínìnému vytváøení vìcných sbírek spisù
bez ohledu na jejich pùvodce. Po pøevzetí spisù do Státního ústøedního archivu
stáli jeho pracovnící pøed otázkou rozhození sbírek podle pùvodce. Toto øe�ení
se od zaèátku ukazovalo jako znaènì èasovì nároèné, proto�e se jednalo o bez-
mála ètyøi sta krabic. Navíc v mnoha pøípadech nebylo mo�no pøesnì zaøadit
spisy na pùvodní ulo�ení. Ve sbírkách jsou smíchány spisy po�tovních i tele-
grafních úøadù, které byly do roku 1883 samostatnými úøady. Znamenalo by to
èíst ka�dý spis a v pøípadì, �e nebyl psán na referátníku, co� byla vìt�ina spisù,
dohadovat se podle obsahu na pùvodce spisu. Podací protokoly ke spisùm se
toti� dochovaly jen ukázkovì u prezidii tìchto úøadù. Proto bylo pøi archivním
poøádání v roce 1966 rozhodnuto ponechat sbírky tak, jak vznikly v Po�tovním
muzeu. To ov�em znamenalo nutnost ponechat v�echny úøady u sebe a vytvoøit
netypický skupinový inventáø, rozdìlený na dvì èásti: 1/ normální inventáø spi-
sù po�tovních a telegrafních úøadù, seøazených chronologicky za sebou (spisy
ka�dého úøadu tvoøí samostatný fond v evidenci JAFu) a 2/ sbírková èást inven-
táøe. Jako název inventáøe byl zvolen název èasovì posledního úøadu, Øeditel-
ství po�t a telegrafù. Pod tímto názvem lze tedy ve Státním ústøedním archivu
najít inventáøe ke spisùm v�ech na�ich �esti zemských po�tovních a telegrafních
úøadù z let 1763�1920 a oblastního øeditelství po�t a telegrafù z let 1921�1944.28

Rozeberme si nyní ponìkud více jejich vývoj i poøádání jejich spisù. Nejprve
telegrafní úøady.

Spisy Generálního øeditelství pro komunikace severní èásti rakouské øí�e
tvoøí torzo korespondence z agendy technického komisaøe generální inspekce
pro komunikaèní ústavy pøi Generálním øeditelství komunikací, které tvoøilo
v roce 1850 èást tøetí sekce ministerstva obchodu, �ivností a veøejných staveb
ve Vídni. Tato generální inspekce sestávala z odborníkù v hodnosti technických
komisaøù, kteøí mìli podávat prezidiu ministerstva zprávy o technickém stavu
telegrafních spojù ve své urèené oblasti øí�e. Èechy spadaly do kompetence
komisaøe pro její severní èást Josefa Horáka. Spisy mají hodnutu zejména pro
dokumentování zavádìní telegrafních spojù na na�em území. Mají pùvodní chro-
nologické proèíslování, které bylo pøi archivním poøádání zachováno.

Telegrafní inspektorát v Praze byl zøízen 14. záøí 1856 pro správu státního
telegrafu v Èechách a na Moravì i ve Slezsku. Teprve v roce 1867 byl zøízen
brnìnský inspektorát. Inspektoráty pøevzaly kompetenci technických komisaøù
a podléhaly novì zøízenému øeditelství státního telegrafu ve Vídni pøi minister-
stvu obchodu, prùmyslu a �ivností. Prvním øeditelem pra�ského inspektorátu
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byl jmenován dosavadní technický komisaø Josef Horák, co� také vysvìtluje
ulo�ení jeho pøedchozí korespondence v Praze a ne ve Vídni. V dùsledku roz�i-
øování telegrafních spojù byly nejvy��ím rozhodnutím z 12. bøezna 1872 in-
spektoráty zru�eny a na jejich místì byly zøízeny telegrafní øeditelství.29  Na
rozdíl od korespondence technického komisaøe Josefa Horáka se ke v�em spi-
sùm telegrafního inspektorátu dochovaly protokoly a indexy. Proto bylo mo�né
pøi archivním poøádání ponechat pùvodní chronologické øazení.

Telegrafní øeditelství v Praze vzniklo z vý�e uvedeného inspektorátu v roce
1872 a pøevzalo jeho kompetence. Teprve v posledních letech jeho pùsobení
byla kompetence roz�íøena o agendu spojenou s pøípravou spojení øízení tele-
grafního provozu v Èechách s øízením po�tovnictví, ke kterému do�lo v roce
1883. Také ke spisùm telegrafního øeditelství v Praze se, s výjimkou roku 1872,
dochovaly podací protokoly a indexy. I zde bylo proto pøi poøádání zachováno
pùvodní chronologické øazení.30

Jak ji� bylo øeèeno, telegrafní øeditelství bylo posledním samostatným zem-
ským úøadem pro správu a øízení telegrafního provozu v Èechách. Obra�me
nyní pozornost k archivním fondùm zemských po�tovních úøadù.

Vrchní po�tovní správa v Praze vznikla z pùvodního úøadu vrchního po�tov-
ního správce v Praze , vzniklému v roce 1728 roz�íøením pra�ské po�tovní sta-
nice.31 Jako samostatný úøad vznikla Vrchní po�tovní správa v dùsledku vydání
po�tovního øádu Marií Terezií 16. prosince 1748.32 Vrchní dozor a øízení po�-
tovnictví v øí�i bylo svìøeno novì zøízenému Generálnímu po�tovnímu øeditel-
ství ve Vídni a jeho výkonnými orgány v provinciích se staly vrchní (hlavní)
po�tovní správy, které mu byly nepøímo podøízeny. Po reorganizaci zemské po-
litické správy v kvìtnu roku 1749 a zøízení královské reprezentace a komory na
místo dosavadních místodr�itelství, byla vrchní po�tovní správa pøímo podøíze-
na novému zemskému politickému úøadu, který se od té doby stal trvale mezi-
èlánkem ve správì po�tovnictví.

Èinnost Vrchní po�tovní správy v Praze lze a� do roku 1763 sledovat pouze
zprostøedkovanì ze spisù jiných úøadù. V prùbìhu sedmileté prusko-rakouské
války byla v roce 1757 oble�ena i Praha. V dùsledku jejího bombardování vznikly
ve mìstì èetné po�áry, kterým podlehla i budova Vrchní po�tovní správy. Dnes
ji� nelze zjistit kolik jejích písemností bylo znièeno. Do na�í doby se dochovaly
a� od roku 1763.33 V Po�tovním archivu byla jejich èást rozhozena do sbírek
a po zastavení této práce byl ke zbývajícím poøízen ji� zmínìný regestáø. Pøi
archivním poøádání ve Státním ústøedním archivu bylo toto ulo�ení zachováno.
Také ke spisùm Vrchní po�tovní správy se dochovaly protokoly a indexy. Kro-
mì nich se dochovaly knihy normálií a zejména tzv. Status po�tovních úøadù
v Èechách z let 1777�1850. Obsahuje soupis v�ech po�tovních úøadù (stanic
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i expedic) na na�em území s popisem jejich územní kompetence a struèným
výètem jejich slu�eb.

Spisy Po�tovního øeditelství v Praze (nìkdy té� zvaného Èeské po�tovní
øeditelství) jsou písemnosti posledního samostatného zemského úøadu po�tovní
správy.34 Vznikl v roce 1850 na místì dosavadní Vrchní po�tovní správy. Jeho
kompetence byla v letech 1851�1856 doèasnì roz�íøena i o správu telegrafu,
která byla v roce 1856 pøedána novì vzniklému Telegrafnímu inspektorátu.
K opìtovnému spojení správy po�t a telegrafù do�lo a� v roce 1883, kdy bylo
zru�eno Po�tovní øeditelství v Praze a vzniklo pra�ské Øeditelství po�t a telegrafù.

Poèet spisù Po�tovního øeditelství je podstatnì vìt�í ne� u døíve popisova-
ných úøadù. Pøedev�ím se dochovalo rozdìlení spisù na spisy prezidia a v�eo-
becné registratury. Na druhé stranì jsou v�ak z pomocných knih dochovány
pouze protokoly prezidia a indexy v�eobecné registratury. Ztráta pomocných
knih je o to tí�ivìj�í, �e èást spisù, která nebyla rozhozena do ji� zmínìných
sbírek, je øazena chronologicky bez jakékoliv pomùcky. Na druhé stranì se
k tomuto fondu dochovala i øada úèetních knih, z nich� nejcennìj�í jsou knihy
promìnných po�itkù. Podle nich lze opìt rekonstruovat rozlo�ení po�tovních
úøadù v letech 1870�1884 na na�em území.

Dostáváme se k poslednímu zemskému po�tovnímu úøadu, jeho� spisy pøe-
vzal Státní ústøední archiv od Po�tovního archivu v Praze. Jedná se o Øeditel-
ství po�t a telegrafù. Zaèalo pracovat 1. ledna 1884 a pøevzalo agendu zru�ené-
ho Telegrafního øeditelství a Po�tovního øeditelství v Praze.35 Jeho agenda
pokraèovala i po vzniku republiky s tím, �e podléhalo novì zøízenému minister-
stvu po�t a telegrafù v Praze. Zpoèátku jeho územní kompetence zahrnovala
celé Èechy (v Brnì pracovalo té� samostatné Øeditelství po�t a telegrafù), od
bøezna 1919 bylo zøízeno øeditelství po�t a telegrafù v Pardubicích a z pra�ské-
ho se stalo oblastní øeditelství.36 S postupem èasu se jeho agenda roz�íøila
i o øízení provozu rozhlasu, radiotelegrafu a po�tovní leteckou slu�bu.

Státní ústøední archiv v Praze pøevzal v roce 1956/57 od Po�tovního archivu
spisy øeditelství do roku 1944.37  Proti pouhým 17 úøedním kníhám, z nich�
nejcennìj�í jsou opìt statusy po�tovních úøadù i po�toven v Èechách, na Mora-
vì i ve Slezsku, se dochovalo 2374 pomocných knih. Nejde ov�em jen o podací
protokoly prezidia (65 ks) i v�eobecné registratury (1160 ks) a indexù k nim
(31 + 491), ale i rùzné speciální pomocné knihy k agendì øeditelství, napø.
index ke spisùm po�tovních úøadù (271), vìcný a místní rejstøík ke spisùm tele-
fonní správy z let 1903�1942, toté� pro telegrafní správu z let 1902�1943 (41
knih) rejstøíky ke korespondenci s abonenty telefonních i radiových stanic
a rejstøík k perzonálním spisùm. V�echny tyto knihy byly pøi poøádání v roce
1966 ponechány, proto�e zpøístupòují obsah 367 chronologicky øazených kra-
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bic spisù. Men�í historickou vypovídací hodnotu ji� má zøejmì 226 úèetních
knih. Jedna se napø. o hlavní skontra hospodaøení po�tovních a telegrafních
slu�eben z let 1891�1907, hlavní knihu telefonních poplatkù sítì v Èechách
z let 1893�1900 a podobnì. V�e v�ak je omezeno rokem 1908. Z pozdìj�í doby
byly úèetní knihy zøejmì znièeny. Obsah úèetních knih by bylo mo�no vyu�ít
k cenovým srovnáním po�tovních slu�eb. Pokud jde o poøádání spisù øeditel-
ství po�t a telegrafù bylo pøi archivním poøádání ve Státním ústøedním archivu
ponecháno poøádání z doby jejich ulo�ení v Po�tovním archivu. Èást spisù pre-
zidia byla ponechána v chronologickém poøádání podle jednacích èísel a èást
zùstala , z ji� uvedených dùvodù, rozhozena do umìle vytvoøených sbírek.38

Obdobné � rozpolcení� spisù nastalo i u v�eobecné spisovny. Zde v�ak ji� sa-
motné øeditelství zavedlo pro období 1883�1919 jakési registraturní schéma,
spoèívající v ukládání spisù do vìcných skupin, oznaèených øímskými èísly
I�XII. Proto�e v následujících letech byly spisy ukládány do jiných vìcných
skupin a nebyly oznaèovány èísly, bylo pøi inventarizaci pøistoupeno k vytvoøe-
ní dvou manipulaèních období: 1883�1919 a 1920�1944. K prvnímu období je
nutno podotknout, �e u skupiny VIII �  po�tovní úøady byly ponechány priora
od roku 1879. Jedná se o spisy zahrnující problematiku postátòování po�tov-
ních úøadù, které bylo zahájeno je�tì pøed vznikem øeditelství po�t a telegrafù
a øeditelství na tuto èinnost pøímo navázalo. Vzhledem k tomu, �e spisy k histo-
rii jednotlivých po�tovních úøadù v Èechách se mimo tento archivní fond do-
chovaly velmi torzovitì, lze tuto skupinu spisù pova�ovat za nejcennìj�í z celé-
ho archivního fondu. Pøi jejím studiu je ov�em nutno projít i spisy ve sbírkové
èásti fondu, ke které nyní obrátím pozornost.

Sbírková èást archivního fondu Øeditelství po�t a telegrafù byla, jak ji� bylo
øeèeno, ponechána pøi archivním poøádání proto, �e její rozhození by bylo èa-
sovì znaènì nároèné a v mnoha pøípadech zavádìjící. Stalo se tak s vìdomím,
�e z hlediska archivní teorie je existence sbírky neobhajitelná a mù�e dnes slou-
�it jako názorný pøíklad svérázného uplatnìní pertinenèního principu poøádání
spisù: ze spisù v�ech vý�e uvedených úøadù byly, bez ohledu na pùvodce, vy-
tvoøeny vìcné skupiny (tzv. sbírky). Dnes ji� nelze zjistit, zda bylo postupová-
no náhodným výbìrem. Podle obsahu skupin se v�ak zdá, �e skupiny byly tvo-
øeny ze spisù, které byly v Po�tovním archivu vyhledávány pro badatelskou,
pøevá�nì zøejmì úøední, potøebu. Také k tìmto skupinám byly poøizovány re-
gesty na pro�lé korespondenèní lístky. Nedochovaly se v�ak v úplnosti a nemo-
hou dnes slou�it jako pomùcka ke sbírkám. Pøes to, �e pøi inventarizaci byla
ka�dá skupina (sbírka) charakterizována jejich struèným obsahem, je nutno
k jejich vyu�ívání znát pøedem nìkteré údaje. Jako pøíklad pou�iji neèastìjí
po�adovanou skupinu � spisy k historii nìkterého místního po�tovního úøadu.
Pøedev�ím je nutno alespoò pøibli�nì znát rok vzniku úøadu. Dal�í nezadbatel-
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nou informací je zda �lo o státní nebo dìdièný po�tovní úøad. Ve sbírkách jsou
tyto dva druhy rozdìleny do dvou sbírek. Proto�e není jisté, �e v�echny spisy
k úøadu byly vyta�eny do sbírky, je nutno hledat podle data vzniku úøadu
i v jednom, pøípadnì obouch manipulaèních obdobích. U po�tovních úøadù lze
oba tyto potøebné údaje (datum vzniku a charakter úøadu) zjistit ve sbírce tzv.
Kmenových listù. Jde vlastnì o popis úøadu i se jmény jeho zamìstnancù.

Na zaèátek sbírkové èásti fondu byly dány spisy tzv. mobilizaèního (vojen-
ského) referátu øeditelství po�t a telegrafù. Jde o spisy referátu, zøízeného pro
mimoøádné události, zejména pro období první svìtové války, kdy vojenský
referát praktický pøevzal funkci prezidia celého øedtelství. Spisy referátu byly
znaèeny signaturou MOB a byly te� ukládány do vìcných skupin.39

Závìrem je vhodné struènì zhodnotit význam spisù, pøevzatých z Po�tovní-
ho archivu, který vyplývá ze samotného provozu místních po�tovních úøadù.
Ve�keré zprávy o své èinnosti zasílaly zemskému správnímu po�tovnímu úøadu
a jejich pøípadné koncepty znièily. Po�tovní muzeum také ve tøicátých letech
vyzvalo po�ty, aby své pøípadné dokumenty odevzdalo do muzea. Po jejich
pøevzetí do Státního ústøedního archivu z nich vznikly dva archivní fondy: Po�-
tovní úøady (jedná se o soubor revizních knih jednotlivých místních po�tovních
úøadù) a Provizní fond listono�ù (jakéhosi pøedchùdce penzijních fondù. Spisy
zachycují poskytované podpory nìkterým listono�ùm do roku 1918).40  Spisy
archivního fondu Øeditelství po�t a telegrafù a k nìmu pøidru�ených archivních
fondù jsou proto základním pramenem pro historii na�eho po�tovnictví. Doplò-
kem k nim mohou být pozùstalosti, ulo�ené dnes v Po�tovním muzeu v Praze
(napø. pozùstalost generálního øeditele Maxmiliána Fatky aj.).
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Po�tovní øeditelství v Praze, ale proto�e by mohlo dojít k matení pojmù s po�tovním øeditel-
stvím z minulého století a jednalo se o zanedbatelné mno�ství spisù novì pojmenovaného
úøadu, byl pøi archivním poøádání ponechán název øeditelství po�t a telegrafù v Praze.

38 Sbírková èást byla v Prùvodci k archivním fondùm a sbírkám SÚA oznaèena jako �Vìcné
celky�.

39 Vznik a funkce mobilizaèního referátu je popsána v èlánku �piritová, Alexandra. Odraz pøí-
pravy a rozpoutání první svìtové války v èeské po�tovní pøepravì. Paginae historiae 5, s. 72�
88.

40 Zprávy k této akci jsou ulo�eny ve sbírce Po�tovní spolky a organizace v Po�tovním muzeu
v Praze.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE SCHRIFTLICHE AGENDA DES EHEMALIGEN POSTARCHIVS
IN PRAG

Alexandra �piritová

Unter der Bezeichnung das Postarchiv in Prag wurde in den 20. Jahren des
20. Jahrhunderts das Ressortarchiv des Ministeriums der Post und Telegrafen
gemeint. Es entstand bei dem Postmuseum in Prag, das laut Erlass des Mini-
steriums vom 18. Dezember 1918 gegründet wurde. Sein Gründer und der er-
ste Direktor des Postmuseums war Václav Dragoun. Als Grund des Archivs
wurde der Schriftgut der Prager Post- und Telegrafendirektion und ihrer Vor-
fahren vor dem Jahre 1883: des Kommissars der Generaldirektion für die
Kommunikationen im nördlichen Teil des Reiches aus den Jahren 1852�1855,
des Telegrafeninspektorats in Prag aus den Jahren 1856�1872, der
Telegrafendirektion in Prag aus den Jahren 1872�1883, der Oberpostverwaltung
aus den Jahren 1763�1849 und die Postdirektion in Prag aus den Jahren 1850
�1883. Nach der Beendigung der Aktentrennung von Österreich 1920 über-
nahm das Postarchiv in seine Pflege auch den Schriftgut der Postverwaltung
der ehemaligen Hofkammer in Wien und der Postsektion des Wiener Handels-
ministeriums aus den Jahren 1888�1918. Im Postarchiv wurden die Akten an-
fangs nach dem Pertinenzprinzip in die Sachsammlungen ohne Rücksicht auf
den Urheber bearbeitet. Am Anfang der 30. Jahre wurde dieses Ordnen verlas-
sen und mit der Regestenbildung von den chronologisch eingereihten Akten
der Oberpostverwaltung angefangen. Die Arbeit wurde im Jahre 1943 wegen
der Schließung des Museums unterbrochen. Nach der Wiedereröffnung im Jahre
1946 wurde damit nicht mehr fortgesetzt.

In der Kundmachung vom 13. Juni 1956 Z. 153 Ú.l. (Amtsblatt) wurde die
Kompetenz der Verwaltung des historischen Schriftguts zwischen den tschechi-
schen Museen und Archiven bestimmt. Aufgrund dieser Kundmachung über-
nahm das Staatliche Zentralarchiv in Prag die schriftliche Agenda der erwähn-
ten Ämter in seine Verwaltung. Hier wurden die Dokumente im Jahre 1965/66
archivalisch bearbeitet. Angesichts der Zeitansprüchigkeit und auch deshalb,
dass die Urheber der in die Sammlung eingereihten Akten nicht sicher festge-
stellt werden konnten, blieb das im Postarchiv eingeführte Ordnen. Deshalb
musste ein Gruppeninventar verfassen werden. Unter dem Gesamttitel
Øeditelství po�t a telegrafù (Post- und Telegrafendirektion) sind die Akten aller
obengenannten Post- und Telegrafenlandesämter zusammengefasst. Dabei bildet
jeder Amt im gesamtstaatlichen Einheitlichen Archivfonds einen selbständigen
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Archivbestand. Den zweiten Teil des Inventars bildet der Sammlungsteil, der
die herausgezogene Dokumente zu bestimmter Problematik des Postverkehrs
aus allen erwähnten Ämtern beinhaltet. Die Akten aller dieser ehemaligen Ämter
der Zentral- und auch Landesverwaltung konzentrieren die wertvollsten Quel-
len zur Historie des tschechischen Postwesens.
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ARCHIV SYNDIKÁTU NOVINÁØÙ

Karel Malec

Od srpna 1999 byly fondy VI. oddìlení Státního ústøedního archivu rozhoj-
nìny o rozsáhlé spisové celky novináøských organizací, které naposledy nesly
název Archiv Syndikátu èeských novináøù. Stalo se tak na základì depozitní
smlouvy ze dne 28.5.1999, kterou Syndikát novináøù Èeské republiky pøedal
zmínìný archiv do odborné archivní péèe SÚA.

Aèkoliv archiv tvoøí archiválie rùzných pùvodcù, tj. jednotlivých novináø-
ských organizací jak vznikaly, resp. zanikaly v prùbìhu v�ech zmìn spoleèen-
ského vývoje, bylo pøi zpracování v SÚA rozhodnuto, aby archiv tvoøil jediný
archivní fond Archiv Syndikátu novináøù (archivní signatura SYN). Vycházelo
se z toho, �e z obecného hlediska jde vlastnì o jediného spoleèného pùvodce �
novináøské profesní sdru�ení, by� vystupující v podobì rùzných novináøských
organizací.

Bohatý �ivot novináøských organizací zanechal po sobì velké mno�ství pí-
semných materiálù, vze�lých z jejich vnitøní spolkové èinnosti i z jejich vnìj-
�ích vztahù k ostatním organizacím a k celému veøejnému politickému i kultur-
nímu �ivotu. Ne v�echny tyto písemnosti se v�ak dodnes zachovaly. Pøíkladem
mù�e být osud spisových materiálù na�í nejstar�í novináøské organizace, Spol-
ku èeských �urnalistù (1877�1939). Zpráva o nich podává obraz negativní. Po-
nechme mluvit pøímého svìdka, redaktora Národních listù Josefa Vejvaru, kte-
rý líèí, co se mu pøihodilo v roce 1898: �Otevøev kanceláøské dveøe, stanul jsem
pøekvapen. Ze �elezných kamen neunikal dým do komínu, nýbr� do místnosti�
pátral jsem po pøíèinì závady, která byla velmi prostì vysvìtlena. Kamna byla svr-
chu pøecpána papíry více doutnajícími ne� hoøícími. Nezbylo ne� jednotlivé závit-
ky a chomáèe z kamen vyjmouti� pøitom bezdìky zraky mé padly na ohoøelý pa-
pír, na jeho� konci byl podpis Jana Nerudy, jednoho ze zakladatelù Spolku èeských
�urnalistù� Z ohoøelých zbytkù spisù toti� bylo mo�no zjistit, �e jsou z prvých
poèátkù spolku, ale celistvosti z nich u� nebylo mo�no docíliti� V kumbále� èas-
tìji jsem prodléval, hromadu odpadkù prohrabával, pøi èem� se mi � podaøilo
nalézti nìkolik listin, dùle�itých to záznamù o zalo�ení první organizace èeských
novináøù� S nále�itou pietou chránil jsem tyto zbytky po dlouhou øadu let.�

Dal�í smutnou zku�enost pro�il po roce 1918, kdy mu v rámci Spolku èes-
kých �urnalistù byla propùjèena místnost k zalo�ení �urnalistického archívu:
�Základem byly spisy zachránìné z ohnì a obsahující doklady o zalo�ení Spol-
ku èeských �urnalistù��
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�Ale radost má a potì�ení nemìly dlouhého trvání� Jednoho dne� byl
posti�en mùj posvátný chrám �urnalistických památek pohromou neoèekáva-
nou a zdrcující. Místnosti bylo prý zapotøebí k jiným experimentùm, a proto
bez dlouhých rozprav a okolkù byl celý archiv� vyházen na hromadu � podob-
nì jako tenkráte pøed ètvrt stoletím � a svìdomitá posluhovaèka odná�ela ko�e
�starých hadrù a �kvárù� do skladi�tì, kde byla makulatura pìchována do balí-
kù, urèených do stoupy papírny�

Podruhé jsem zachránil z této neladné hromady závitek spisù, kterých jsem
si vá�il více snad ne� burzián cenných papírù. Pøesto mnohé drahé vìci propad-
ly pøi tom zkáze.�1

Jeho obìtavou èinností se zachovaly èásti materiálù Spolku èeských �urna-
listù i jiné doklady o �ivotì a èinnosti èeských novináøù. I tak tvoøí spisy Spolku
èeských �urnalistù v rámci dne�ního Archivu Syndikátu pouze jeden jediný
karton. Pøi tom spisová agenda Spolku èeských �urnalistù musela být velmi
rozsáhlá, jak ukazuje dokumentování spolkové a dal�í podpùrné èinnosti na
stránkách výroèních zpráv Spolku èeských �urnalistù a jemu pøidru�ených or-
ganizací.2

Nevíme nic o péèi o spisový materiál dal�í novináøské organizace, Jednoty
èeských a èeskoslovenských novináøù (1902�1939); stav jejich spisù, jejího
Havlíèkova fondu èeských novináøù ukazují, �e spisy nebyly pøece jenom vy-
staveny takové zkáze, jako tomu bylo u Spolku èeských �urnalistù. Nicménì
bohatost výroèních zpráv ukazuje na znaènì rozsáhlou spisovou agendu.3

My�lenka zøízení novináøského archivu se objevila opìt po roce 1918, teh-
dy pøi�el do Syndikátu tisku èsl. Jar. B. Zyka s návrhem zøídit novináøské muse-
um a archiv èeskoslovenského novináøství, návrh byl pøijat a zøízena komise ve
slo�ení J. Hejret, K. Èvanèara, V. Bittnar, J. B. Zyka.

Teprve roku 1924 byly realizovány nìkteré dal�í podnìty a k souèinnosti
vyzvány4 Èeská obec novináøská, Syndikát tisku èsl., Spolek èeských �urnalis-
tù a Jednota èsl. novináøù.

Ukázalo se v�ak, �e ideové plány smìøují do oblasti výstav a museálních
expozic tisku a novináøského �ivota vùbec, zatímco název novináøský archiv
byl pouze neujasnìným pou�itím tohoto pojmu.

Vùbec pojmová neujasnìnost, dosti typická pro novináøské prostøedí, pro-
vázela vìt�inu i dal�ích budoucích návrhù vzniku obdobných institucí.

Znaènì rozdílná byla péèe o spisový materiál v Syndikátu èeskoslovenských
novináøù, vyplývalo to ji� z té skuteènosti, �e Syndikát byl nejen stavovskou,
ale i odborovou organizací novináøù, co� pøiná�elo nároky vést dùslednou spi-
sovou agendu týkající se èlenské evidence, dokladù zamìstnanosti, péèe o ne-
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zamìstnané a nové umis�ování a dal�í zastupování zájmu a potøeb, jak novináø-
ských jednotlivcù, tak i novináøství vùbec.5

K péèi o uchovávání spisového materiálu mìl nejblí�e funkcionáø Syndiká-
tu, redaktor Rudého práva Bohuslav Novotný, bylo tedy logické, �e v roce 1938
na ustavující schùzi ústøedního výboru Syndikátu byl povìøen funkcí archiváøe.

Jal se ihned uskuteèòovat svùj zámìr vybudovat novináøský archiv a opìt to
byla my�lenka dvoukolejná. Na jedné stranì �lo o získávání a doplòování ar-
chiválií, vze�lých z organické èinnosti jednotlivých novináøských organizací,
na druhé stranì mìla my�lenka �ir�í zábìr � podchytit ve�keré podklady indi-
viduální i kolektivní èinnosti novináøù a dokumentovat vývoj èeského novináøství
v nej�ir�ích souvislostech. Proto na stránkách vìstníku Syndikátu Tisk a novináøi
byla potøikrát uveøejnìna výzva, aby èlenové Syndikátu odevzdali pro uvedený
úèel �v�echny památky, zajímavé tisky, èasopisy a publikace a� do nejstar�ích
dob, pokud mají vztah k novináøství a na�im novináøùm, a pokud je sami vlast-
ní, nebo aby nám sdìlili prameny, podle nich� bychom takové význaèné doku-
menty mohli získati.�6

Na tuto výzvu reagoval pouze jediný redaktor, Antonín �alud, který vìno-
val 14 publikací, protokolù aj. dokumentù z dùle�itých novináøských zájezdù,
sjezdù a porad novináøù èeských, slovenských a slovanských v nejrùznìj�ích
mìstech a zemích. [�lo zøejmì o archiválie z èinnosti V�eslovanského svazu
novináøù (1898�1938).] Kromì toho øadu fotografií. Cenným darem byla kniha
zakládajících èlenù Syndikátu pra�ských deníkáøù z roku 1911�1913. B. No-
votný ji doplnil fotografiemi tam uvedených èlenù a jejich vlastnoruèními
pøihlá�kami.

My�lenka vytvoøení novináøského archivu v té èi oné podobì se je�tì více
projevila v období pomnichovském.7 Celkové tehdej�í ovzdu�í bylo neseno
okøídleným rèením �zpìt ke koøenùm�, v nebývalé míøe se zaèal projevovat
historismus, zdùrazòující historické souvislosti ve�kerého národního dìní jak
v oblasti politické, tak zejména v oblasti kulturní. Prùvodním jevem bylo i sjed-
nocování dosavadního roztøí�tìného spolkového �ivota, co� se v oblasti
novináøství projevilo vznikem Národního svazu novináøù, jeho� kmenovou
podstatu tvoøil dosavadní Syndikát ès. novináøù a do jeho� rámce vstupovaly
postupnì ostatní novináøské organizace. V dùsledku toho se dosavadní archiv
stal Archivem Národního svazu novináøù, který zaèal být ve vìt�í míøe doplòován
cennými archiváliemi.8 Byl to pøedev�ím dar �éfredaktora a øeditele Central
European-Press, Vìnceslava �vihlovského � znaèné mno�ství listinného ma-
teriálu, dokumentární sjezdové listiny z èinnosti tiskových sdru�ení a mezinárod-
ních dohod, cizineckého tiskového novináøského sboru, korespondence a dal�í
dokumentární materiály.
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Kromì toho vìnoval archivu velkou politickou, hospodáøskou, vìdeckou i
sociologickou redakèní knihovnu i svou knihovnu vlastní.

Dal�ím pøínosem Archivu byl dar redaktora Josefa Vejvary, který vìnoval
svùj celý osobní novináøský archiv, vèetnì svých vzpomínkových postøehù, ko-
respondence a v�estranného dokumentování celé své více ne� ètyøicetileté re-
portérské èinnosti.

S darem Josefa Vejvary se zároveò do Archivu národního svazu novináøù
dostala torza spisù Spolku èeských �urnalistù, která redaktor Vejvara celý �ivot
svìdomitì uchovával a opatroval. Souviselo to s tehdej�ím ukonèením èinnosti
Spolku èeských �urnalistù.

V rámci sjednocování organizací byla pøedána èást archivu Jednoty èeských
novináøù, nìkteré z administrativních knih, publikací, èást listinného materiálu,
zápisù, statutárních dokumentù, korespondence a pozvánek k èetným jejím
akcím.

V této dobì chybìlo je�tì  doplnìní archivu o spisy Klubu ès. �urnalistù
a Klubu národohospodáøských redaktorù.

Na tomto slibném základu pokraèoval Bohuslav Novotný v dal�ím us-
poøádávání archivu. Vytváøel zde � samozøejmì bez jakéhokoliv spisového plánu
� tematické spisové celky podle vlastního uvá�ení, které ukládal do desek
s chlopnìmi opatøenými ruènì psaným oznaèením obsahu.

Obnovení svobodného �ivota po osvobození v kvìtnu 1945 pøineslo i vznik
nové novináøské organizace � Svazu èeských novináøù, která se opírala o dosa-
vadní Národní svaz novináøù. V roce 1949 byla vystøídána vznikem celostátní
organizace � Svazu èeskoslovenských novináøù. Nové organizaci se dostalo
i nového sídla, kdy� jí byly vìnovány domy èíslo 3 a 5 na tehdej�í Stalinovì
(dnes Vinohradské) tøídì. Sem do�lo ke stìhování z dosavadního sídla Národ-
ního svazu novináøù na Schwerinovì 46 (dnes Vinohradské tøídì 46). V tìchto
budovách sídlila od roku 1953 i nová souèást SÈSN, toti� Novináøský studijní
ústav, se svou knihovnou a výstøi�kovým archivem.

Spisový materiál nových organizací byl porùznu ukládán v psacích stolech
a jiném kanceláøském nábytku, spisy tehdy vzniklého Sdru�ení vìznìných
novináøù pøi Svazu èeských novináøù byly opatrovány doma jejich jednatelem
redaktorem Josefem Linkem. Stìhování se týkalo té� dosavadního archivu
Národního svazu novináøù, ale povìdomí o jeho existenci se zcela vytratilo
a jakoby se po nìm slehla zemì.

U poèátkù dne�ní podoby uspoøádání a zpracování archivních materiálù
novináøských organizací stála opìt obdobná událost, která potkala Josefa Vej-
varu v roce 1898 a znovu po roce 1918.
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Pracovníci knihovny Novináøského studijního ústavu nalezli toti� zcela
náhodou v roce 1955 v popelnicích na dvoøe spisové materiály, v nich� pracov-
ník knihovny, redaktor Bohumil Milèan (pøed osvobozením Mühlstein), bez-
peènì rozpoznal desky s písmem Bohuslava Novotného � tedy materiály pùvod-
ního archivu. Opìt to byly dokumenty, které ji� jednou zachraòoval Josef Vejvara
a které do desek s popisem obsahu peèlivì ukládal Bohuslav Novotný.

Materiály ty vykutala sekretáøka SÈSN ze zákoutí spodních èástí regálových
skøíní v místnosti sekretariátu. Rozruch tímto nálezem vyvolaný, zejména ostrý
zákrok zástupce øeditele Novináøského studijního ústavu JUDr. Ladislava
Maredy u vedoucího tajemníka SÈSN Ladislava Macha, zpùsobil, �e byly ihned
dovyhledány i dal�í materiály a v�e pøedáno do správy a péèe knihovny
Novináøského studijního ústavu, jejím� vedoucím byl pisatel tìchto øádkù.

Nedlouho potom se nalezené materiály podstatnì rozrostly. Knihovna NSÚ
dostala k dispozici velkou sklepní místnost, kde ve starých �atníkových skøíních
pod v�elikým harampádím bylo objeveno velké mno�ství dal�ích desek pùvod-
ního archivu.

Ukázalo se, �e bude nutno pøistoupit k systematické péèi o tyto písemnosti.
Proto byla rozvinuta sbìrná akce po oddìleních SÈSN i po novináøských dùchod-
cích, pøi které byly shromá�dìny nejen dal�í dosud roztrou�ené spisové ma-
teriály Syndikátu a Národního svazu novináøù, ale i materiály ostatní, které
pøiná�eli jejich dosavadní dr�itelé � bývalí funkcionáøi novináøských organizací.

Jak slo�ité mohou být cesty archiválií, ukazuje fond organizace nìmeckých
�urnalistù v ÈSR Reichsgewerkschaft der deutschen Presse in der ÈSR, který
byl ulo�en v novinovìdném institutu bývalé pra�ské nìmecké univerzity, pøevzat
historickým semináøem filosofické fakulty Univerzity Karlovy, odtud pøedán
do oddìlení èasopisù Knihovny Národního muzea. Velký pøíznivec knihovny
NSÚ, øeditel Knihovny Národního muzea PhDr. Karel �vehla, pak tento ma-
teriál pøedisponoval knihovnì NSÚ. Logické bylo, �e odtud byl zaøazen jako
jeden z fondù obnovovaného archivu. Shodou okolností a nedostatkem místa
a patrnì i malými jazykovými znalostmi nìkterého z pracovníkù bylo zpùsobeno,
�e tento fond nebyl prakticky nikdy rozbalen ze svých balíkù. Teprve pøi jeho
uspoøádání SÚA se ukázalo, �e balíky obsahují materiály i dal�ích nìmeckých
organizací s novináøstvím vùbec nesouvisejících.9

Jinou cestou se do fondù dostala torza pozùstalostí dr. O. Buttera a dr.
A. Fuchse. V roce 1956 byla knihovna NSÚ vyzvána, aby dle výbìru pøevzala
publikace z tzv. Kni�ního archivu bývalého ministerstva informací. Ten byl
shromá�dìn v místnostech tehdej�í knihovny ministerstva kultury v bývalém
kinu Máj na Václavském námìstí. Ukázalo se, �e místnosti skrývají je�tì zaøízení
tiskového odboru prezidia ministerské rady, mimo jiné psací stoly, které patøily
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zmínìným úøedníkùm tiskového odboru a v nich� se nalezla torza osobních
pozùstalostí. Ta byla pùvodnì zaøazena do sbírky novináøských pozùstalostí
budované pøímo v knihovnì NSÚ, ale pozdìji pøièlenìna do rámce archivu.10

Bezprostøední péèí o písemnosti byl povìøen právì z Èeských Budìjovic
pøi�ed�í archiváø a historik PhDr. Zdenìk �imeèek, který kromì jiných úkolù
(archivní prùzkum podkladù pro retrospektivní bibliografii novin a èasopisù )
se po celou dobu svého pùsobení v knihovnì NSÚ (v letech 1956�1961) vìnoval
uspoøádání archivu . Výsledkem jeho práce bylo základní zmanipulování ar-
chiválií a jejich ulo�ení do kartónù, které byly oznaèeny pouze prozatímní
(a proto ruènì psanou) charakteristikou svého obsahu. Pøi uspoøádávání archiválií
se vy�lo z pøísnì provenienèního principu dle pùvodu archiválií z hlediska pùvod-
covských organizací. V rámci tìchto celkù, pokud �lo o respektování spisového
èlenìní podle vnitøní organizace jednotlivých pùvodcù, nebylo mo�no tento prin-
cip ji� do dùsledkù dodr�ovat, zejména pro nepøehlednost vnitøní struktury. Vy�lo
se tedy z vìcnì logických celkù, pøièem� tam, kde byly zachovány spisové celky
pùvodního uspoøádání B. Novotného, byly tyto celky respektovány.

Tehdy byly polo�eny základy uspoøádání archivu do jednotlivých archivních
fondù pøedstavovaných jednotlivými novináøskými organizacemi. Tyto fondy
oznaèené písmeny se postupnì rozvinuly do této podoby:

A. Fond Spolku èeských �urnalistù. 1877�1939.
B. Fond Jednoty èeských novináøù. 1902�1939.
B/1. Fond Havlíèkùv fond èeských (ès.) novináøù. 1906�1948.
C. Fond V�eslovanského svazu novináøù. 1899�1938.
D. Fond Syndikátu èeských (èeskoslovenských) novináøù. 1909�1939
E. Fond Èeskoslovenské obce novináøské. 1920�1926.
F. Fond Klubu èeskoslovenských �urnalistù. 1925�1939.
G. Fond Národního svazu novináøù. 1939�1945.
H. Fond Svazu èeských novináøù. 1945�1948, 1968�1972, pak fond Èeského

svazu novináøù
CH. Fond Ústøedního svazu èeskoslovenských novináøù. 1946�1948.
J. Fond Svazu èeskoslovenských novináøù. 1948�1968 (1976), pak fond Èes-

koslovenského svazu novináøù.
K. Fond Sdru�ení vìznìných èeskoslovenských novináøù pøi SÈN. 1945�1948.
KA. Knihovna [seznam darù V. �vihovského].
L. Fond Reichsgewerkschaft der deutsche Presse in der ÈSR. 1919�1939.

Kromì toho byl vytvoøen velký archivní celek Èlenská evidence. Týkal se
v�ech novináøských organizací od roku 1945 a fakticky navazoval na obdobné
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materiály ulo�ené ve fondu Syndikátu èeských (èeskoslovenských) novináøù
a ve fondu Národního svazu novináøù. Obsahoval osobní slo�ky s èlenskými
pøihlá�kami, dotazníky, ve v�ech jejích promìnách agendu doporuèování
novináøských míst a dal�í osobní materiály. Nebyla to v�ak èlenská evidence
v aktuálním slova smyslu � èlenské materiály soudobých èlenù byly v�dy ucho-
vávány v oddìlení èlenské evidence sekretariátu. Do této èlenské evidence
ulo�ené v archivu pøicházely materiály novináøù zemøelých, vylouèených nebo
vy�krtnutých a novináøù, kteøí nevykonávali ji� své novináøské povolání a proto
pøestávali být aktuálními èleny svazu. Zde byla znaèná promìnlivost a øada
z nich se do øad novináøské organizace opìt vracela, nìkteøí vylouèení a vy�krt-
nutí byli bráni na milost a tak tento fond, i kdy� neustále narùstal objemem, byl
svým obsahem znaènì promìnlivý. Kromì osobních spisù, oznaèených jmény
a ulo�ených v kartonech, byly tu fascikly pøevázaných desek z jednorázových
evidenèních a kádrových akcí, jako byly výmìny legitimací, provìrky apod.

Celá plejáda star�ích novináøských dùchodcù vdìèí osobním spisùm tohoto
archivu za to, �e jim mohlo být vystaveno potvrzení o letech jejich pøedváleèného
novináøského zamìstnání � pøíslu�ný dùchodový úøad dal toti� v�echny ma-
teriály týkající se novináøù do sbìru.

Krabicované celky byly zprvu ulo�eny ve sklepní místnosti domu èíslo 3
Vinohradské tøídy. Proto�e místnost v sousedství havarovaného potrubí zaèala
té� provlhávat, umo�nila knihovna NSÚ ulo�ení archivu ve vyprázdnìných
regálech knihovního skladu v bývalých pøízemních krámech v domì èíslo 5.
Regály byly uvolnìny, proto�e knihovna NSÚ pro fondy tam pùvodnì ulo�ené
dostala náhradní prostory na zámku Roztì� u Kutné Hory, který tehdy patøil �
SÈSN.

Po odchodu dr. �imeèka na jiné pracovi�tì byly dal�í práce svìøeny ex-
ternímu pracovníku knihovny Hynku �ikovi, který v rámci knihovny NSÚ a pod
øízením jejího vedoucího pracoval zde a� do roku 1967. Právì v této dobì se
podaøilo, �e archiv, za�títìný jako souèást jednotného státního archivního fon-
du autoritou Státního ústøedního archivu, poèal prosazovat oprávnìnost
a u�iteènosti své existence i pro bì�né potøeby svazu, a tak ze sekretariátu sva-
zu a z jednotlivých oddìlení poèalo do archivu plynout velké mno�ství ma-
teriálù.

Hynek �ik vìnoval pozornost zejména vnìj�í úpravì opatøováním kartonù
�títky a ti�tìnými popisky, pøièem� jednotlivé spisové celky byly v rámci kar-
tonù opatøeny obalem opìt s popisky a k takto zpracovaným fondùm byly ruko-
pisnì poøizovány pomocné evidenèní seznamy na volných listech. Tato evi-
dence umo�nila orientaci po existenci jednotlivých tématických celkù, ale
zároveò byla spojena s urèitým úskalím. Pracovník archivu èím dále tím více se
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vìnoval detailizování jednotlivých celkù, rozpojování a novému spojování,
pøièem� záznamy o tom na evidenèních listech se postupnì stávaly nepøehled-
nými, proto�e nebyl vyznaèen poslední stav ulo�ení. Pro upøesnìní co vlastnì
platí bylo mnohdy nutné konfrontovat nìkolik paralelních evidenèních listù
s vlastním obsahem kartonu.

V roce 1967, po pøipojení Novináøského studijního ústavu, vèetnì jeho kni-
hovny, k Ústavu pro teorii a dìjiny hromadných sdìlovacích prostøedkù pøi
fakultì osvìty a novináøství UK (pozdìji pøi fakultì sociálních vìd a publicis-
tiky UK), nemohl být archiv spravován mimo rámec Svazu ès. novináøù, a pro-
to byl vyèlenìn jako samostatná jednotka v rámci SÈSN a nadále zde jako ar-
chiváø SÈN a� do své smrti v roce 1979 obìtavì pracoval Hynek �ik.

Systematické práce v archivu musely být v�ak hned v roce 1967 pøeru�eny.
Oba domy na Vinohradské tøídì èíslo 3 a 5 musely být toti� vyklizeny a posléze
odstøeleny, aby udìlaly místo areálu tehdej�ího Federálního shromá�dìní ÈSSR.
Jako náhradní prostory byly urèeny domy v Paøí�ské tøídì èíslo 9 a 11. Ukázalo
se v�ak, �e pøi dislokaci prostorù nebylo na archiv vùbec pamatováno, a tak
opìt pomocnou ruku podala knihovna fakulty, která èást kartonù umístila do
svých regálù, rovnì� v domech v Paøí�ské ulici. Vlastní kompletní fondy kni-
hovny se toti� je�tì po celý rok nemohly pøestìhovat a byly zatím vytøíïovány
v prostorách bývalé sodovkárny v Kobylisích. Zde na�la své umístìní i èást kartonù
archivu. Teprve postupnì do�lo k øádnému umístìní i èástí kartonù archivu.

Teprve postupnì do�lo k øádnému ulo�ení archivu SÈSN, kdy� pro archiv
byly vyèlenìny prostory v pátém patøe domu v Paøí�ské ulici domu èíslo 11.
Byla to veliká místnost jako pracovna a zároveò depozitáø smìrem do Paøí�ské
ulice spolu s malou pøedsíòkou a bývalá prádelna v tém�e podla�í smìrem do
dvora. Zatímco prádelna byla opatøena regály ihned na zaèátku, zpùsobily
pochybnosti o nosnosti podlah velké místnosti to, �e nakonec v roce 1973 do�-
lo pøi jedné celé stìnì ke zpevnìní ocelovými traverzami.

Do místnosti bývalé prádelny byly umístìny v�echny fondy do roku 1948,
dále celek èlenské evidence a z materiálù po roce 1948 materiály �kolského
oddìlení, protokoly a ocenìné práce z novináøských soutì�í a sympozií, a ma-
teriály pøipravené ke skartaci. Ostatní èásti archivu vytváøely regálovou stìnu
v pracovní místnosti a slouèily se zároveò k operativní potøebì na vy�ádání pra-
covníkù sekretariátù obou svazù. Podle zji�tìní Hynka �ika tvoøily archiv v roce
1969 453 kartony, z toho uzavøené fondy pøedstavovaly 83 kartony, materiály
soudobého SÈSN a SÈN tvoøily 370 kartonù vèetnì 97 kartonù èlenské evi-
dence.

Archiv SÈSN (pozdìji archiv ÈSN a SÈN) nebyl ov�em archivem v pravém
slova smyslu, proto�e ÈSN a ÈSSN nepatøily mezi instituce, které podle plat-
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ných archivních pøedpisù mohly budovat podnikové nebo tzv. zvlá�tní archivy.
Soubor ulo�ených písemností byl �ivou spisovou registraturou, v�echny fondy
archivu patøily do kompetence Státního ústøedního archivu.

Bez ohledu na tyto skuteènosti byla písemnostem ze strany jejich bezpros-
tøedních peèovatelù vìnována nále�itá odborná pozornost, násobená navíc tím,
�e na rozdíl od minulých dob byla koncepce archivu a jeho zpracování postave-
na na odborné archivní a historické základnì. Ne v�dy se ov�em podaøilo, aby
toto pojetí proniklo i do konkrétních metod zpracování materiálù � zejména
v letech 1968�1979 se zaèaly postupnì prohlubovat nìkteré momenty amatér-
ského pøístupu, smìøující k vytváøení subjektivnì budovaných dokumentù bez
ohledu na zásady archivního zpracování.

Výrazem tìchto snah bylo vytvoøení sbírkových souborù na vymezená té-
mata, jako nová signatura S soubory:

S1 Stanovy novináøských organizací
S2 Tiskový zákon
S3 Výstavy
S4 Den tisku
S5 Vzpomínky novináøù
S6 Úmrtní oznámení novináøù
S7 Øády a vyznamenání novináøské ceny
S8 Souhrnné zprávy o èinnosti Svazu za sjezdová období
S9 Statuty: organizací SÈN pro èinnost klubù v ÈSSN

�tatút klubov redaktorov pri ZSN
redakèního dùvìrníka

S10 Novináøské legitimace � odznaky.

Nìkteré z uvedených souborù vznikly vyjmutím materiálù z místa jejich
prùvodního ulo�ení v rámci jednotlivých fondù. Tím do�lo k oèividnému
naru�ení pùvodního principu ulo�ení podle provenience. Po pøevzetí archivu
do SÚA byly tyto subjektivnì vytvoøené soubory zru�eny a materiály vráceny
na místo svého pùvodního ulo�ení. Kromì tìchto souborù byly v tomto období
vytváøeny i dal�í. Do archivu proudily v mnoha exempláøích rozmno�ené ma-
teriály z èinnosti jednotlivých svazových orgánù obou svazù. Kromì jejich
ulo�ení podle pùvodcù byly vytváøeny i jejich soubory podle tematiky, aby bylo
mo�no urychlenì vyhovìt operativním potøebám sekretariátù obou svazù a nebylo
tøeba hledat materiály podle pùvodu. Oba druhy takto ukládaných materiálù nenesly
v�ak �ádné oznaèení, zhusta docházelo k zámìnám a materiály diferencované za
úèelem jejich pøehledné evidence se postupnì stávaly nepøehlednými.

Po úmrtí Hynka �ika v èervnu 1979 byl pisatel tìchto øádek povìøen, aby
v rámci vedlej�ího pracovního pomìru, respektive pozdìji podle dohody o pra-
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covní èinnosti, se vìnoval péèi o tento archiv. Toto období trvalo od 1. èervence
1979 do konce roku 1981.

Ve�kerá èinnost spoèívala v uspoøádávání shora líèených nepøehledných
souborù. Pozornost byla vìnována i pøepracovávání dosavadních evidenèních
listù u nìkterých fondù tak, aby vnitøní èlenìní na místo chronologického øa-
zení mìlo vìcnì tematický sled a mohlo být podkladem pro koneèné zpracov-
ání øádného inventáøe tohoto fondu.

Koneènì probíhalo vyèleòování èlenských materiálù a jejich ukládání po-
dle pùvodu do jednotlivých fondù. Kdy� toti� si sekretariát Svazu vy�adoval
z archivu èlenské spisy, mìl zájem nejen o ty, které byly v èlenské evidenci po
roce 1945, ale i o èlenské spisy ve fondu pøedváleèného Syndikátu nebo Národ-
ního svazu novináøù. Spisy se obvykle vracely do archivu takto spojené a byly
ulo�eny do èlenské evidence po roce 1945, kde se tímto zpùsobem poèaly hro-
madit spisy, které sem nepatøily. V rámci zachování principu provenience bylo
nutno takovéto spisy reponovat a ulo�it na správné místo jejich pùvodu. Zna-
menalo to ov�em provádìt revizi v�ech èlenských spisù, která�to práce pro svou
obsáhlost a èasovou nároènost nemohla být dokonèena.

Prostor pracovny archivu byl zmen�en o nastìhování pìti kardexových skøíní
z oddìlení èlenské evidence ÈSN, tak �e faktický rozsah spisù èlenské evidence
ulo�ených v archivu se roz�íøil o tyto celky:

§ Nedoporuèené pøihlá�ky
§ Zemøelí
§ Vylouèení (seznamy)
§ Kádrové materiály Klubu volných novináøù
§ Vyøazení + zamítnuté èlenské dotazníky k výmìnì novináøských prùkazù

Kromì toho dvì kardexové skøínì obsahovaly kádrové a osobní materiály
pracovníkù obou svazù od roku 1945 vèetnì Novináøského studijního ústavu
a dále osobní a kádrové materiály uchazeèù o rùzná místa v tìchto institucích.

Pro 80. léta nelze vyjádøit �ádné velké uspokojení nad osudy tohoto praco-
vi�tì. Nastalé zmìny ve vedení orgánù ÈSN pøivedly nové tváøe, které nebyly
vùbec informovány o dosavadních osudech archivu a o péèi dosavadních pra-
covníkù o nìj. Pøevládlo strohé aparátnictví, které naprosto nepøálo tomu, aby
o archiv peèovala osoba bez �kádrových pøedpokladù�. Zdálo se, jako kdyby
teprve nyní i do archivu vstoupila normalizace. A tak vedením archivu byla
povìøena M. Novotná se vzdìláním �eleznièní telegrafistky, která byla ov�em
man�elkou �éfredaktora pra�ského komunistického deníku Svoboda. Jejím
prvním èinem byl pøíkaz odvést do sbìru osm kartonù èlenské evidence sloven-
ských novináøù, které se jí zdály pøeká�et.11
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V rámci �vylep�ování� vzhledu byly balíky materiálù do�lých do archivu
z jednotlivých oddìlení sekretariátu bez ladu a skladu �ulo�eny� do dosud prázd-
ných kartonù, tak �e byly spotøebovány a na jejich pou�ití pro dùle�itìj�í ma-
teriály se ji� nedostalo.

Na�tìstí pùsobení M. Novotné v archivu skonèilo v listopadu 1984, kdy jako
archiváø nastoupil M. Paøík a pùsobil zde do prosince 1988. Jeho práce vzbu-
zovala urèité nadìje, zejména proto, �e bylo provedeno spojení spisoven obou
svazù a jejich archivu tak, �e kromì historické èásti archivu obsahujícího uza-
vøené ji� archivní fondy do roku 1948,vytváøela �ivá èást tyto tøi celky:

1. Archiv SÈSN a SÈN
2. Archiv � spisovna ÈSSN (od roku 1972)
3. Archiv � spisovna ÈSN (od roku 1972).

Pracovnì se M. Paøík poèal vìnovat reorganizaci èásti materiálù archivu
spisovny od roku 1945 pøi uplatnìní provenienèního principu, tj. respektováním
pùvodu a pùvodce, u nìho� písemnosti vznikly a s ohledem na strukturální us-
poøádání novináøských organizací.

Ve�keré nadìje byly v�ak zmaøeny tím, �e do pracovní náplnì archiváøe
byly promítnuty i dal�í úkoly svazové práce, tak �e na vlastní archiv nebylo
nakonec mnoho èasu. Odborné archivní zpracování historických celkù se proto
dìlo pouze dobrovolnou péèí aktivisty, provádìnou i nadále pisatelem tìchto
øádkù.

Po listopadu 1989, kdy nebylo dostateènì jasno, kdo by vlastnì mìl v archivu
pracovat, jsem se støídavì o archiv mìl starat a zase nemìl starat, v ka�dém
pøípadì byl dosavadní aktivista do�adován, aby nalezl potøebné spisy, o jejich�
ulo�ení u dal�ích pracovníkù sekretariátu nebyl �ádný pøehled.

Archiv nále�el do kompetence ekonomického oddìlení novì vzniklého,
respektive obnoveného Syndikátu novináøù Èeské republiky. Pøístupnost ke
klíèùm od archivní místnosti vèetnì pøístupnosti k historickým fondùm byla
èím dál obtí�nìj�í a systematická práce ze dne na den na sebe navazující byla
fakticky znemo�òována. Opìt se tu projevovala neznalost dosavadní vykonané
práce násobené náladovostí, kdy jednou byl pøístup umo�nìn, jindy ne. Vrcho-
lem svévole byly nekompetentní zásahy do uspoøádání a umístìní fondù. Citel-
nou ztrátu utrpìl archiv tím, �e místnosti tzv. prádelny s historickými fondy,
která byla navíc pøeplnìna balíky do archivu do�lých materiálù z oddìlení Syn-
dikátu, mìla být tzv. �uklizena�. Stalo se tak takovým zpùsobem, �e materiály
byly vyházeny na plachty na pùdu sousedního domu v Paøí�ské 9, propojeného
po�árními dveømi. Tato pùda byla ale zcela otevøena hejnùm holubù, kteøí ji
patøiènì zneèi��ovali. V archivní místnosti byly v�ak na stolku pøipraveny
k zaøazení dal�í archiválie, navíc pøi provádìném reponování èlenských pøihlá�ek
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byly zde na �idlích otevøené kartony èlenské evidence pøedváleèného Syndiká-
tu ès. novináøù a Národního svazu novináøù. To v�e bez milosti bylo naházeno
na vedlej�í pùdu, a i kdy� pøikryto dal�í plachtou, záhy rovnì� zneèi�tìno od
holubù. Snaha dostat se na vedlej�í pùdu � by� s nutností pou�ití hygienických
ochranných pomùcek � a materiály co nejrychleji zachránit, byla marná,
z neznámých dùvodù byl k nim zamezen pøístup. Zde do�lo k nejvìt�ím ztrátám
na historicky nejcennìj�ích fondech archivu. Naprostá ignorance organizátorù
a tupost provádìjících pracovníkù slavila své �nì.12

Dùm v Paøí�ské ulici èíslo 11, v nìm� archiv byl umístìn, byl nárokován
v rámci restituce dìdici pùvodního majitele a proto musel být vyklizen.

Na stìhování archivu do�lo na jaøe 1993. Jako nové umístìní byly urèeny
naprosto nevhodné vlhké prostory ve sklepì okálu, postaveného pod zámkem
Roztì� a nále�ejícího rovnì� Syndikátu novináøù. Pro v�echny fondy archivu
zde byly pøipraveny regály. Vlastní stìhování z Prahy pøedstavovalo pohromu.
Materiály byly stìhovány naprosto ne�etrnì, kartóny a vysypané spisy z nich
nebo z polorozpadlých fasciklù byly po�lapávány tì�kými botami stìhovákù,
a rozsypané fotografie pro svou zajímavost mizely, materiály �patnì ulo�ené na
vozech vylétaly pøi jízdì � to byl obraz dal�í nezodpovìdné neteènosti, která
v tomto roce tì�ce postihal archiv. Navíc je dùvodné podezøení, �e øada ma-
teriálù, zejména ulo�ených ve fasciklech a nevybalených balících vùbec na
Roztì� nedojela a skonèila ve sbìrnách papíru. Za své vzaly i cenné materiály
na vedlej�í pùdì, které jsouce zcela ponièeny od holubù rovnì� skonèily ve
sbìru. Záhy po ulo�ení materiálù do regálù v okálu do�lo zde k prasknutí
vodovodního potrubí a voda se dostala i do suterénu.

Nevìtrané prostory, o které se nikdo nestaral, èím dále tím více provlhávaly
a archiv, by� ulo�ený v regálech, poèal podléhat postupné zkáze.

�tìstím pro dal�í osud archivu byla ta okolnost, �e v roce 1995 se z ba-
datelských dùvodù zaèala po archivu pídit Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Byl jí umo�nìn pøístup do okálù a zde se zdì�ením zjistila, �e zcela provlhlé
spisové celky, které ji� ztratily svou pevnou konzistenci, stávaly se papírovou
ka�í, mezi ní� se provrtávaly my�i, provlhlostí zcela rozpadlé obaly kartonù,
v�e pokryté postupující plísní a naplnìní ovzdu�ím hniloby a zkázy. Spolu se
svým kolegou doc. PhDr. Janem Jirákem, CSc. iniciovala je�tì v tém�e roce
u tehdej�ího vedení Syndikátu a s jeho plnou podporou záchranou akci
k uchování alespoò toho, co se je�tì dalo zachránit.

Za financování pøevozu materiálù z prostøedkù Syndikátu do Prahy a za
pou�ití sil studentù fakulty sociálních vìd UK byly posti�ené archiválie ulo�eny
na místo urèené Syndikátem, a to do prostorù bývalých místností Klubu novináøù
v 1. poschodí v Paøí�ské ulici è. 9. Øada materiálù se rozpadla, ne� mohla být
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nalo�ena. V Praze se doc. Köpplová a doc. Jirák sna�ili materiály za stálého
ohro�ení plísní roztøiïovat a pøedev�ím vystavit vysu�ujícímu proudìní vzdu-
chu. I tak øada materiálù znièených plísní musela být eliminována. Nelze dnes
ji� zjistit, které materiály padly za obì� bezhlavé organizaci stìhování, a které
se rozpadly vlivem mokra a plísnì. Teprve pracná konfrontace skuteènì zacho-
vaných materiálù s evidenèními listy Hynka �ita (alespoò pro období do r. 1979)
podá skuteèný obraz o zpùsobených ztrátách. Pro èást materiálù byly postaveny
regály poøízené doc. Köpplovou, ale ani to nebylo dostaèující. Ukázalo se, �e
bez odborného zásahu nelze v práci s materiálem úspì�nì pokraèovat. A tak
díky rozhodnutí pøedsedkynì Syndikátu Èeské republiky paní Ireny Valové bylo
toto øe�ení nalezeno v pøedání archiválií do odborné péèe Státního ústøedního
archivu.

V�echny archiválie musely projít protiplísòovou desinfekcí. Ani pøi roz-
tøiïování pøevzatých kartónù se v�ak nepodaøilo uchovat pùvodní oznaèení je-
jich obsahu a tak manipulace s fondem musela být provádìna podle vìcné pøís-
lu�nosti jednotlivých celkù, pùvodnì tvoøících obsah kartónù. Vzhledem
k dùslednému zachovávání principu provenience se podaøilo i za tìchto obtí�ných
podmínek zrekonstruovat obraz celkù jednotlivých novináøských institucí.

Jak ji� bylo uvedeno, nebyl archiv ji� nadále pojímán jako soubor jednot-
livých fondù, ale jako jediný archivní fond Archiv Syndikátu novináøù.

V souèasné dobì je èlenìn do tìchto celkù:

a)  èlenské evidence

� sem byly soustøedìny materiály èlenské evidence, ulo�ené pùvodnì v dílèím
fondu Syndikát èeských (èeskoslovenských) novináøù, dále v dílèím fon-
du Národní svaz novináøù a v�echny materiály archivního celku èlenská
evidence, týkající se období po roce 1945.

b)  dílèí fondy novináøských celkù

� Spolek èeských �urnalistù 1877�1939 (pùvodnì sign. A)
� V�eslovanský svaz novináøù 1898�1938 (pùv. sign. C)
� Jednota èeských a èeskoslovenských novináøù 1902�1939 (pùvodnì sign. B)
� Reichsgewerkschaft der deutschen Presse in der ÈSR 1919�1939 (pùvod-

nì sign. L)
� Èeskoslovenská obec novináøská 1920�1926 (pùvodnì sign. E)
� Klub èeskoslovenských �urnalistù 1925�1939 (pùvodnì sign. F)
� Syndikát èeských, pozdìji èeskoslovenských novináøù 1909�1939 (pùvod-

nì sign. D)

� Národní svaz novináøù 1939�1945 (pùvodnì sign. G)
� Svaz èeských novináøù 1945�1948, 1968�1970 (1972) � (pùvodnì sign. H)
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� Sdru�ení vìznìných novináøù pøi Svazu èeských novináøù 1945�1948
(pùvodnì sign. K)

� Ústøední svaz èeskoslovenských novináøù 1946�1948 (pùvodnì sign. CH)
� Svaz èeskoslovenských novináøù 1948�1968 (pùvodnì sign. J)
� Svaz slovenských novináøù (Zväz slovenských novinárov) � vèetnì evi-

dence 1968�1989
� Ústøedí novináøù ÈSSR 1968�1972
� Èeskoslovenský svaz novináøù 1972�1989
� Èeský svaz novináøù 1972�1989
� Syndikát èeských novináøù 1990�dosud
� Deutscher Zeitungswissenschaftlicher Verband (1940�1945)
� Sbírky a torza
� Osobní fondy novináøù
� Svaz vydavatelù denních listù (1921�1943)
� Èítárna a posluchárna nìmeckých studentù v Praze (b. d.)
� Oberkommando der Kriegsmarine (1941�1942)
� Institut für Volkslehre (1942�1944)
� Institut für Zeitungswischenschaft an der Deutschen KU (b. d.)

V rámci uvedených celkù jsou spisy roztøiïovány podle archivních zásad
dle jednotlivých pùvodcù v rámci vnitøní struktury organizací a dále chronolog-
icky.

Instruktivní uvedení do pou�ívání inventáøe tohoto archivního fondu podává
jeho úvod, zpracovaný autory A. Blodigovou a PhDr. J. Bubeníkem v bøeznu
2000.13

Zpracování této studie se opíralo o star�í text z roku 1987.14

Souèasný stav

I pøes tì�ké ztráty, které archiv v prùbìhu své existence utrpìl, dokumentuje
pøes 100.000 materiálù ulo�ených v nìkolika stech kartonech pestrý obraz èin-
nosti novináøských organizací a pøedstavuje dosud plnì nevytì�ený zdroj pouèení
o nich.

O �ivotì novináøských organizací promlouvají ale i ti�tìné prameny,
pøedev�ím výroèní zprávy. Ty tvoøí specifický, vzácnì dochovaný soubor drob-
ných tiskù, vydávaných jednotlivými organizacemi. Pokus o jejich soupis,
zalo�ený na fondech nìkolika knihoven, vykazuje i tak èetné mezery � nìkteré
roèníky se nepodaøilo vùbec nalézt 15).

Informaèní funkci výroèních zpráv nahradily postupnì mnohem pru�nìj�í
a svou periodicitou i aktuálnìj�í èasopisy, vydávané novináøskými organizace-
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mi. Ty na svých stránkách pøiná�ely a pøiná�ejí podrobné informace o �ivotì
svých organizací.

Pohled na strastiplnou historii zápasu o uchování dokladù minulosti èeské
�urnalistiky evokuje zcela nutnì otøesné poznání: není snad �ádné jiné profese,
její� pøíslu�níci by si tak málo vá�ili dokladù své vlastní minulosti, ba dokonce
se mnohdy vyslovovali i proti jejich uchovávání.

Kultivace �irokých øad novináøù v rámci syndikátu ve smyslu pozitivního
postoje ke své individuální i kolektivní vlastní minulosti bude zøejmì je�tì dlouho
otevøeným úkolem. Tím spí�e upjetí s tímto archivem po dobu ètyøicetipìti let
snad opravòuje vyslovit za v�echny, kdo tento archiv budovali, podìkování za
vzácnì osvícené rozhodnutí pøedsedkynì Syndikátu novináøù Èeské republiky
Irenì Valové, která se pøedev�ím zasadila o svìøení tìchto cenných a historic-
kých písemností do péèe Státního ústøedního archivu.
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ZUSAMMENFASSUNG

DAS ARCHIV DES SYNDIKATS DER JOURNALISTEN

Karel Malec

In dieser Studie, die leider die letzte Arbeit von Doz. Karel Malec ist, wid-
met sich Autor ausführlich der Historie des Archivs des Syndikats der Journa-
listen und seiner Vorgänger. Der Beitrag ist nicht nur auf Grund  der Quellen
und Literatur, sondern auch auf Grund der eigenen Erinnerungen bearbeitet,
denn Karel Malec widmete sich systematisch der Pflege des Archivs des Syn-
dikats der Journalisten.

Die Historie der Pflege der schriftlichen Agenda unserer journalistischen
Organisationen kann man schon seit Ende des 19. Jahrhunderts verfolgen. Eine
der ersten Informationen, leider nicht zu angenehm, ist die Erinnerung des
Redakteurs der Zeitung Národní listy (National-Blätter) Josef Vejvara, der die
Vernichtung der Schriftstücke des Vereins der tschechischen Journalisten im
Jahre 1898 aufzeichnete. Die Pflege der schriftlichen Agenda der tschechi-
schen journalistischen Organisationen verbesserte sich gewissermaßen nach
1918, wann die ersten Vorschläge zur Gründung eines journalistischen Ar-
chivs erschienen. Diese Vorschläge standen mit der Entstehung der Einheits-
organisation der tschechoslowakischen Journalisten � des Syndikats der tsche-
chischen (tschechoslowakischen) Journalisten - in Zusammenhang. Der Vor-
schlag wurde erst im Jahre 1938 teilweise realisiert, wann einer der Funktio-
näre des Syndikats, der Redakteur Buhuslav Novotný, mit der Funktion des
Archivars beauftragt wurde.

In der Zeit nach Münchner Abkommen 1938 kam zur Vereinigung des bis-
her verzettelten Vereinslebens, was im Bereich des Journalismus durch Er-
stehung des Nationalen Journalistenverband (Národní svaz novináøù) zum Aus-
druck kam, dessen Stammwesen das bisherige Syndikat der tschechoslowaki-
schen Journalisten bildete und in dessen Rahmen die anderen journalistischen
Oragnisationen nacheinanderfolgend eintraten. Das bisherige Archiv wurde
infolgedessen das Archiv dieser neuen Organisation und wurde durch andere
Spenden (z. B. das journalistischen Personalarchiv von Josef Vejvara) noch
erweitert.

Die Erneuerung des freien Lebens nach der Befreiung 1945 brachte auch
die Entstehung einer neuen journalistischen Organisation mit und zwar des
Tschechoslowakischen Verband der Journalisten (Èeskoslovenský svaz
novináøù). Im Jahre 1953 entstand auch Journalistisches Studieninstitut, das
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seit 1956 auch mit der Verwaltung des Archivs beauftragt wurde. Der Archiv-
verwaltung widmete sich am meisten der fachgebildete Archivar und Histori-
ker Dr. phil. Zdenìk �imeèek, der die schriftliche Agenda nach der Provenienz-
prinzip einordnete (z. B. der Verein der tschechischen Journalisten, der All-
slawische Verband der Journalisten, der Verband der tschechischen Journali-
sten u. ä.). In dieser Tätigkeit setzte nach �imeèeks Weggang Hynek �ik fort,
und das auch nach der Angliederung des Nationalen Journalistenverbandes
zur damaligen Fakultät für Volksbildung und Journalistik der Karlsuniversität.
Nach dem Tode �iks im Jahre 1979 wurde mit der Archivverwaltung Karel
Malec beauftragt, der später auch der Leiter der Bibliothek bei der Fakultät
der Journalistik der Karlsuniversität wurde.

Im Jahre 1993 wurde das Archiv schonungslos ins Objekt des Syndikats der
Journalisten in Roztì� überliefert, wo zu den schweren physischen Beschädi-
gungen der Archivalien kam. Dank Doz. Dr. phil. Barbara Köpplovás und
Dr. phil. Jan Jiráks aus der Fakultät der Sozialwissenschaften der Karls-
universität ist gelungen, das Archiv nach einigen Jahren zurück nach Prag zu
führen. Im Jahre 1999 wurde es dann in die Verwaltung des Staatlichen Zentral-
archivs in Prag übergeben, wo dieser Bestand fachlich bearbeitet wurde.
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OSUD SPOLKU ÈESKÝCH �URNALISTÙ A JEHO
NÁSTUPCÙ

Alexandra Blodigová

Na tomto místì musíme s lítostí poznamenat, �e pøedchozí text doc. PhDr.
Karla Malce je jeho posledním pøíspìvkem symbolicky uzavírajícím celo�ivot-
ní úsilí o zachování a studium historických �urnalistických fondù a zároveò
dùle�itým pøíspìvkem k dìjinám èeského archivnictví. Dne 2. prosince 2000
doc. Malec ve vìku 73 let v Praze zemøel. Doc. dr. Karel Malec zasvìtil celý
svùj �ivot shroma�ïování a uchovávání v�eho, co by� i jen vzdálenì souviselo
s vývojem novináøství, a� jako vedoucí Støediska vìdeckých informací Fakulty
�urnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, nebo jako správce archivu Syndikátu
novináøù a jeho pøedchùdcù. Doc. Malec a� do posledních chvil sledoval osud
tohoto archivu a aktivnì a nezi�tnì se rovnì� podílel na jeho souèasném zpra-
cování. Bohu�el se nedoèkal dokonèení inventárního zpracování fondu a proto
k jeho textu s podìkováním a k poctì doc. Malce pøipojujeme struènou infor-
maci o souèasné podobì tohoto fondu.

Státní ústøední archiv v Praze pøevzal na základì øádnì uzavøené depozitní
smlouvy z 28.5.1999 do své péèe Archiv Syndikátu novináøù ÈR. Tento Archiv
pøedstavuje nejen soubor cenných archiválií spolkové povahy, které dokumen-
tují vývoj médií, profesní rùst jednotlivcù, ale tím, �e odrá�ejí v�echny spole-
èenské zmìny, kterými na�e zemì pro�la, zahrnuje i archiválie s trvalou histo-
rickou hodnotou. V porovnání s archivy jiných sdru�ení je zajímavé, �e pøes
v�echny nesnáze, kterými byl tento archiv posti�en, pøes ve�kerá necitlivá stì-
hování a zásahy nìkterých nekvalifikovaných správcù, mù�eme dnes konstato-
vat, �e se zásluhou nìkolika generaènì rozdílných nad�encù � archiváøù, poda-
øilo zachovat archiv, kde lze (i kdy� ne v úplnosti) nalézt archiválie z èinnosti
témìø v�ech novináøských spolkù sdru�ení.

Archiv zalo�ený pøedchùdci dne�ního novináøského sdru�ení zahrnuje ar-
chiválie v èasovém období 1877 a� 1990. Snaha vytvoøit svépomocnou novi-
náøskou organizaci v letech pøedcházejících není písemnì dolo�ena. Redaktor
Josef Vejvara s odkazem na vzpomínky nejstar�ích redaktorù Národních listù,
napø. vzpomínky Karla Tùmy a dr. Serváce Hellera, situoval první snahy �urna-
listù o zalo�ení vlastního spolku do �edesátých let minulého století. Mohutný
rozmach spolkového hnutí, které významnì pøispìlo k emancipaci spoleènosti,
nastal v Rakousku-Uhersku v �edesátých a sedmdesátých letech 19. století.
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V roce 1860 tak vzniká èeský pìvecký spolek Hlahol, 1862 èeský tìlocvièný
spolek s názvem Tìlocvièná jednota pra�ská, který roz�íøil svou èinnost do rùz-
ných míst Èech tak, �e je�tì v roce 1862 bylo ustaveno osm sokolských jed-
not.Tento první tìlovýchovný spolek je spí�e znám dle svého názvu Sokol pra�-
ský, pod ním� pùsobil od roku 1864. V roce 1862 se podaøilo pøedev�ím zásluhou
J. E. Purkynì zalo�it profesní spolek Svaz èeských lékaøù. Tého� roku do�lo
rovnì� k nìkolika pokusùm o vytvoøení spolkù odborového typu. Øada tìchto
pokusù byla neúspì�ná a tak za první spolek tohoto charakteru mù�eme oznaèit
spolek Typografie, který sdru�oval pra�ské typografy. Vyústìním snah pra�-
ských typografù pak bylo ustavení Typografické besedy v roce 1865. První své-
pomocný spolek s názvem Oul se podaøilo zalo�it a� v roce 1868.

Vnímavá novináøská spoleènost nezùstala stranou tìchto snah o vytvoøení
profesního podpùrného spolku novináøù. Dnes je ji� velmi tì�ké dolo�it, proè
právì pøedstavitelùm tohoto povolání, které má v�dy stát v popøedí, trvalo ce-
lých deset let, ne� byly podniknuty první kroky k ustavení profesního spolku.
První dochované zápisy z pøípravných schùzí Penzijního spolku èeských �ur-
nalistù pocházejí z roku 1872 a jsou spojeny se jménem Jana Nerudy. Zalo�ení
spolku se v�ak neuskuteènilo. Pøípravné práce na stanovách byly z rùzných
dùvodù pøeru�eny.

První právní normy, které výraznì ovlivnily spolkový �ivot, pøedstavovaly
zákon o právu spolèovacím è. 134 / 1867 ø. z. a zákon o právu shroma�ïova-
cím è. 135/ 1867 ø. z. Oba zákony jsou datovány 15. listopadu 1867. Spolkový
zákon vymezoval podmínky vzniku jednotlivých spolkù, pøedev�ím oznamova-
cí povinnost, a vyjmenoval typy spolkù, na nì� se nevztahoval. Rovnì� stanovil
formální znaky spolkových stanov, které byly úøednì schvalovány. Zákonná
norma pamatovala i na zpùsob zániku spolku. Rozpu�tìní spolku bylo plnì
v kompetenci pøíslu�ného úøadu a dobrovolný zánik spolku rovnì� podléhal
úøednímu schválení.

První èeský novináøský spolek s úøednì schváleným názvem Spolek èes-
kých �urnalistù byl zalo�en a� 18. listopadu 1877.

Samostatný èeskoslovenský stát pøevzal po svém vzniku v roce 1918 do té
doby platné rakouské právní normy vèetnì spolkového zákona, jeho� znìní
doznalo zmìn a� v dobì tzv. druhé republiky. Po roce 1945 spolková èinnost
pokraèovala a� do pøijetí zákonné normy, kterou pøedstavoval zákon è. 68/ 1951
Sb. Na základì tohoto zákona docházelo ke vzniku spoleèenských organizací,
jejich� posláním bylo sjednotit spolkovou èinnost a z dne�ního pohledu mù�e-
me konstatovat, �e hlavním cílem této normy bylo získat pøehled o spolkové
èinnosti a pøedev�ím kontrolu nad ní. V této dobì do�lo k zániku mnoha spol-
kù, které mohly svoji èinnost obnovit a� po roce 1989.
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Pøesto�e fond tvoøí celky archiválií nìkolika pùvodcù, jejich� názvy jsou
odrazem spoleèenských zmìn, které na na�em území v tomto období probíhaly,
bylo rozhodnuto ponechat archiválie v jednom fondu, nebo� vlastní pùvodce
(tj. novináøské profesní sdru�ení) zùstal nezmìnìn a docházelo pouze ke zmì-
nám názvù.

Na pùvodním archivním zpracování fondu se podílela øada významných osob.
Zpracování poèátkù jednotného novináøského sdru�ení od konce minulého sto-
letí se v rámci prvorepublikového Syndikátu èeských novináøù vìnoval redak-
tor Josef Vejvara. Dokumenty z èinnosti novináøù a jejich organizací za první
republiky a za období okupace návaznì uspoøádal funkcionáø Syndikátu a re-
daktor Bohuslav Novotný. Systematická péèe byla archivu vìnována od roku
1956, kdy se fond dostal do správy knihovny Novináøského studijního ústavu
(NSÚ), pøedev�ím jejího archiváøe a historika dr. Zdeòka �imeèka, který se na
základním rozèlenìní a zpracování fondu podílel a� do svého odchodu v roce
1961. Jeho nástupci Hynku �ikovi se podaøilo zajistit plynulé ukládání archivá-
lií ze sekretariátu Svazu èeskoslovenskýchnovináøù i Svazu èeských novináøù
a jejich oddìlení. V roce 1967 byl NSÚ pøipojen k Fakultì osvìty a novináøství
UK a archiv byl pøedán jako samostatný útvar do správy Svazu èeských noviná-
øù. Hynek �ik zde pùsobil jako správce archivu a� do roku 1979.

V roce 1955 byla podniknuta sbìrná akce s cílem soustøedit do archivu co
nejvìt�í mno�ství archiválií pocházejících z èinnosti sdru�ení novináøù. Tehdy
byly zkompletovány dosud na rùzných místech soustøedìné dokumenty Syndi-
kátu èeských novináøù a okupaèního Národního svazu novináøù. Èást archiválií
se tehdy podaøilo získat rovnì� od jednotlivcù, bývalých redaktorù a funkcio-
náøù jednotlivých organizací.

V publikaci �Z historie na�í novináøské organizace (1877�1987)�, kterou
zpracoval kolektiv autorù a pro Èeskoslovenský svaz novináøù vydalo Vydava-
telství a nakladatelství Novináø v r. 1987, hodnotí autor Doc. PhDr. Karel Ma-
lec v pøíspìvku �Svìdectvím minulosti k osvìtlení vývoje novináøských organi-
zací� odborné archivní zpracování archivních celkù pøes ve�keré úsilí a snahu
jednotlivcù, zejména v období po roce 1968, jako amatérské.

Archiv byl tì�ce posti�en i po stránce fyzické, nebo� z prostorových a orga-
nizaèních dùvodù do�lo nìkolikrát k jeho stìhování do nevyhovujících prostor.
Pøi této pøíle�itosti do�lo k úbytku døíve ji� zpracovaných archiválií a k celkové
devastaci fondu, který byl SÚA pøedán napadený plísnìmi.

Nekompetentnost zacházení s archivním materiálem v�ak pøedstavovala pøe-
dev�ím ta skuteènost, �e ke zpracovaným a v kartonech ulo�eným archiváliím
neexistovaly �ádné archivní soupisy.
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V dobì pøevzetí Archivu Syndikátu se pøes ve�keré úsilí jak ze strany Syndi-
kátu, tak ze strany SÚA, se nepodaøilo nalézt �ádnou archivní pomùcku. K ori-
entaci slou�il pouze star�í lokaèní pøehled, který byl v�ak neúplný a mnohdy
neodpovídal skuteènosti.

Zásluhou doc. Malce byl SÚA pøedán pøehled pùvodního èlenìní Archivu
Syndikátu. Dle tohoto schématu byly jednotlivé archiválie zpracovány do sa-
mostatných fondù dle pùvodcù a oznaèeny písmeny A a� L. Dal�í øadu tvoøily
sbírky oznaèené S 1 a� S 10. Do tìchto umìle vytvoøených sbírek byly pøeøaze-
ny napø. stanovy, které vytváøely jednu ze sbírek. Jiná sbírka zahrnovala jedna-
cí øády novináøských spolkù, do dal�í sbírky byly zpracovány vzpomínky novi-
náøù. Samostatnou sbírku tvoøila úmrtní oznámení.

Vzhledem k vý�e uvedené skuteènosti, �e pøehled pùvodního uspoøádání
nebyl dán SÚA k dispozici a vzhledem k tomu, �e se archiv nedochoval v úpl-
nosti a rovnì� vzhledem k okolnosti, �e oznaèení na øadì pùvodních kartonù
nebylo znatelné, tyto umìle vytvoøené sbírky nebyly obnoveny. Archiválie byly
pøiøazeny dle archivních pravidel na základì provenienèního principu do fondù
svých pùvodcù.

Z porovnání pùvodního uspoøádání ( tzn. pùvodní skupiny A a� L ) se stáva-
jícím fondem je patrno, �e v obou pøípadech zpracovatelé dodr�ovali proveni-
enèní princip a proto se podaøilo fond rekonstruovat do pùvodní podoby. Pøi
pùvodním archivním zpracování byl za základní evidenèní jednotku zvolen je-
den karton. Po pøevzetí fondu do SÚA bylo rozhodnuto tuto evidenci respekto-
vat, proto�e jen navázáním na døívìj�í uspoøádání fondových èástí mohlo dojít
k jejich rychlému zpøístupnìní s vyu�itím ji� døíve zmínìného neúplného lo-
kaèního pøehledu jako jediné zachované pomùcce k orientaci po fondu. Novì
vypracovaný inventární soupis tvoøí soupis kartonù s uvedením vìcného obsa-
hu v nich ulo�ených archiválií. Celý fond pro�el po pøedání do SÚA dezinfekè-
ní komorou, poté byl pøekrabicován a opatøen �títky s pøedti�tìnou znaèkou
fondu SYN, pod ní� je uveden pùvodce, heslovitì obsah archiválií vèetnì roku
vzniku archiválií ulo�ených v kartonu.Takto zpracované kartony byly roztøídì-
ny do dílèích archivních fondù tj. jednotlivých celkù chronologicky v rámci
fondu Archiv Syndikátu. Nìkteré celky dokumentární povahy byly v pùvodním
èlenìní archivu pøiøazeny k tehdy pùsobícímu novináøskému spolku, napø. Svaz
vydavatelù denních listù 1921�1943 (pùvodnì signatura D a G). Pøi zpracování
v SÚA byly tyto celky vyèlenìny jako samostatné.

Roztøídìní archiválií do celkù dle pùvodcù se podaøilo bez vìt�ích problé-
mù. Pouze èást archiválií vzniklých z èinnosti  novináøské organizace po roce
1969 se nepodaøilo uspoøádat pøesnì. Obnovený Svaz èeských novináøù zahájil
svou èinnost v roce 1968 a dále se transformoval na Èeský svaz novináøù. Tato
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zmìna byla potvrzena VI. Sjezdem Èeskoslovenského svazu novináøù v roce
1972. Pøesto jsou spisy z tohoto období opatøeny prezentaèním razítkem Svaz
èeských novináøù. Øada spisù je dále oznaèena prezentaèním razítkem Èesko-
slovenský svaz novináøù, pøesto�e tyto spisy bezesporu vznikly na èeském ústøedí
novináøské organizace. Úzkou propojenost mezi obìma organizacemi potvrzu-
je i formuláø èlenské pøihlá�ky z tohoto období, kde jsou v záhlaví uvedeny obì
organizace. Toto zdánlivé setøení rozdílu mezi národním a federálním svazem
ve své podstatì kopírovalo tehdej�í organizaèní strukturu politických a spole-
èenských organizací. V praxi to znamenalo, �e èlen národní organizace (ÈSN,
ZSN) se stával zároveò èlenem organizace federální (ÈSSN). Pøíslu�nost k ná-
rodnímu svazu byla na èlenské pøihlá�ce vyznaèena podpisem pøedsedy národ-
ního svazu. Zøejmì v urèité dobì mìly obì organizace spoleènou podatelnu.
Vzhledem k tìmto okolnostem není uspoøádání tìchto spisù pøesné a zaslou�ilo
by si v pozdìj�ích letech pøepracování. Pro urychlené zpøístupnìní fondu bada-
telské veøejnosti jsme se v tìchto pøípadech pøiklonili k chronologickému zpra-
cování.

Dílèí èásti fondu, tzn. jednotlivé novináøské spolky a organizace byly uspo-
øádány do skupin a vnitønì chronologicky podle archivních pravidel:

Knihy
 Statuty ( Stanovy)
Sjezdy
Konference
Valné hromady, Ústøední výbor Pøedsednictvo
Sekretariát a jeho oddìlení (zahranièní, ekonomické, aj.)
Krajské výbory
Odbory, sekce, komise
Kluby
Soutì�e, akce poøádané pùvodcem
Korespondence
Rùzné
Dokumentace
Osobní fondy v rámci fondu SYN

Pøevzatý archiv Syndikátu zahrnuje i fondy osobní povahy, mnohdy se v�ak
jedná o sbírky, kde jsou shromá�dìny kopie archiválií a èlánkù jednotlivých
pùvodcù.

Dr. Oskar Butter
Dr. Alfréd Fuchs
Vincenc Charvát
Egon Erwin Kisch
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Dr. Rostislav Kocourek
Josef Vejvara ( jedná se v�ak o torzo osobního fondu, nebo� èást osobní písem-

né pozùstalosti tohoto významného redaktora je ulo�ena ve Státním okres-
ním archivu v Sobotce)

Karel F. Zieris.

Znaènì rozsáhlý celek, který se øídí zvlá�tními ustanoveními pøi zpøístupòo-
vání, tvoøí samostatná skupina èlenské evidence. Tato èást archiválií byla ji�
pøedchozími zpracovateli vyèlenìna a oddìlena od spisového materiálu. Poku-
sili jsme se pøi zpracování zachovat pùvodní ukládací systém. Nìkteré skupiny
èlenské evidence se v�ak nedochovaly v úplnosti, pøesto se podaøilo uspoøádat
nìkolik abecedních øad èlenské evidence dle pùvodcù.

Zaøazení nìkterých èlenských pøihlá�ek v�ak není zcela pøesné, nebo� v ur-
èitém období bývalí pracovníci sekretariátù novináøských svazù jednotlivé pøi-
hlá�ky priorovali. Po jejich navrácení do archivu nebyly èlenské pøihlá�ky re-
ponovány do pøíslu�ných celkù èlenské evidence, z nich� byly vyòaty. Jednotlivé
osoby je proto nutné hledat v nìkolika èlenských evidencích, nebot� shora uve-
dený zpùsob priorace nebyl dùsledný. Rovnì� nebyla pøesnì dodr�ována zása-
da dùsledného reponování osobních spisù do skupin vyøazených èlenù.

Èlenské evidence jednotlivých novináøských organizací po roce 1945 tvoøí
nìkolik alfabetických øad, v nich� se v�ak opakují pøihlá�ky jednotlivých novi-
náøù, jejich� spisy je mo�no vyhledat v pøedcházející skupinì. Napø. v øadì
èlenské evidence je skupina èlenských pøihlá�ek z roku 1972, kdy pøed koná-
ním VI. sjezdu èeskoslovenských novináøù probìhla výmìna èlenských legiti-
mací. Druhá výmìna èlenských prùkazù, rovnì� spojená s výmìnou svazové
legitimace, probìhla pøed VII. sjezdem novináøù v roce 1976. I tato registrace
byla zpracována do samostatné skupiny èlenské evidence.

Pøehled pùvodcù dochovaných èlenských evidencí:

Syndikát denního tisku èeskoslovenského (1911 �1922)

Syndikát èeskoslovenských novináøù ( 1918�1939)

Národní svaz novináøù (1939 � 1945) � torzo

Svaz èeských novináøù ( 1945 � 1948 [1949])

Svaz èeskoslovenských novináøù (1948� 1968 [1972])

Èeský svaz novináøù, Èeskoslovenský svaz novináøù (1972�1989)

Presseklub (1939 � 1945), tj. klub nìmeckých novináøù, volnì se sdru�ujících
v dobì existence Protektorátu Èechy a Morava. Do klubu vstupovali i novi-
náøi nenìmeckého pùvodu, za co� byli po osvobození ÈSR vy�etøováni dis-
ciplinární komisí SÈN.
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V roce 1969 zahrnoval 453 kartonù vèetnì 97 kartonù èlenské evidence,
dnes tvoøí tento fond 1500 kartonù cenných archiválií k dìjinám �urnalistiky.
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ZUSAMMENFASSUNG

DAS SCHICKSAL DES VEREINS DER TSCHECHISCHEN
JOURNALISTEN UND SEINER NACHFOLGER

Alexandra Blodigová

Der Artikel ergänzt den vorhergehenden Beitrag von Doz. Karel Malec, der
leider nicht mehr Kraft hatte, in seine Studie die Analyse des Bestandes Das
Archiv des Syndikats der Journalisten im Staatlichen Zentralarchiv in Prag
nach seiner fachlichen Bearbeitung abzufassen.

Der Anfang der journalistischen Vereine auf dem Gebiet unseres Staates ist
in die zeitgenössischen, vor allem legislativen Zusammenhänge eingereiht. Im
zweiten Teil des Beitrags ist das gegenwärtige Aussehen des Archivbestandes
einschließlich dessen Zwischenteile und ihrer Organisierung  nach den Archiv-
regeln beschrieben.

Den Bestand Das Archiv des Syndikats der Journalisten bilden die überlie-
ferten Ganzen der schriftlichen Agenda der eigenen journalistischen Organi-
sationen: des Vereins der tschechischen Journalisten (1877�1939), des All-
slawischen Verband der Journalisten (1899�1938), der Vereinigung tschechi-
scher Journalisten (1902�1939), des Syndikats der tschechischen (tschecho-
slowakischen) Journalisten (1909�1939), der Tschechoslowakischen journali-
stischen Gemeinde (1920�1926), des Klubs der tschechoslowakischen Journa-
listen (1925�1939), des Nationalen Journalistenverbandes (1939�1945), des
Verbandes tschechischer Journalisten (1945�1948, 1968�1972), des Tschechi-
schen Journalistenverbandes (1972�1989), des Zentralverbandes der tsche-
choslowakischen Journalisten (1946�1948), des Verbandes der tschechoslo-
wakischen Journalisten (1948�1968 /1976/), des Tschechoslowakischen Ver-
bandes der Journalisten (1972�1989). In den Bestand werden weiter als ein
Sonderteil die Mitgliederkarteien der obengenannten Vereine und Organisa-
tionen und auch kleine Peronalnachlässe der bedeutenden Journalisten einbe-
zogen.
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K POÈÁTKÙM SPOLKOVÉHO �IVOTA UÈITELÙ
V ÈECHÁCH A NA MORAVÌ

(POHLEDEM DOKUMENTÙ ARCHIVU PEDAGOGICKÉHO
MUZEA J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE)

Franti�ek Morkes

K charakteristickým rysùm spoleènosti v druhé polovinì 19. století patøil
i rozvoj spolkového �ivota. Pomìrnì rychle a intenzívnì se rozvíjející spolky
sdru�ující uèitele v�ech kategorií se stávaly výrazem nejen jejich stavovské vzá-
jemnosti a profesní soudr�nosti, ale významným zpùsobem usilovaly i o nejrùz-
nìj�í zmìny a opravy �kolství, vìnovaly pozornost nejrùznìj�ím otázkám bez-
prostøednì spojeným s výukou a výchovou a v neposlední øadì pùsobily i v duchu
vlasteneckém a národním. Pozornost uèitelských spolkù nebyla pøitom soustøe-
dìna jen na otázky úzce stavovské, v zorném úhlu jejich zájmu se ocitaly i �ir�í
otázky politické a osvìtové. Významná byla také jejich èastá a znaènì rozsáhlá
edièní èinnost. Zanedbatelné nebylo ani to, �e mnozí významní èinovníci tìchto
spolkù se v pozdìj�ích letech uplatnili v politickém �ivotì, v nìm� úspì�nì
zúroèovali organizaèní i øeènické zku�enosti získané právì v uèitelských spol-
cích. Z hlediska obecného rozvoje �kolství pak bylo mimoøádnì cenné, �e si
i ve své politické èinnosti zachovávali zdravé vìdomí své pøíslu�nosti k uèitel-
skému stavu. Spolèování uèitelù a jeho rozvoj nepochybnì byly i projevem
a svìdectvím jejich lásky k povolání, snah po soustavném sebezdokonalování
a výrazem zájmu o úèastenství na v�em, co prospívá lidstvu.

Èechy

K prvním a je�tì znaènì nesmìlým snahám o spolèování uèitelù dochází
v roce 1840. V tomto roce se zaèínají nìkteøí pra��tí uèitelé scházet k soukro-
mým poradám, na nich� vìnovali pozornost nejrùznìj�ím otázkám bezprostøednì
souvisejícím s rozvojem �kolství. Pro tyto schùzky se podle místa jejich konání
v�ilo oznaèení �uèitelské porady v Budèi�, proto�e se konaly v budovì Amer-
lingovy �koly v dne�ní �itné ulici.1 Z tìchto porad vznikl také první uèitelský
èasopis Posel z Budèe, který vycházel v letech 1848�1851.2 Snahy o sdru�ová-
ní uèitelù ji� na oficiálním spolkovém základì (prezentované pøedev�ím Fran-
ti�kem Josefem Øezáèem v èasopisu Národní �kola) zaznamenáváme a� znaènì
pozdìji. Bylo to v roce 1863, kdy je ji� navrhováno ustavení prvního spolku
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pra�ských uèitelù pod názvem V�eslav. Tato snaha se je�tì nesetkala s pozitiv-
ním výsledkem a tak první uèitelský spolek je zalo�en a zahajuje èinnost a�
v roce 1867. Zcela charakteristické pro tehdej�í pomìry bylo, �e jím byl pod-
pùrný Spolek ku podporování vdov a sirotkù po uèitelích na �kolách obec-
ných, hlavních a ni��ích reálních v Praze, na Smíchovì, v Karlínì a Vy�e-
hradu.3 Dne 8. prosince 1867 se pra��tí uèitelé usnesli na zalo�ení dal�ího
spolku � Besedy uèitelské, její� stanovy byly potvrzeny 20. 1. 1868.4 Dne
27. kvìtna 1869 byla pak zalo�ena uèitelská jednota Budeè, která zahájila èin-
nost 10. 7. 1869.5 Zalo�ením uèitelské jednoty Budeè pra�skými uèiteli byl dán
i mimopra�ským uèitelùm impuls, spojený s výzvou k zakládání obdobných
jednot. Pomìrnì záhy zaèaly vznikat uèitelské jednoty v dal�ích místech, hlásí-
cí se vìt�inou ke stejnému názvu jako pra�ská Budeè. K prvním patøily uèitel-
ské jednoty roudnická, libeòská, slánská, lounská a hoøovická.

Prvním � a hned mimoøádnì významným � èinem nových uèitelských jed-
not bylo uspoøádání velkolepého, historicky prvního sjezdu èeských uèitelù
v Praze v srpnu 1870.6 Sjezdem, jeho� konání ji� umo�òoval shroma�ïovací
zákon, chtìli èe�tí uèitelé vyjádøit svùj nepøíli� vøelý vztah pøedev�ím k novému
øí�skému �kolskému zákonu z 15. kvìtna 1869.7 Skuteènost, �e v øadì obcí
a mnohými èeskými uèiteli byl zákon nejen pøijímán s nelibostí, ale byl po vzo-
ru èeské politické reprezentace ve Vídni, realizující v té dobì politiku pasívní
rezistence, dokonce ostentativnì bojkotován, vyvolávala znaèné napìtí.8 Výra-
zem tohoto napìtí bylo, �e øada èeských uèitelù, vyjadøujících svùj nesouhlas
se zákonem, byla nadøízenými úøady rùznými zpùsoby perzekuována, vèetnì
pøekládání do zapadlých a vzdálených míst. Sjezd, který byl spojen na �ofínì
se �kolní výstavou a kterého se úèastnilo na 1200 uèitelù, tak byl významnou
manifestací èeských uèitelù, která se stala nejen støedem pozornosti �iroké ve-
øejnosti, ale tì�ila se i nebývalé podpoøe mnoha obcí. Ty svoji podporu demon-
strovaly tím, �e uèitele svých �kol vysílaly do Prahy na své náklady. V podstatì
�lo o akci, na ní� èe�tí uèitelé poprvé veøejnì vyslovili své po�adavky a názory
na ve�keré otázky týkající se dozoru nad �kolami, právního postavení uèitelù,
vzdìlávání a kvalifikace uèitelù a docházky do �kol. Vzhledem k tomu, �e nový
zákon prodlou�il �kolní docházku na osm let a stanovil i znaèné povinnosti obcí
pøi jejím materiálním zabezpeèení, co� obojí pøiná�elo významné zvý�ení ná-
kladù obcí na �koly a jejich provoz, byla jedním z nejostøeji sledovaných pro-
blémù i tato otázka. Úspìch sjezdu se odrazil i v tom, �e v rámci poøádající
pra�ské Budèe byl zøízen stálý výbor pro poøádání dal�ích uèitelských sjezdù.
Ten se v�ak celých deset let marnì domáhal toho, aby byl povolen druhý uèitel-
ský sjezd v Èechách.

Organizování dal�ího sjezdu uèitelù v Praze se ujal a� Ústøední spolek jed-
not uèitelských v Èechách, který vznikl jako organizace zastøe�ující ji� znaè-
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nì poèetné uèitelské jednoty.9 Iniciativa k jeho vzniku vze�la od uèitelských
jednot z Ústí nad Orlicí a Èeské Tøebové. Jeho stanovy byly oficiálnì potvrze-
ny15.9.1879, ustavující valná hromada delegátù v budovì pra�ské techniky se
konala 1.2.1880.10 Pøi svém ustavení sdru�oval ji� celkem 23 krajinských uèi-
telských jednot.11 Pra�ského sjezdu v roce 1880 se opìt zúèastnilo na 1200
èeských uèitelù, kteøí ve svém rokování vìnovali pozornost pøedev�ím otázkám
zaøizování a vydr�ování �kol, �kolnímu dozoru, uèitelským ústavùm a osmileté
�kolní docházce. Vedle tìchto klíèových problémù se uèitelé vìnovali i otáz-
kám bezprostøednì souvisejícím s výukou: výuce reálií a ruèních prací, tìlocvi-
ku a nìmeckému jazyku. Aktuální byla na jednání sjezdu i problematika vycho-
vatelen pro zpustlou mláde� a praktického vzdìlání.

Dal�í uèitelské sjezdy v Èechách, jimi� spolková èinnost vrcholila, byly ji�
v nìkterých pøípadech organizovány jako sjezdy krajinské. Tato charakteristi-
ka, vycházející ze zámìru aktivizovat ve vìt�í míøe uèitelské jednoty i mimo
tradièní centra, pøitom nijak neznamenala, �e by se tyto sjezdy zabývaly pouze
èi pøevá�nì regionálními problémy. Projednávané otázky mìly, obdobnì jako
i slo�ení aktivních úèastníkù, rozmìr mnohem �ir�í.

V roce 1882 se konal první krajinský sjezd v Plzni. Úèastnilo se ho na 1200
uèitelù, kteøí vìnovali pozornost pøedev�ím pøipravované novele �kolského zá-
kona, mì��anským �kolám a výuce v mateøském jazyce. V roce 1884 byla støe-
dem pozornosti krajinského sjezdu v Táboøe (za úèasti 1000 uèitelù) opìt mì�-
�anská �kola a spolu s ní i pùsobení uèitelù mimo �kolu. Velkou pozornost si
získala i paralelnì se sjezdem organizovaná výstava �kolních pomùcek. O dva
roky pozdìji, v roce 1886, se konal v Praze velký uèitelský sjezd (spojený opì-
tovnì se �kolní výstavou) za úèasti 2000 uèitelù. Pøedmìtem jeho jednání byl
dohled nad �kolami, reorganizace uèitelských ústavù a zkou�ek a pozornost
byla vìnována i èasto diskutovanému pøetì�ování �ákù. V roce 1888 jednal
krajinský sjezd v Turnovì (s úèastí 800 uèitelù) pøedev�ím o významu reálií ve
�kolní výuce. Nejvy��í úèast mìl pak pra�ský sjezd v roce 1891, který se konal
v dobì Jubilejní výstavy.12 Bylo na nìm pøítomno 7000 úèastníkù, kteøí vìnova-
li pozornost pøedev�ím výchovì �ákù v nábo�enském a mravním duchu. Velká
pozornost v�ak byla soustøedìna (zøejmì v bezprostøední vazbì na otevøení prv-
ního dívèího gymnázia Minerva v pøedcházejícím roce) i na výchovu dospíva-
jících dívek. V roce 1894 se konal za úèasti 1500 uèitelù krajinský sjezd
v Pøíbrami. Ten se zabýval pøedev�ím otázkami �kolního zdravotnictví a zøizo-
váním ústavù pro mravnì zpustlou mláde�. Zdùraznil pøitom, �e zøizování tìch-
to ústavù nemù�e být øízeno nahodilými okolnostmi, ale jednotným plánem,
který by mìl být koordinován se soukromou dobroèinností. Pomìrnì zajímavé
bylo, �e pøipisoval zcela mimoøádný význam tisku, o nìm� konstatoval, �e si
mù�e získat velké zásluhy právì vzbuzováním zájmu o �kolské otázky. V roce
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1895 se konal u pøíle�itosti první èesko-slovanské národopisné výstavy uèitel-
ský sjezd opìt v Praze. Na sjezd pøijelo na 2000 uèitelù. Rezoluce, která byla
pøijata bez jakéhokoliv rokování (pøedsedající vzal z programu ve�keré roko-
vání, kdy� byl policií upozornìn, �e na sjezdu nesmí mluvit �ádný neuèitel
a uèitelé �e mohou mluvit výhradnì a pouze k otázkám výchovným), obsahova-
la po�adavky na národní ráz �kol. V roce 1897 byl sjezd uèitelù v Kutné Hoøe
(1200 úèastníkù) spojen s odhalením pamìtní desky vzpomínanému øediteli
místního uèitelského ústavu G. A. Lindnerovi. Jednání se pak soustøeïovalo na
otázky související s postavením uèitelù a uèitelek a na po�adavek jejich volné
konkurence pøi obsazování uèitelských míst. Poslední uèitelský sjezd v 19. sto-
letí se v Èechách konal v roce 1899. Asi 1200 uèitelù projednávalo v Praze
opìtovnì z nejrùznìj�ích pohledù otázku postavení uèitelù a uèitelek. Úèastníci
sjezdu po�adovali, aby uèitelé byli platovì postaveni na roveò nejni��ím tøem
tøídám státních úøedníkù a dùraznì se vyslovili i pro akademické vzdìlání uèi-
telù obecných a mì��anských �kol.

Ústøední spolek jednot uèitelských, který organizoval a metodicky vedl ve�-
kerou spolkovou èinnost èeských uèitelù, se vedle odpovìdného a organizaènì
nároèného organizování sjezdù aktivnì vìnoval, jako výraznì stavovská orga-
nizace, i celé øadì dal�ích èinností.

Mimoøádnì záslu�nou práci vykonal pøi prosazování a obhajování národní-
ho rázu èeských �kol.

Vycházel ze stanoviska, �e do obecných �kol se smìjí pøijímat jen dìti tého�
jazyka, jaká je �kola. K podpoøe tohoto svého zásadního po�adavku dal proto
ji� v roce 1880 popud k zalo�ení Ústøední Matice �kolské. Jejím úkolem pak
bylo zøizovat, vydr�ovat a podporovat èeské men�inové �koly v národnostnì
smí�ených oblastech, v nich� nebylo mo�no dosáhnou zøízení èeské �koly ná-
kladem veøejným.13

Nemen�í zásluhy si vrcholná uèitelská organizace získala i pøi prosazování
názorù na zamìøení a potøebnost jednotlivých �kol. Vyslovovala se sice pro to,
aby výuka byla praktická a mìla tìsné sepìtí s místními potøebami, trvala v�ak
na nutné rovnováze a harmonizaci mezi získáváním praktických dovedností �áky
a jejich v�eobecným vzdìláním. Iniciovala také øadu akcí pro vznik odborných
pokraèovacích �kol a domáhala se pro nì státních subvencí.

Ústøední spolek uèitelských jednot rozvíjel i vztahy s uèiteli jiných, pøede-
v�ím slovanských národù, stavìl se dùslednì za svìtský charakter �kolství a dal
i popud k èastìj�ím vzpomínkovým oslavám J. A. Komenského. Ji� v roce 1884
vydal provolání ke v�em uèitelským jednotám, aby den Komenského úmrtí byl
ka�doroènì vzpomenut a organizován jako �den sváteèní� se shromá�dìními
a projevy, na nì� by mìla pøístup i �ir�í neuèitelská veøejnost.
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Významné místo zaujímala v práci vrcholného uèitelského spolku i èinnost
edièní. Ji� v letech 1882�1885 byl pøipraven k vydání objemný kolektivní kri-
tický spis Pedagogické Rozhledy po literatuøe èeskoslovanské v letech 1870�
1882. V roce 1888 zalo�il spolek odborný èasopis Pedagogické rozhledy, poèal
vydávat i Struèný slovník pedagogický, na pomoc uèitelùm vydal tøi seznamy
doporuèených uèebních pomùcek. V roce 1897 zapoèal vydávat ètrnáctideník
Èeský uèitel, ji� døíve pøevzal i vydávání ka�doroèního uèitelského Kalendá-
øe.14 Spolek se zaslou�il i o vydání øady komeniologických spisù, pøièinìním
jeho výstavního odboru vznikla i Stálá výstava �kolská (spoleènì s archivem
a knihovnou), tvoøící základy souèasného Pedagogického muzea J. A. Komen-
ského v Praze.15 Edièní èinnost uèitelských spolkù tak vhodnì doplòovala akti-
vity Matice Komenského, která se ustavila 12.10.1871 v Praze jako spolek
slovanských uèitelù k vydávání dobrých a laciných spisù pro uèitele a mláde�
a k podpoøe �pedagogických spisovatelù� z øad uèitelù.16 Obdobný, ale mno-
hem �ir�í, program mìlo i Dìdictví Komenského, které vzniklo 7. srpna 1892.17

Soustavnou a peèlivou pozornost vìnoval Ústøední spolek jednot uèitelských
i vzdìlávání uèitelù. Toto téma pova�oval ve své èinnosti za jedno ze základ-
ních. Po�adoval organizování diferencovaných univerzitních semináøù pro uèi-
tele, øeditele �kol a inspektory, v uèebních osnovách uèitelských ústavù plédo-
val za to, aby byla vìnována vìt�í pozornost pedagogickým vìdám, zasazoval
se o sjednocení pøípravy uèitelù obecných a mì��anských �kol. Pøi zdùrazòová-
ní významu mì��anských �kol pro obecný rozvoj spoleènosti po�adoval i úlevy
z vojenské slu�by pro frekventanty tìchto �kol (výsledkem jeho snah bylo, �e
se realizovaly alespoò v tìch pøípadech, kdy frekventant pøestoupil na odbor-
nou �kolu).

V otázkách vlastní výuky pøinesl mnohé podnìtné návrhy k výuce reálií
a k jednotlivým uèebnicím, na jeho podnìt byly zjednodu�eny �kolní tiskopisy,
naøízeno vydávat duplikáty vysvìdèení, na jeho návrh byl na rubové stranì vy-
svìdèení oti�tìn i �øád pro rodièe�. Kdy� na svùj dotaz v roce 1886 dostal ofi-
ciální odpovìï, �e uèební pomùcky zhotovené uèiteli nepodléhají �ádnému
schvalování, podnítil a zapøíèinil v jejich výrobì zvý�enou aktivitu uèitelù.

Vedle Ústøedního spolku jednot uèitelských vznikla v roce 1885 i Ústøední
jednota uèitelstva �kol mì��anských v království Èeském.18 Jejím tiskovým
orgánem byl mìsíèník �kola mì��anská, který ov�em po tøech letech zanikl,
co� výraznì umrtvilo i ve�kerou spolkovou èinnost. K jistému o�ivìní èinnosti
do�lo v devadesátých letech, kdy bylo v roce 1898 vydávání �koly mì��anské
obnoveno. Jednota se stavìla proti snahám usilujícím o pøemìnu mì��anských
�kol na �koly odborné, pøipravující pøímo na zemìdìlskou, prùmyslovou èi
obchodní praxi stejnì jako proti snahám o jejich pøemìnu na ni��í støední �koly.
Prosazovala zásadu, �e mì��anská �kola má býti �kolou lidovou, poskytující
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vy��í v�eobecné vzdìlání, které budou v obèanském �ivotì v�ichni �áci potøe-
bovat.

V souvislosti s poèetnì narùstajícím poètem uèitelek vznikla na podkladì
usnesení sjezdu uèitelek z roku 1896 v následujícím roce, tedy v roce 1897,
Jednota èeskoslovanských uèitelek.19 Podle stanov mìla pùsobit na rozvoj
vzdìlanosti uèitelek, zvelebovat �kolství a peèovat o rozmno�ení jeho pøátel,
hájiti zájmy uèitelek v�ech kategorií a podporovati hmotnì své èlenky. V roce
1902 se moravské a slezské uèitelsky sdru�ily v novì vzniklé Jednotì morav-
ských uèitelek a pùvodní jednota se zmìnou stanov stává od roku 1903 Jedno-
tou uèitelek. Do této organizace se v roce 1908 vèlenil i ji� od roku 1874
existující pra�ský Spolek èeských uèitelek. Nadále samostatným v�ak zùstával
od roku 1887 existující Spolek �kol mateøských a ústavù jim pøíbuzných.

Pomìrnì ostré a pøíkré hranice mezi uèiteli obecných a mì��anských �kol
a profesory gymnázií a dal�ích �kol poskytujících vy��í èi odborné vzdìlání se
odrazily i v organizování spolkového �ivota. V roce 1877 se v Praze koná sjezd
èeských a nìmeckých profesorù zemìpisu, v roce 1880 probíhá v Plzni sjezd
západoèeských profesorù, o rok pozdìji se koná obdobný sjezd v Klatovech.
V roce 1883 na sjezdu profesorù støedních �kol v Hradci Králové neuspìly po-
kusy o vytvoøení Spolku profesorù støedních �kol východních Èech, proto�e ji�
byly zahájeny kroky vedoucí k vybudování spolku ústøedního. Ústøední spolek
støedních �kol èeských, první organizace èeských støedo�kolských profesorù,
byl zalo�en koncem bøezna 1883. Práce spolku se soustøeïovala do 4 odborù
(filologického, matematicko-pøírodovìdného, zemìpisnì-dìjepisného a kresle-
ní), od roku 1888 vìnuje spolek velkou pozornost i otázkám hmotného zabez-
peèení støedo�kolských profesorù. V roce 1891 dochází se zmìnou stanov také
ke zmìnì jeho názvu na Ústøední spolek èeských profesorù v Praze.20 V roce
1909 vzniká pod názvem Spolek vysoko�kolských profesorù i první spolek
sdru�ující pedagogy pùsobící na vysokých �kolách..

Morava

V poèátcích spolkové èinnosti moravského uèitelstva zaznamenáváme nì-
které odli�né rysy od vývoje v Èechách. Základní odli�ností byla skuteènost, �e
zatímco v Èechách byl Ústøední spolek jednot uèitelských skuteènì spolkem
uèitelských jednot, moravský zemský spolek byl i po svém zalo�ení v podstatì
(a pøedev�ím) spolkem aktivních jednotlivcù. Bezprostøedním výrazem této sku-
teènosti bylo to, �e i spolkový �ivot moravských uèitelù byl (na rozdíl od situ-
ace v Èechách) ve svých poèátcích mnohem tìsnìji svázán s nìkterými výraz-
nými osobnostmi vze�lými z uèitelského stavu.21 Ústøední spolek jednot
uèitelských na Moravì vznikl ze Spolku moravských uèitelù v Olomouci,



146

kdy� na pøelomu let 1869/1870 pøevá�ily mezi moravskými uèiteli hlasy o po-
tøebì spoleèného støediska èeských uèitelských spolkù (existovalo jich celkem
13). Na rozdíl od Èech se spolkové iniciativy neujali uèitelé obecných a mì�-
�anských �kol, ale olomouètí gymnazijní profesoøi. Stanovy novì vzniklého
spolku byly schváleny 18.6.1870. Podle nich bylo úèelem spolku �zvelebování
národního �kolství, vzájemné vzdìlávání údùv a domáhání se hmotného blaho-
bytu jejich�. Spolek pak usiloval pøedev�ím o zøizování èeských støedních �kol
a uèitelských ústavù a o zøízení èeské univerzity na Moravì. Znaènou pozor-
nost vìnoval i dùstojnému vzpomenutí významných mu�ù èeské historie, kteøí
se podíleli na rozvoji vzdìlání a �kolství. Ji� v roce 1871 na svém sjezdu
v Pøerovì (v poøadí tedy na historicky druhém sjezdu èeských uèitelù) dùstojnì
uctil spolek památku úmrtí J.A.Komenského, kterému pak vlastním nákladem
postavil v roce 1874 v Pøerovì pomník. Jednalo se o první sochu, která byla
J.A.Komenskému postavena. Souèástí slavnostních akcí pøi odhalení pomníku
byla i první moravská výstava uèebních pomùcek, mezi kterými výraznì pøeva-
�ovaly výrobky moravských uèitelù. Sjezdové rokování moravských uèitelù
v Pøerovì vìnovalo pozornost pøedev�ím úkolùm obecných �kol a uèebním cí-
lùm jednotlivých výukových pøedmìtù.

V roce 1883 se spoleènì s brnìnskou uèitelskou jednotou Budeè zaslou�il
moravský zemský uèitelský spolek o úspìch sjezdu v Brnì, o dva roky pozdìji
pak o stejnì úspì�né setkání èeských uèitelù (pùsobících jak v Èechách, tak i na
Moravì) na Velehradì u pøíle�itosti Cyrilo-Metodìjského jubilea. V roce 1892
pak uspoøádal, na oslavu jubilea J. A. Komenského, opìt sjezd v Pøerovì. Dal�í
sjezdy uèitelù na Moravì se konaly v Brnì (�lo ale spí�e o sjezd èeských uèite-
lù, kteøí po dohodì s moravskými uèiteli zvolili � v rámci prosazované vzájem-
nosti � za místo svého sjezdu Brno místo pùvodnì navrhovaných Èeských Bu-
dìjovic) a v Pøerovì v letech 1896 a 1898.

Potí�e, s jakými se moravský uèitelský spolek ve své èinnosti setkával, je
mo�no dokumentovat i tím, �e pøi jeho valné hromadì v Lo�ticích zakázal okresní
hejtman ze Zábøehu zpìv písnì Svatý Václave, vévodo èeské zemì a �e v roce
1878 nebyla povolena jeho valná hromada v Ro�novì pod Radho�tìm, nebo�
hejtman ve Vala�ském Meziøíèí si pov�iml, �e spolek má podle stanov právo
konat své schùze sice nejen v Olomouci, ale i �v jiných mìstech moravských�,
ov�em Ro�nov je�tì mìstem nebyl, byl pouze mìsteèkem...

To samozøejmì ovliòovalo i poèetní rozmach spolku. Do roku 1881 se do
spolku pøihlásilo pouze 16 èeských uèitelských jednot, zatímco jich na Moravì
bylo ji� 40. Svùj význam nepochybnì mìla i skuteènost, �e na rozdíl od situace
v Èechách si moravský spolek mnohem více hledìl stránky osvìtové oproti
otázkám výraznì stavovským, stavìjícím na místo první otázky materiálního
zabezpeèení.
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K nejvýznamnìj�ím poèinùm moravského uèitelstva z poèátkù spolkového
�ivota nepochybnì patøí zalo�ení odborného týdeníku Komenský v roce 1873,
který se stal pøedev�ím v prvních letech své existence výrazným obhájcem gra-
matické správnosti a ryzosti èeského jazyka. K zásluhám spolku je v�ak mo�no
poèítat i jeho podíl na zru�ení místních platebních tøíd uèitelù (podle nich� byli
uèitelé odmìòováni podle velikosti obce v ní� uèili) a zavedení jednotného zá-
kladního platu v roce 1894.

Od roku 1887 se stává Ústøední spolek jednot uèitelských na Moravì spol-
kem moravsko-slezským, nebo� se k nìmu pøipojily i slezské jednoty èeských
uèitelù. Toto spojení v�ak vytrvalo pouze do roku 1894, kdy se èe�tí uèitelé ve
Slezsku sdru�ují ve vlastním Ústøedním spolku èeského uèitelstva ve Slez-
sku.22 V roce 1890 byl zalo�en i Spolek èeských pìstounek (tj. uèitelek mateø-
ských �kol).23

Závìr

Úkoly, jejich� naplòování si prakticky v�echny uèitelské spolky po svém
konstituování pøedsevzaly, byly nejpøesnìji a nejúplnìji formulovány v rezolu-
ci náchodského sjezdu ji� v roce 1881. Ta stanovila, �e jednotám uèitelským
pøíslu�í:

�1. Buditi mezi èleny opravdovou vzájemnost bratrskou.

2. Buditi, rozhojòovati a øíditi ruch �kolské èinnosti v uèitelstvu a to:

 a) tøíbením osnov uèebných rozpravami vychovatelskými, didaktickými
a metodickými,

 b) zkoumáním èasových otázek zvlá�tì v dobì, kdy v publicistice a ve snì-
movnách pojednává se o reformì �kol.

3. Hájiti stavu uèitelského proti nedùvodným útokùm.

4. Pomáhati k rozkvìtu a zdokonalení vychovatelské literatury, zvlá�tì èasopi-
sectva, v úvahu bráti spisy pro mláde� a podporovati vydávání dobrých spisù
tohoto druhu.

5. Podporovati Ústøední Matici �kolskou.

6. Podporovati vzájemný styk mezi uèitelstvem a obèanstvem.

7. Uvìdomovati �ir�í okruhy obecenstva o vychovatelských snahách uèitelstva,
zejména poøádáním veøejných pøedná�ek.�24

Pøes pomìrnì dlouhý odstup 120 rokù od formulování uvedených zásad to
rozhodnì nejsou ani v dne�ní dobì po�adavky, které bychom mohli oznaèit za
zastaralé a pøekonané.25
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POZNÁMKY

 1 Karel Slavoj Amerling (1807�1884), který se sna�il vybudovat �iroce koncipovaný vzdìlávací
ústav, nazval svoji �kolu slovem Budeè na památku toho, �e v budeèské �kole byl vyuèován ji�
kní�e Václav, v desátém století jeden z nejvzdìlanìj�ích panovníkù.

 2 Archiv Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (dále PM JAK), fond Uèitelské spol-
ky (dále US), inv. è. 1119/67, sign. 33a 2/39, sign. 33a 4/3

 3 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 z 1/1

 4 Archiv PM JAK, fond US sign.33 H 1�1

 5 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33a 1/1�13

 6 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33a 1/58�65, sign. 33a 1/67�71

 7 Zákony �kolské, I. Øí�ské, II. Zemské, vydáno nákladem Ústøedního spolku jednot uèitelských
v král. Èeském, Praha.

 8/ K nejvýraznìj�ímu vyjádøení nesouhlasu s novým �kolským zákonem z roku 1869 do�lo
v Karlínì, který byl tehdy bouølivì se rozvíjející obcí v sousedství Prahy. Karlínské zastupitel-
stvo v èele s èeským starostou nahlí�elo na zákon jako na naøízení cizácké Vídnì a jako výraz
svého nesouhlasu pronajalo �kolní budovu, kterou si pøed pìti lety vystavìlo, soukromým oso-
bám. Ty budovu zamkly, odstranily z ní ve�keré uèební pomùcky a probouráváním zdí mezi
uèebnami zaèaly budovu pøipravovat pro jiné úèely. Zasáhla v�ak zemská �kolní rada, která
prohlásila, �e �kolní budovy se nemají pova�ovat za majetek obcí tedy za majetek �obecní�,
nýbr� za majetek �obecný�. Souèasnì pohrozila stíháním, pokud by dal�í obce chtìly karlínské
napodobit. Klíèe od budovy byly zastupitelstvu policejnì vráceny a budovu bylo naøízeno
urychlenì uvést do pùvodního stavu. K tomu ale museli být povoláni pøespolní zedníci, proto-
�e �ádný z karlínských tuto práci nepøijal.

Objektivnì je v�ak zapotøebí konstatovat, �e uvedený zákon byl ve své dobì nejen výraznì
pokrokový, ale i znaènì liberální. Bojkotem, který vycházel spí�e z politických ne� z odbor-
ných pozic, si èeské �kolství nakonec samo u�kodilo. Proto�e se èe�tí uèitelé odmítali úèastnit
práce v novì zøizovaných okresních �kolních radách, do�lo k situaci, �e v tìchto radách zase-
dající nìmeètí uèitelé prosadili výrazný (a statisticky dolo�itelný) kvantitativní nárùst nìmec-
kých mì��anských �kol oproti obdobným �kolám èeským.

 9 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 d 1 67 a 68, sign. 33 I � 21
10 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33a 1/102
11 Tento poèet s rozvojem spolkového �ivota uèitelù i v dal�ích místech postupnì narùstal. V roce

1881 bylo ji� jednot 67, v roce 1885 jich bylo 90, v roce 1897 dosáhl jejich poèet èísla 100,
v roce 1891 sdru�oval Ústøední spolek jednot 114. Výrazná vìt�ina z nich se jmenovala Bu-
deè, existovaly v�ak i èasté názvy Komenský (napø. Hlinsko, Èeský Brod, Kolín, Náchod),
ojedinìle Vinaøický (Týn nad Vltavou).

12 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 I � 13
13 Ji� pøed zøízením Ústøední Matice �kolské, která mìla mít pùsobnost pro v�echny zemì èeské-

ho království, existovaly � a obzvlá�tì na Moravì � místní Matice �kolské: v Èeských Budìjo-
vicích (zal. 1872), Prostìjovì (zal. 1872), Olomouci (zal.1872) a v Brnì (zal. 1878).

14 Uèitelské kalendáøe z jednotlivých let jsou v historické øadì ulo�eny v knihovnì Pedagogické-
ho muzea J. A. Komenského. Vedle øady dal�ích a praktických údajù pravidelnì obsahují
i pøehledy existujících uèitelských jednot. V pøehledech je uvedeno místo, název, poèet èlenù
a jména funkcionáøù, co� významnì pøispívá pøedev�ím k informovanosti badatelù zabývají-
cími se regionální historií.
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15 Archiv PM JAK, Deník PMK (od r. 1893), sign. 51�21
16 Archiv PM JAK, fond US, sign. 44�86
17 Archiv PM JAK,fond US, sign 44�17
18 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 i 1 � 1 a� 3
19 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 e 7/2 , sign. 33 m 1/1
20 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 P 1 a� 15
21 Je zapotøebí jmenovat obzvlá�tì Franti�ka Slamìníka (1845�1919), jeho� èinnosti byla vìno-

vána u pøíle�itosti 150. výroèí narození v roce 1995 v Muzeu Komenského v Pøerovì, jeho� byl
zakladatelem, vìdecká konference. Sborník pøíspìvkù pøednesených na konferenci vy�el péèí
muzea v roce 1996.

22 Ústøední spolek èeského uèitelstva ve Slezsku zalo�ily spoleènì uèitelské jednoty Hrabyòská,
Klimkovská, Opavská a Pohorská (sídlící ve Slatinì u Bílovce) a Spolek èeských uèitelù vý-
chodního Slezska a Spolek èeských uèitelù hejtmanství Tì�ínského.

23 Archiv PM JAK, fond US, sign. 33 M 8
24 Struèný pedagogický slovník II, Praha 1893, str. 535
25 Bohatá literatura k èinnosti uèitelských spolkù i jejich jednotlivých pøedstavitelù je badatelùm

k dispozici v knihovnì a archivních fondech Pedagogického muzea J.A.Komenského v Praze
a Muzea Komenského v Pøerovì. Významnou pomùckou je i Bibliografie èeských a sloven-
ských pedagogických èasopisù od nejstar�í doby do konce roku 1950, vydaná v roce 1968
Ústøední komisí pro zpracování dìjin èeského a slovenského uèitelstva pøi ROH, nebo� v èaso-
pisech bì�nì vycházely informace o spolkové èinnosti øady uèitelských jednot. Významným
pøínosem pro zkoumání uvedené problematiky byla a stále je i práce I. Otcovského Soupis
uèitelských a �kolských spolkù v Èechách do roku 1900 (Praha 1977, Ústav ès. a svìtových
dìjin ÈSAV, str. 483). Badatelé v uvedené oblasti mohou samozøejmì vyu�ívat � podle kon-
krétnì zpracovávaných témat � i bohatých archivních fondù ve Státním ústøedním archivu
v Praze, Zemském archivu v Brnì, Archivu hlavního mìsta Prahy, v Památníku národního
písemnictví v Praze a v øadì okresních archivù. Pro celkové zaèlenìní problematiky do �ir�ího
kontextu je mo�no vhodnì vyu�ít dosud nepøekonaných prací O.Kádnera (nìkolikasvazkové
Dìjiny pedagogiky, Praha 1923�1924, pøípadnì rozsáhlou studii �kolství v republice Èesko-
slovenské, oti�tìnou v Èeskoslovenské vlastivìdì, díl X., Osvìta, Praha 1931, str. 7�222) a práci
J. Kopáèe Dìjiny èeské �koly a pedagogiky v letech 1867�1914 (Brno 1968, str. 131). Infor-
mace o nìkterých vìt�ích uèitelských jednotách jsou obsa�eny i v publikacích:

* Dìjiny pra�ského �kolství. Red. J. Dolenský, Praha 1920, str. 655

* Smíchovsko a Zbraslavsko. Red. F. Hansl, Smíchov 1899

* Politický a �kolní okres Vinohradský a pamìti i rozvoj národních jeho �kol. Red. K.Rais,
Vinohrady 1898

* Pamìti �kol okresu Karlínského. Red. F. Kneidl, Praha 1898

Cenný a k problematice uèitelských spolkù doposud málo vyu�itý materiál obsahují také do-
kumenty soustøedìné v archivu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze ve fondu
oznaèovaném jako Slavín. V nìm jsou uchovávány archiválie vztahující se k �ivotní dráze
a èinnosti významných uèitelù a organizátorù uèitelského spolkového �ivota.
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ZUSAMMENFASSUNG

ZU ANFÄNGEN DES VEREINSLEBENS DER LEHRER IN BÖHMEN
UND MÄHREN
(NACH DEN DOKUMENTEN DES ARCHIVS DES J.- A.- KOMENSKÝ-
MUSEUMS)

Franti�ek Morkes

In den zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zur Gründung der Lehrer-
vereine. Ihre Aufmerksamkeit wurde zwar vor allem auf die Ständefragen (so-
ziale Verhältnisse der Lehrer, die mit dem Unterricht oder mit der
Oragnisationsstruktur des Schulwesens verbundenen Probleme) konzentriert,
aber dabei auch auf die nationalen, volksbildlichen oder politischen Fragen.
Zur Begleiterscheinung des sich entwickelnden Vereinslebens der Lehrer wurde
auch relativ umfangreiche Editionstätigkeit, in der das Bekanntmachen mit der
Persönlichkeit und mit dem Werk von J. A. Komenský eine bedeutende Stelle
hatte.

Der erste Lehrerverein in Böhmen wurde im Jahre 1867 gegründet. Seit
1880 die Tätigkeit einer der schon zahlenmäßigen Reihe von Ortsvereinen ko-
ordiniert der Zentralverein der Lehrervereinigungen in Böhmen (Ústøední spolek
jednot uèitelských v Èechách). Seit 1883 existiert auch der Zentralverein der
tschechischen Mittelschulen (Ústøední spolek støedních �kol èeských), im Jahre
1885 entsteht die Zentralvereinigung der Lehrer aus den Bürgerschulen im
Königreich Böhmen (Ústøední jednota uèitelù �kol mì��anských v království
Èeském), im Jahre 1909 der Verein der Hochschulprofessoren (Spolek
vysoko�kolských profesorù). Zu den außerordentlich bedeutenden Aktivitäten
gehörten die von diesen Organisationen einberufenen Landes- und Provinz-
versammlungen, wo sich Hunderte von Lehrern zur Beratung trafen.

In Mähren kam die Initiative zum Vereinsleben, verschieden von Böhmen,
von den Professoren des Gymnasiums heraus (1870). Der aus dieser Initiative
später entstandene Zentralverein der Lehrervereinigungen in Mähren  (Ústøední
spolek jednot uèitelských na Moravì) machte in seinen Statuten bekannt, dass
der Zweck des Vereins �die Aufschwung des nationalen Schulwesens, wechsel-
seitige Bildung der Mitglieder und Forderung ihrer materiellen Wohlstand�
ist. Mit dieser Formulation wurde der allegemeine Sinn der Lehrervereine  nicht
nur in Mähren, sondern auch in Böhmen ausgedrückt. Im Jahre 1894 trennten
sich die tschechischen Lehrer in Schlesien vom gemeinsamen mährischen Ver-
ein ab und gründeten den Zentralverein des tschechischen Lehrerstands in Schle-
sien (Ústøední spolek èeského uèitelstva ve Slezsku).
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Den bedeutenden Anteil an der allgemeinen Entwicklung und Verbesse-
rung der Schulen und auch des Unterrichts, den Anteil an der Verbesserung
der Vorbereitung des Lehrers und an der Sorge für die Aufschwung des natio-
nalen Schulwesens kann man als den nicht in Zweifel gestellten historischen
Beitrag der Lehrervereine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeich-
nen. Mit der Sorge für die soziale Stellung der Lehrer leisteten die Vereine
wertvollen Beistand bedeutungsvoll auch zur ausdrucksvollen Profesio-
nalisierung des Lehrberufs.
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AMERIÈTÍ SOKOLOVÉ A PRVNÍ ZAHRANIÈNÍ AKCE

Jiøí Jo�ák

 První svìtová válka se stala skuteèným pøelomem v dìjinách èeských
a slovenských Sokolù ve Spojených státech amerických. Hlavnì èeské sokol-
ské organizace mìly za sebou pùlstoletí èinnosti, která byla opravdu pestrá.
Velmi u�iteèné se ukázaly probíhající sjednocovací snahy, doprovázené ov�em
nemalými osobními tøenicemi. Vìt�ina Sokolù se navzdory tomu zapojila hned
v prvních dnech konfliktu po boku aktivizující se èeské a slovenské emigrace
do protirakouského odboje. Ameriètí krajané � významným zpùsobem tedy
i Sokolové � od poèátku financovali podstatný díl èeskoslovenské zahranièní
akce. Posílali rovnì� do èeskoslovenských legií ve Francii dobrovolníky. Prù-
bì�nì dokázali zorganizovat i pozoruhodnou propagaèní kampaò, kterou ame-
rické veøejnosti a politickým kruhùm postupnì zpopularizovali problém ma-
lých národù ve Støední Evropì. Èeskoslovenským pøedstavitelùm zahranièní
akce potom umo�nili pøipravit podmínky pro slo�itá jednání s americkými vlád-
ními èiniteli v dobì, kdy se otevøenì zdráhali vyslovit k budoucnosti Rakousko-
Uherska a uspoøádání støední Evropy. V této vypjaté situaci stupòované nepøe-
tr�itým napìtím se vybudování samostatného státu � Èeskoslovenska � postupnì
stává snem a cílem v�ech sil a proudù uvnitø krajanské Ameriky, vèetnì sokol-
ské.1

Krajané a válka

 Mezi Èechy a Slováky promlouvá vedle rùznì zamìøených spolkù velice
hlasitì ji� v roce 1914 øada tìlovýchovných organizací. V�echny hledaly svou
tváø u� na sklonku 19. èi po zaèátku 20. století. V dílèích programech se od
sebe li�ily, my�lenkovì a verbálnì byly spjaty s orientací svého sdru�ení. Hlav-
ní zamý�lené poslání je v�ak spojovalo. Ústøedními tìlovýchovnými aktéry byly
pøedev�ím Národní jednota Sokolská (NJS), Chicago, Illinois a Dìlnicko-ame-
rický Sokol (DAS), New York, zèásti �upa Fügner-Tyr�, Chicago. Jejich pøed-
stavitelé � ponejvíce starostové K. R. Hrbek (NJS), V. B.Tùma (DAS) a J. Ko�aø
(�upa Fügner-Tyr�) � postupovali po více liniích. Zejména v nìkolika smìrech
nepøetr�itì pokraèovali v jednání, je� by vyústilo spojením ve spoleènou ústøední
sokolskou organizaci. Jejich pùsobení se rozvíjelo ale dále a mnohostrannì ve
spolkovém �ivotì � pøevá�nì tìlovýchovnì i kulturnì.
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 Sokolské hnutí pøitom ozvlá�tòovaly tìlovýchovné organizace orelské a dìl-
nické. V New Yorku se èinorodì aktivizoval tamní Sokol-Orel, vedený knìzem
B. Matìjù. Katolický spolek mìl ve svých øadách mu�e, �eny i mláde�, chápa-
jící zvlá�� v této dobì také problém a perspektivu národa. Poèetnìj�í byla Kato-
lická jednota Sokol, zalo�ená v Omaze, Nebraska a posléze sídlící v St. Louis,
Missouri. Katolickou víru dokázal �íøit a s národním povìdomím spojovat ve
svých vystoupeních a publicistice uznávaný katolický funkcionáø dr. H. Dostál.
Socialistický Svaz Dìlnických tìlocvièných jednot se sokolským �charakterem�
sídlil v Clevelandu, Ohio, v rùzných údobích existoval i v dal�ích místech (Chi-
cago, New York). V jeho èele pùsobila podstatnì �ir�í øada výrazných osobnos-
tí s pestrými politickými názory. V Clevelandu a Chicagu to byli T. Novotný,
J. Martínek a J. Novák; v Chicagu té� i Slovák J. Matlocha. Dìlnická tìlový-
chovná organizace se tak i pøes prosazování rùzných proudù a tendencí stále
zøetelnìji pøipravovala na protirakouské národní sna�ení.

Slovenskou svobodomyslnou stranu bìhem války reprezentovala z vìt�í èásti
Slovenská tìlocvièná jednota Sokol (STJS), Perth Amboy, New Jersey s vùdèí-
mi èiniteli �. Erhardtem, �. Begánìm, F. Sta�em a pøedev�ím M. Gettingem.
Vìøící byli soustøedìni i kolem Slovenského katolického Sokola (SKS), Passa-
ic, Pensylvánie vedeného JUDr. G. Ko�íkem a posléze M. A. Davalou. Bez
diskuse s ostatními volili tito a dal�í funkcionáøi samostatný, do znaèné míry
perspektivní výhled. STJS a SKS dosud neusilovaly o sjednocení, nedovolova-
ly jim to pøedev�ím nábo�enské rozdíly mezi nimi. V kterémkoliv èasovém
úseku postupovaly v�dy vlastní cestou � vzdalovaly se i pøibli�ovaly. Po roce
1907 brali ov�em v úvahu proslovensky se formující názory Slovenské ligy
(SL),2 v jejím� èele se do vzniku ÈSR vystøídali �. Furdek, P. V. Rovnianek
a A. Mamatey.

V aktivním, av�ak nejednotném pohybu je tady více ne� 7 000 èeských a pøes
20 000 slovenských Sokolù (Slovenské sokolské organizace byly od poèátku
budovány zároveò jako podpùrné, rozvíjely se tedy rychleji.).3 Sledují velice
pozornì dìní doma i v Evropì. Èe�i jsou bedliví, vnímají i jak uva�ují jiní �
inspirují je linie rùznì zamìøených spolkù. Do støedu jejich zájmu se postupnì
dostává Rakousko-Uhersko. Pøesto nezapomínají �ít také témìø samostatným,
nezøídka charakteristickým �ivotem. Praha signalizuje zmìnìnou situaci, jejím
dùvodem jsou pøedev�ím mezinárodnì politické události. Èeská obec sokolská
(ÈOS) nyní dává vcelku najevo vla�ný postoj k problémùm sokolství v Ameri-
ce. V roce 1913 má 194 322 èlenù4, tato základna v�ak ji� není pøipravena pro
splòování potøeb zahranièí. Tak se neozývá na �ádost o vyslání potøebných cvi-
èitelù. Nestaèí sledovat vybavenost amerických jednot tìlovýchovnými zaøíze-
ními. Ty nemohou poèítat ani s pravidelným zasíláním tematicky výchovných
a instruktá�ních publikací. V posledních dnech míru � 23.�26. èervence 1914 �
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se pøesto poøádají v Rourku parku v Omaze X. závody Národní jednoty Sokol-
ské5. Akce se zúèastòuje 164 kvalitnì pøipravených závodníkù, ale obvyklou
reprezentativní úèastí u� stará vlast oma�ský mítink nevyznamenává. Pøítomní
jsou plni energie a jako v�dy prokazují tìlesnou zdatnost, mnozí zanedlouho ve
stejném mìstì zaujmou i vlasteneckou vyspìlostí.

Výstøely v Sarajevu se mezi vystìhovalci setkávají s pochopitelným a pat-
øièným ohlasem. Takøka souèasnì následuje i odpovídající reakce. Mezi první-
mi jsou agilní Sokolové. Ji� 28. èervence 1914 vystupuje proti Rakousko-Uher-
sku v pavilónu Plzeòského pivovaru v Chicagu øada øeèníkù. Obracejí se ke
ètyøtisícovému shromá�dìní. Pedagog a publicista J. V. Nigrin s odvahou pro-
rokuje, �e �válka povede k porá�ce a snad i rozbití Rakousko-Uherska.�6 Ne-
chybí v�ak mezi nimi také povoláním èelný pøedstavitel chicagské American
State Bank a pøesvìdèením Sokol J. F. �tìpina i funkcionáø Národní jednoty
Sokolské a zároveò redaktor Sokola amerického MUDr. J. Rudi�-Jièínský. Or-
ganizováním tohoto mítinku, rozná�ením zvacích letákù po mìstì se mezi ak-
tivní sokolské èinovníky zapsal i �mladý� Sokol V. Skøivánek.

Vzedmutá vlna následných protiváleèných protestních akcí, vyvolaná mimo
jiné solidaritou s napadeným Srbskem a násobená rakousko-uherskou mobili-
zaèní zámoøskou výzvou do 42 let a útoky proti èeskému jazyku a národnímu
smý�lení ve staré vlasti, vyvrcholí zanedlouho � 1. srpna 1914 zalo�ením Èes-
koslovanského èerveného køí�e (ÈSÈK) v Chicagu7. Jeho vedením byl povìøen
J. F. �tìpina, od nìho� se oèekává získání tolik potøebné podpory novì vzniklé-
mu tìlesu. Charitativní organizaci pøislíbil pomoc i nový pøedstavitel Národní
obce Sokolské J. �iman. Sokolové se tak z pozadí � mají u� znaènou autoritu �
podílejí spolu s ostatními na sbírkách podporujících ranìné slovanské, zvlá�tì
v�ak srbské vojáky, pamatují i na sirotky a vdovy a také na ty Èechy a Slováky,
kteøí byli potrestáni za poru�ování nenávidìných vojenských pøedpisù.

 Ji� 2. srpna se se�li v St. Louis zálo�níci slovanských národností k protestu
proti válce. 8. srpna odsoudil c. k. mocnáøství za jeho váleèné ambice sjezd
øádù Jednoty èeskoslovanských podporujících spolkù v tém� mìstì. Tý� den se
obdobnì vyjádøili Èe�i v New Yorku, dal�í den v Clevelandu. K demonstraci
proti Rakousko-Uhersku do�lo rovnì� 10. srpna v Baltimore, Maryland a po-
sléze v øadì dal�ích krajanských center.

ÈSÈK vystupoval vedle charitativního poslání i s politickými ambicemi,
pova�oval za u�iteèné získat pozornost amerického tisku svými argumenty
o �spravedlivých po�adavcích Slovanstva�. Centrem �íøení tìchto projevù se
stalo od poèátku Chicago. Tamní krajan, kongresman J. A. Sabath (vl. jménem
�abata), právnicky vzdìlaný stoupenec odboje, �ádá 28. srpna 1914 ve State
departement vy�etøení tiskem sdìlovaných informací o údajných popravách
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T. G. Masaryka, K. Kramáøe a J. V. Klofáèe. Americká strana se v této vìci
anga�uje a slibuje ji vy�etøit v rámci svých mo�ností prostøednictvím americké-
ho konzulátu v Praze. Agilní rodák z ji�ních Èech zastupuje jako poslanec po
dlouhá léta nejen pátý chicagský volební okrsek, ale po celou válku hájí ve
Washingtonu pøi ka�dé pøíle�itosti rovnì� ostatní èeské zájmy.

Podporu protirakouským akcím nalézal ÈSÈK odli�ným zpùsobem i v jiných
velkých mìstech, 29. srpna se tak stalo napøíklad na mítinku v Bostonu, Massa-
chusetts. I kdy� pùsobení nové organizace zatím nebylo nijak slavné a výsledky
zahájených sbírek velmi hubené, je tøeba její poèínání v této dobì v podstatì
pozitivnì ohodnotit. Krajané a mezi nimi Sokolové mají ostatnì pøed sebou
je�tì mnoho dní netu�ených krvavých bojù války, je� jim dává nejrùznìj�í pøíle-
�itosti a nekoneèný prostor k rozmanité aktivitì.

Urèitým vzorem pro enklávy za oceánem se záhy stal pøíklad francouzských
a ruských krajanù, z ní� pro nì vyplýval závazek jejich aktivní pozornosti k válce.
1. srpna ve Francii toti� utvoøili skupinu cizinecké legie Nazdar (hned z poèát-
ku do ní vstoupilo 120 francouzských Sokolù), 9. srpna ustavili v rámci odbojo-
vé sjednocovací akce Èechù a Slovákù Výbor osady a dobrovolníkù èeských
v Paøí�i. A 20. srpna byla v Rusku zalo�ena bojová Èeská dru�ina.

 A tak se také z Omahy, která byla centrem farmáøské Nebrasky a èeského
kulturního �ivota na Západì, ozývají ji� 12. srpna 1914 v listu Osvìta americká
slova vedoucí k pozoruhodné iniciativì � k zalo�ení Èeského fondu8. Jeho smys-
lem má být financování oèekávané evropské zahranièní akce. Prvními dárci
tohoto podniku se stávají J. Janák a také Sokol s perspektivou diplomatického
pracovníka v budoucích èeskoslovenských slu�bách S. �erpán i majitelé dlou-
holetého nakladatelství rodiny Rosických. Není to ov�em jediný podnìt. Janá-
kova pøedstava, formulovaná do vize �Národ ná� jest vydán v tìchto dnech
v sázku � bude nebo nebude�9, nalézá ozvìnu také ve východoamerickém centru.

 Takøka souèasnì � 24. srpna 1914 � vzniká v New Yorku i Èesko-americký
výbor pro osamostatnìní a podporu národa.10 Vliv èeského Sokola na rùzných
stupních v nìm je i zde nemalý. Øídí ho pøímo pøedseda Dìlnicko-amerického
Sokola (DAS) A. Koòas, jeho zástupcem je shodou okolností pøedseda
T. J. Sokol J. Modr. Spoluzakladatelem a mecená�em rodící se zahranièní akce
na americké pùdì v tomto prostoru se fakticky od poèátku stává pøedstavitel
místní Bank of Europe, zájemce o dìjiny èeských vystìhovalcù za oceánem
i aktivista krajanského hnutí T. Èapek. Výbor toti� ihned po vzniku vydává
leták �Pro samostatnost koruny èeské�, v nìm� se hlásí k vytváøení fondu ve
prospìch �akce samostatnosti èeské�. Nastupující New York je takøka v nìkoli-
ka dnech radikálnìj�í ne� Omaha, dosud hlavní iniciátor odporu proti c.k. moc-
náøství. Svìdèí o tom i úvaha �íøená zde se zvlá�tní samozøejmostí: �Revoluce
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se nebojíme. V�dy� i Amerika sama vybojovala si svou samostatnost také revo-
lucí�.11

 Ohlas války z domova, první politické ideje �íøené a zároveò se støetávající
ve svìtì, první útoèné kroky nìmecké propagandy a sledování osudu T. G. Ma-
saryka a dal�ích pøedních èeských politikù v domovinì dávají nový impuls
k aktivitì stále nejsilnìj�ímu krajanskému centru Støedozápadu � Chicagu. U�
2. záøí 1914 mìní chicag�tí název teprve mìsíc existujícího ÈSÈK na Èeskoslo-
vanský pomocný výbor(ÈSPV).12 Sokolové jsou stále pøitom, kdy� si výbor
klade nové programové heslo: Milion dolarù k záchranì vlasti a zmírnìní útrap
jejich synù a dcer! Sokolové organizaèní schùzi sice vedou, ale zámìr uvést do
�ivota tento orgán takøka okam�itì selhal. Dùvodù bylo mnoho, nezdravé sou-
peøení mezi pozvanými organizacemi a spolky je zøetelnì tím nejpravdìpodob-
nìj�ím.

 Nic v�ak nebylo ztraceno. Dokazuje to nová aktivita, jejím témìø okam�i-
tým výsledkem byl vznik Èeského národního sdru�ení (ÈNS).13 Demonstrovalo
novou kvalitu a výrazný posun v chápaní nové skuteènosti. Od prvních dní své
existence se toti� orientovalo na vznik èeského a brzy èeskoslovenského státu.
Sdru�ovalo dosud v�echny nejvýznamnìj�í organizace v Americe (Èesko-Ame-
rickou národní radu � ÈANR, Èesko-Americkou tiskovou kanceláø � ÈATK
a Èeskoslovanský pomocný výbor � ÈSPV). Jeho pøedsedou se stal brzy v�emi
plnì respektovaný chicagský MUDr. L. J. Fisher, pøíbuzný dlouholetého sokol-
ského funkcionáøe J. Èermáka. Za anglického tajemníka byl vybrán Sokol, øe-
ditel chicagské �koly, horoucí vlastenec a politicky cítící protestant prof.
J. J. Zmrhal a za èeského redaktor K. Vinklárek. (Po krat�í èas pùsobili v této
funkci je�tì A. G. Melichar a JUDr. J. Salaba-Vojan.) Dùle�itá funkce je také
pøidìlena u� uznávanému �bankéøi revoluce� J. F. �tìpinovi. Tento vìrný pøívr-
�enec Sokola byl toti� urèen pokladníkem sdru�ení. Zcela ojedinìlou úlohu
plnil letitý chicagský vydavatel A. Geringer. Jeho list Svornost podporoval od
prvních dnù rezistenci a dlouhá léta také sokolské hnutí, sám pøispíval finanènì.

 Znaènému vlivu v rámci ÈNS se tì�í i jiní Sokolové a jeho stoupenci. Vý-
raznì vystupuje sám J. Èermák a jemu blízký, v�estrannì èinorodý J. Tvrzický-
Kramer. Vstup øady sokolských jednot do sdru�ení a pozdìji do jeho odboèek
v podstatì ovlivòuje èinnost této organizace ve v�ech koutech Ameriky. Mezi
krajany proto tenkrát platilo úsloví, �co Sokol, to èlen ÈNS�.14 K sokolským
organizátorùm sdru�ení toti� dále samozøejmì patøí i v�estrannì uznávané osob-
nosti � chicagský výtvarnì vybavený J. Ko�aø, newyorský uèitel s øadou dal�ích
uplatnìní V. B. Tùma, oma�ský spoluorganizátor èeského �ivota na Západì
S. �erpán, dále funkcionáøi J. Modr, J. Paskovský, publicista a amatérský histo-
rik F. L. Musil a mnozí dal�í.
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 Výbu�né nìkolikatýdenní dìní pøesto je�tì vystìhovalce patøiènì nepøipra-
vilo na zvolna vznikající odboj. Tápou v hledání konkrétního programu, který
by jim poskytoval argument pro jejich koncepty a pocity. Zejména Sokolové se
ov�em mohou opøít o existující projekt slovanské federace zrozený pod ruskou
hegemonií na jaøe 1914. Pøivádí je k tomu pøedev�ím skuteènost, �e silnì vní-
mají vliv Svazu slovanského Sokolstva, zalo�eného v roce 1908. Tato meziná-
rodní organizace sdru�ovala od svého zaèátku Sokoly národù støední a ji�ní
Evropy, a nyní se opírala o spoleèný cíl � získávání národní svobody v�ech.

 Je�tì nedávno pøicházeli lidé za Atlantik jako pøevá�nì apolitiètí � toto
dùle�ité �ivotní rozhodnutí volili hlavnì z ekonomických dùvodù. Není divu,
�e teï postrádají pevnou orientaci ve výbuchu zalévajícím pozvolna svìt. Vý-
jimku tvoøí do urèité míry Sokolové, kteøí od svého zalo�ení peèovali v�estran-
nì o své øady a pøikládali velký význam formování osobností. Vytváøením no-
vých stanov sledovali pøipomenutí nemìnných zásad i modernizování hnutí.15

Je�tì v záøí 1914 vydala Národní jednota Sokolská v Chicagu publikaci MUDr.
J. Rudi�e-Jièínského Základové tìlocviku dr. M. Tyr�e, je� mìla pøispívat také
k tìlovýchovné vyspìlosti jednotlivce. Sokolové proto disponovali i vìt�í dáv-
kou sebevìdomí. Dìní na severoamerické pùdì ale naznaèovalo, �e je tøeba chopit
se výzvy, kterou nabízejí nové váleèné události. Otázkou zùstávalo jak a s kým.

Poèátky èeskoslovenského odboje za Atlantikem

Válka se postarala o to, �e byl svìt v té dobì pøesycen událostmi záva�ného
dosahu. Ve druhé dekádì záøí se odehrála na velmi dùle�itém boji�ti ve Francii
krvavá bitva na Marnì, je� znamenala ztroskotání nìmeckého váleèného plánu
i pøedpokladu rychlé a rozhodné porá�ky Francie. Pozornost poutala ofenzíva
ruských vojsk na rakouské frontì 16. záøí i následné provolání vrchního velitel-
ství ruské armády k národùm Rakousko-Uherska. V nìm byla slibována spra-
vedlnost a právo utlaèovaným v monarchii, tedy i Èechùm a Slovákùm.

 Tyto a dal�í projevy váleèné exploze v Evropì Èechoamerièany silnì zne-
pokojovaly. Výraznì je zasáhly samozøejmì také nálady v domovinì. Neuniklo
jim, �e domov byl na válku do znaèné míry nepøipravený. Rozbily se tam mezi
Èechy v�echny politické programy a koncepce. Dozvìdìli se v�ak pøitom, �e
v zámoøí znaènì uznávaný K. Kramáø pova�uje válku za støet Slovanstva a Ger-
mánstva. 4. záøí pøedkládala Praha èeské Americe zprávu o zatèení národnì
socialistického politika J. V. Klofáèe. Odhodlání k pøí�tí odbojné èinnosti moti-
vovaly i události z konce listopadu tého� roku, kdy ruské úspìchy v Halièi
pøinesly dal�í stupòování politických perzekucí v Èechách. V souvislosti s tím-
to vývojem byl první Èech S. Kratochvíl 23. listopadu 1914 popraven a tento
represívní zásah nemohli krajané pøehlédnout. Zanedlouho si toti� zaèali i uvì-
domovat, �e tento údìl zaèíná provázet �íøící se germanizaèní proces.
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 Necelých ètyøicet dnù války pøineslo pøes nìkteré rozporuplné reakce
a postupy rámcový zrod èeského odbojového �sdru�ení� v USA. Zároveò se
tak otevíral prostor k �iroké aktivitì zatím jen pro svobodomyslné Èechy. Ti,
mezi nimi Sokolové i nìkteøí dal�í jednotlivci, tedy mohli spontánnì dokonèit
pøedev�ím vytváøení ústøedního tìlesa. Museli zároveò uva�ovat o dal�ích mo�-
nostech rezistence na americké pùdì i hledání tìsného a pravidelného vztahu
s tìmi, kteøí se na ni pøipravovali v Evropì. Jednalo se o základní cíle. Vìt�ina
krajanù se v�ak zatím musela podrobnì seznamovat s novou situací, dosah vál-
ky le�el za horizontem jejich pøedstav.

 Prozatímní vnitøní strukturu ÈNS zatím provizornì vytváøí stále ÈANR,
ÈATK a ÈSPV. Mnohým aktérùm dìní se oprávnìnì zdá, �e budování Èeského
národního sdru�ení si vy�ádá je�tì pøinejmen�ím nìkolik mìsícù. Zatím se mezi
funkcionáøi, i v sokolských øadách, volnì pøetøásá úvaha spoèívající ve zøízení
odboèek na rùzném stupni dosavadního øízení, vytvoøení mezièlánkù v poloze
krajských výborù a jejich zavr�ení nezbytným Ústøedím. V tomto �kolotoèi� se
prozatím pohybují pouze zástupci svépomocných a sokolských tìles.

 ÈNS se svými slo�kami ÈANR, ÈATK a ÈSPV oficiálnì vystupuje 6. záøí
1914 provoláním, adresovaným �Èeskému lidu v Americe�. Jeho my�lenky je�-
tì podtrhuje leták �V�em vìrným Èechùm v Americe a Kanadì�.16 Tento doku-
ment má veøejnì popularizovat pøedev�ím politické i nepolitické zámìry orga-
nizace, podrobnìji �íøit její budoucí poslání. Zdùrazòuje se v nìm, �e sdru�ení
v rostoucí míøe sleduje bìh událostí a vyu�ije ka�dou pøíle�itost, je� by kraja-
nùm umo�nila jakoukoli akci ke zlep�ení pomìrù v Èechách a k uvolnìní po
staletí závislého národa. Ukazovalo se, �e politický projekt bude zapotøebí pod-
poøit hlavnì finanènì, aby z nedostatku tìchto prostøedkù nezùstalo jen u dobøe
mínìného zámìru. S pozorností a rozmyslem se proto uva�ovalo, kdy zahájit
finanèní sbírky a hlavnì jak je úèelnì provádìt.

 Bìhem nìkolika málo dní byl vytvoøen devítièlenný dùvìrnický sbor ÈNS,
se�li se v nìm tøi zástupci z ka�dého zakládajícího tìlesa. Dùle�itý orgán ale
nebyl politicky ani jinak jednotný, co� ho samozøejmì oslabovalo, zvlá�tì kdy�
se od nìho mnoho oèekávalo.

Tøináctého záøí se vrací do New Yorku z evropské cesty majitel mramoráø-
ského podniku E. V. Voska. Nejedná se jen o návrat pøedváleèného agilního
èlena sokolské organizace DAS. Je to mu� s politickým citem a znaèným roz-
hledem, který celé jaro 1914 objí�dìl Evropu. V èervnu se ji� usadil v Praze
a 4. èervence dùvìrnì jednal s T. G. Masarykem. Vyhledal ov�em i dal�í politi-
ky � V. Klofáèe, G. Habrmana a B. �merala. Av�ak díky tìsnému kontaktu
s Masarykem se zanedlouho stal zøejmì prvním zahranièním �iniciátorem� od-
bojového úsilí èeské Ameriky. 28. srpna 1914 toti� opou�tí Prahu s odbojovými
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instrukcemi pro Londýn od T. G. Masaryka, urèenými pro W. Steada a R. W.
Setona. (Je�tì pøed zøízením krajanské kontra�pioná�ní sítì pøevá�el newyor-
ský pøedseda Svazu �urnalistù pøes Evropu tento vzkaz za�itý v botì.) Pokyny
dávají tu�it, �e vá�ená akademická osobnost se pøipravuje stát se v budoucnosti
v zahranièí i osobností politickou.17 Podnikatel si uvìdomuje vlastní iniciativu.
Nenechává si proto ujít pøíle�itost být prvním, kdo T. G. Masarykovi za�le 26. øíj-
na 1914 do Rotterdamu finanèní pøíspìvek 1 000 dolarù pro zatím tajnou pøí-
pravu èeskoslovenského odboje v Evropì.18

 Na podzim 1914, ve chvílích rýsujících se organizaèních a drobných poèá-
teèních politických úspìchù  (kontakt s americkým presidentem Wilsonem za-
hájila Èeská americká tisková kanceláø pøitom u� 29. srpna, kdy se kriticky
vyjádøila k jeho dùslednému hájení americké neutrality), se v�eobecnì ani ne-
zakrývá rivalita mezi hlavními krajanskými centry Chicagem a New Yorkem.
Cleveland a Omaha nemají dostateèné zázemí a dal�í pøedpoklady, které by jim
umo�òovaly trvale s nimi soupeøit. Støety se soustøeïovaly na organizaèní
i politickou oblast. Nevyzrálost a nezku�enost nìkterých funkcionáøù nedávala
nadìji na jejich brzkou dohodu, je� by zbyteènì nebrzdila tolik potøebnou èin-
nost. Situace se v tomto smìru zlep�ila a� v roce l916. Velkou pomoc hnutí
tehdy zaèal poskytovat vnitønì sjednocený Cleveland. Pøispìl k tomu hlavnì
Sokol K. Bernreiter se svými pøáteli. Stejným vlivem v té dobì pùsobili v èes-
kých Athénách � Cedar Rapids � Iowa C. V. Svoboda a v Bostonu krejèí J. Kováø.

 Krajané vyznávali rùzné ideové zamìøení. V USA byli spí�e liberálního,
i demokratického a republikánského smý�lení. Vyslovovali se pro likvidaci Ra-
kousko-Uherska a vìt�inou pro �iroce pojímané uspoøádání èeského, v nìkte-
rých úvahách èeskoslovenského státu. Ruské vojenské ta�ení zpoèátku inspiro-
valo k diskusím uvnitø hnutí nejzøetelnìji rusofila J. Rudi�e-Jièínského. Byl
jedním z tìch, kteøí se v tomto období sna�ili podle svých pøedstav rozhýbat
vytváøející se krajanské hnutí. Jeho pevný a zatvrzelý postoj � podnícený nej-
spí�e tvùrcem koncepce novoslovanství JUDr. K. Kramáøem � pocházel prav-
dìpodobnì z kvìtna 1914, mohl být ale i star�í.19 Nedávný Kramáøùv veliká�-
ský projekt pøedpokládal rozpad Rakousko-Uherska a jeho nahrazení slovanskou
øí�í, zalo�enou na spolkovém uspoøádání. V �ádném pøípadì neuva�oval o vzniku
èeského èi èeskoslovenského státu. Jeho stoupenec v�ak, i kdy� doèasnì, tuto
ideu zøejmì pøijal. Byl to mu� ostrý v jednání s jinými osobnostmi krajanského
hnutí, také v Národní jednotì Sokolské vystupoval v obdobném tónu.

Nyní � na podzim 1914 � u� pøispíval k otevøené rozpolcenosti významné
sokolské organizace. A nejen tam. Díky osobním vztahùm s chicagským pøed-
sedou Národní jednoty Sokolské J. �imanem a velice vlivnou osobností
J. F. �tìpinou se �íøí jeho názory do ÈNS a dále. Jeho neústupnost zatím zne-
mo�òuje �bli��í� a srdeènìj�í vztahy mezi formujícím se hlavním proudem hnutí
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a jinak smý�lejícími. Dr. Rudi�-Jièínský toti� dává zarputile najevo, �e v da-
ných podmínkách osobnì pøipustí pouze nanejvý� jakýsi zdr�enlivý vztah mezi
NJS a ÈNS. Stále pøipomíná, �e díky dìní na frontì je stoupencem spoléhání se
na Rusko, které z �ideální lásky ke Slovanstvu v�echno za nì vykoná jen pro
jeho svobodu�. Pod tìmito zøetelnými proruskými projevy zápasila jeho osobní
víra v Rusko se zatím nedùrazným pøesvìdèením, �e jedinou a nejjistìj�í opo-
rou ka�dého národa je vlastní odhodlání.

Tento postoj jakoby vyjadøovaly i nìkteré samostatné organizace. Èeskoa-
merický výbor pro osamostatnìní a podporu èeského národa z New Yorku
v �Provolání v�em Èechùm v Americe� ze øíjna 1914 tuto proklamovanou pøed-
stavu dokumentuje: �V tìchto dnech do�íváme se doby, kdy slovanský národ
nabývá pøevahy nad Germánem a ve svém postupu na Západ Evropy blí�í se
mocnou silou i k na�í èeské zemi. Èekáme s dychtivostí na jeho vstup na na�i
rodnou pùdu, zatím co se rakouská øí�e rozpadá�.20

Doèasný vývoj na východní frontì tedy pomáhal po celý podzim 1914 �íøit
mezi vystìhovalci s urèitými výhradami rusofilství, a� teprve obrat na frontì
v bitvì u Gorlice v prvních dnech kvìtna 1915 víru v tuto politickou orientaci
oslaboval. Jejich projevy a postoje se pozvolna zaèínají mìnit. Novou cestu
v odboji pomohla krajanùm hledat øada událostí ve �staré vlasti�, mezi jiným
zatèení vùdce mladoèeské strany K. Kramáøe 21. kvìtna 1915 pro podezøení
z velezrady. Poté se rusofilská orientace z èeské politiky ji� pomalu vytrácela.
Nepodlo�ené zprávy o vzpurném domovì mìly výraznìj�í dosah, nejsilnìji po-
chopitelnì pùsobily rùznými cestami získané informace o tajnì pøipravované
èeskoslovenské zahranièní akci v Evropì. Samotné napìtí uvnitø ÈNS a pnutí
v Sokole � nepotøebné a vývoj v krajanských enklávách ohro�ující � ov�em
nejdøíve pomohl odstraòovat odjezd J. Rudi�e-Jièínského do Srbska.

Zdravotnická mise tohoto stále politizujícího lékaøe dala zástupcùm èeské
a slovenské Ameriky poprvé mo�nost pøímého styku s váleènou frontou. Umoc-
òuje ho finanèní zabezpeèení zdravotnické výpravy Amerièanem J. W. Frothing-
hamem. Pro nedostatek financí mezi krajany se odhodlává k výzvì na movité,
av�ak pøevá�nì neutrální Amerièany È. Písek, èeskobratrský faráø z chrámu
Mistra Jana Husa v New Yorku. Díky jeho èinu bylo získáno pro akci èeských
a slovenských lékaøù a pomocného zdravotního personálu, slo�enou do znaèné
míry z pøíslu�níkù sokolských jednot, 36 000 dolarù. O tyto zdravotníky se
rovnì� postarali Sokolové, z vlastních zdrojù jim poskytli odìv, obuv i zdravot-
nický materiál.21 Pod vedením J. Rudi�e-Jièínského vyjí�dí loï Carpenthia
z newyorského pøístavu 4. listopadu 1914. Pøedem promy�lená cesta vedla pøes
Atlantik, Gibraltar, øecký Petra�, srbskou Ni� a� do makedonské Skoplje, kde
konèila v polovinì prosince tého� roku.
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Vedoucí výpravy ale ani poté nepøestával udr�ovat kontakty s Amerikou.
V dopise ze Skoplje z 15. ledna 1915 sebe i ostatní za oceánem je�tì uji��uje:
�... jediná zbývá tu útìcha, �e samostatná vláda federativní pro Èechy, Moravu
a Slezsko i Slovensko je zaruèena, a to vùlí ruského cara a pøièinìním nikoho
jiného�.22 Vlastní neústupné úvahy prosazuje i touto písemnou formou. Musí si
ov�em v�ímat i jiných, vá�ných zále�itostí. Poèátkem roku 1915 zde toti� ze-
møeli na infekèní nemoci èeský lékaø dr. Kára a slovenská zdravotní sestra
S. Guèová. Bylo to poprvé, kdy v dùsledku války, takøka na frontì, umírali na�i
lidé ze zámoøí. A jednalo se vlastnì asi o vùbec první obìti èeskoslovenského
odboje z Ameriky.

Evropská anga�ovanost V. E. Vosky a zdravotnická výprava na Balkán ne-
byly zdaleka jediné dosavadní rezistentní projevy pøedstavitelù èeské Ameriky.
Od 10. øíjna 1914 dává o sobì vìdìt prof. J. J. Zmrhal a zahajuje vlastnì propa-
gaèní èinnost zahranièní akce. Hovoøí o �osamostatnìní èeských zemí� nejdøí-
ve k Amerièanùm, pozdìji roz�íøil své pùsobení na Èechoamerièany. Nezapo-
mínal dùslednì naplòovat i svou funkci v ÈNS. V propagaèní èinnosti na�tìstí
nezùstával sám, takøka záhy ho podporovali a doplòovali i dal�í odbojáøi.

Nìkteøí hledali cestu k práci v tisku jako vydavatelé. Od záøí vycházel péèí
J. Tvrzického-Kramera, dr. L. J. Fishera, JUDr. J. F. Smetánky, dr. J. E. Salaby-
Vojana a prof. J. J. Zmrhala anglicky letákový Press-bulletin. 24. prosince prv-
ního roku války jej ji� nahradil revuální ètrnáctideník The American Bi-month-
ly Review, který se sna�il v Chicagu udr�ovat za Zmrhalovy redakce politickou
linii ÈNS.23 Èinil se tak i ve druhém èísle 25. února 1915. Nebylo v�ak dostatek
ètenáøù a mezi vystìhovalci ani penìz, list pøestal poté vycházet.

Poèátkem roku 1915 je èeská �politická obloha� poznamenána ji� aktivitou
rùzných nakladatelù. Èlánky v angliètinì a èe�tinì naplòují stránky pøíle�itost-
ných tiskù a pravidelných novin a èasopisù, vycházejících po celých Spojených
státech. Odhodlání nìco pozitivního pro svou starou vlast skuteènì vykonat
svedlo tímto zpùsobem dohromady J. Martínka, J. J. Zmrhala, J. Tvrzického-
Kramera, K. Perglera a posléze také T. G. Masaryka. V publicistice mìli mo�-
nost pøedkládat své my�lenky �ir�í veøejnosti. Nìkteøí toho také vyu�ili vrcho-
vatou mìrou. Objevily se i první knihy, je� zøetelnì podporovaly èeskoslovenskou
vìc, a to publikace T. Èapka Èechy pod habsburským jhem a J. F. Smetánky
Postavení Èech v evropské válce. Oba autoøi se inspirovali zmìnìnou politic-
kou situací a chtìli své postoje vyjádøit o�ivením zájmu o èeskou otázku. Oba
tituly vydalo v angliètinì chicagské ÈNS, první �Bohemia under Habsburg mi-
srule� v bøeznu a druhý �The position of Bohemians(Czechs) in the European
War� v srpnu 1915. Odboj v zámoøí ji� zaèali podporovat i nìkteøí ameriètí
publicisté.
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Politické èinnosti, orientované propagaènì, se osobitým zpùsobem vìnují
i organizace. U� na podzim 1914 pøedkládá Èesko-americká tisková kanceláø
memorandum orientované na øídící orgány Spojených státù amerických. Vyja-
døuje v nìm nadìji, �e Spojené státy v pøíhodném okam�iku pomohou odstranit
�otroctví� malých národù v Evropì.

�ádost Èeskoamerického výboru v New Yorku, pøedlo�ená E. V. Voskou,
A. Tvrdým a T. Èapkem jménem ÈNS ve Washingtonu, D.C. mìla zase úspìch
u anglického vyslance C. Spring Riceho. Ji� 29. listopadu 1914 jsou ze v�ech
zajateckých táborù v Kanadì propu�tìni v�ichni slovan�tí pøíslu�níci Rakous-
ko-Uherska. Tento poèin znamenal první diplomatický úspìch ÈNS v USA.
Dùle�ité bylo, �e se týkal jak Èechù, tak i Slovákù.24

Dílèí odbojové èiny krajanù, mezi nimi i první úspìchy, stále nemohou pøe-
klenout zdánlivì pomalý postup vpøed. Na pøeká�ky nará�í zatím výstavba ÈNS
� stále není dokonèena. Ji� 22. øíjna 1914 nabízí svou koncepci Chicago. New
York ov�em tradiènì odmítá a sna�í se zaèátkem ledna 1915 uplatnit svou vizi.
Obì iniciativy nesouznìly s objektivní potøebou, jejich vnitøní motivace se roz-
cházela natolik, �e celá vìc skonèila nezdarem. Pøíprava organizaèních zále�i-
tostí a koncepèních programových otázek zahranièní akce v USA zatím vázla.

 V Americe nebyla v odboji rozporuplnì vynalézavá jen tato centra. Vlastní
rozmanité návrhy pøedkládali v této dobì i jednotlivci. H. Hummel z kaliforn-
ského Fresna tøeba pova�oval za nejlep�í øe�ení pro Èechy, Moravany a Sleza-
ny po skonèení války vytvoøení Spojených státù evropských.25

 Takøka souèasnì, poèátkem prosince 1914, pøedlo�il poprvé svou úvahu
o koncepci èeského odboje T. G. Masaryk. Jeho tok my�lenek a �iroký zábìr
pohledù zatím nepøedstavovaly uzavøený nástin programu rezistence. Vytváøel
pøitom v�e je�tì doma, pøed odchodem do zahranièí.26 18. prosince v�ak ji�
opustil Prahu a pøes Itálii ode�el do �výcarska, kde sídlila úzká èeská men�ina
i nìkolik èeských emigrantù. Tato skupina hned v lednu 1915 vydala �Manifest
�výcarských Èechù�, kterým se pøidala k ji� odbojovì èinným krajanùm ve Fran-
cii, Rusku a USA. Za pováleèný cíl pova�ovala obnovení samostatnosti èes-
kých zemí a Slovenska.27 Pøedev�ím pod vlivem rezistenèních impulsù v nìko-
lika státech se pro T. G. Masaryka stal exil osudem na témìø ètyøi roky. Jeho
návrat domù byl toti� zøetelnì ohro�en. A on sám souèasnì pokládal za vhodné
individuálnì rodící se hnutí sjednocovat a podle mo�nosti je i vést � osud Èe-
chù a Slovákù pøitom spojovat s hodnotami lidskosti a demokracie.

 Ji� poèáteèní aktivita nepøátelských zahranièních akcí proti Rakousko-Uher-
sku v�ak nemohla uniknout pozornosti c. k. mocnáøství. Sledovaly je hlavnì
diplomatické aparáty, bezpeènostní slo�ky a nìkdy i armáda. Z Vídnì potom
dostávalo potøebné informace prezídium Èeského místodr�itelství, které z nich
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zpravidla vytváøelo pokyny pro podøízené úøady v èeských zemích. Na jejich
základì byli zpoèátku sledováni pøíbuzní emigrantù a provádìna cenzura jejich
dopisù domù. Slou�ily i k pozorování zahranièního tisku a postupnému zákazu
domácích tiskovin, podezøelých z nebezpeèné èinnosti. 22. dubna 1915 se tak
stalo dokonce i v pøípadì agrárnì orientovaného Hospodáøe, periodika vydáva-
ného èeskými krajany v Omaze, ve stále neutrální Americe.28

 Tím v�ak zájem o rozvíjející se zahranièní a vznikající domácí odboj zda-
leka neskonèil. Vzmáhal se v�ude, kde to bylo mo�né, tedy i ve velmoci za
Atlantikem. Hledaly se nové metody a zpùsoby zpravodajské práce. Nepøestá-
valo se vyu�ívat pomoci politicky zrazujících èi zi�tných lidí z nepøátelských èi
neutrálních zemí. Nesledovali se pøitom pouze jednotlivci, ale brzy celé skupi-
ny i hnutí, a to celkem úspì�nì. A tak se záhy zrodila tzv. tichá válka, která byla
ve svých dùsledcích tvrdá a trvala oboustrannì do posledních výstøelù a výbu-
chù na vojenských boji�tích.

 Pomìry v zahranièní akci v USA na pøelomu let 1914�1915 tedy v tomto
kontextu zùstávaly napjaté. A� do zasedání první konference ÈNS, tentokrát
pro zmìnu v Clevelandu ve dnech 13. a 14. bøezna, se program èeské Ameriky
(také za aktivní úèasti Sokola), v podstatì stále jen tøíbí. Jedná se o rùzné vari-
anty, zøetelní jsou pøitom jejich jednotliví tvùrci. Mezi ústøedními centry exis-
tuje toti� jistá dvojkolejnost. New York ji spoluvyjadøuje oficiálním prohlá�e-
ním �Pro samostatnost zemí koruny èeské� a �Provoláním v�em Èechùm
v Americe�. Chicago se svùj postoj sna�í postihnout letákem �V�em vìrným
Èechùm v Americe a Kanadì�. Programy samotné se v�ak pøíli� neli�í, zejména
je sjednocuje protirakouský cíl Èechù. A� toto bøeznové zasedání ÈNS v pod-
statì dosavadní rozpor ambiciozních míst uzavírá, pøedev�ím usídluje Ústøedí
ÈNS definitivnì do Chicaga. Rezignující New York nakonec souhlasí, �e vy-
tvoøené místní odboèky budou øídit z centra jmenované krajské výbory.

Pøi dosahování smíru jednají za Chicago MUDr. L. J. Fisher, pøedváleèný
iniciátor Èesko-americké tiskové kanceláøe dr. J. E. Salaba-Vojan, J. F. �tìpina
a za New York E. V. Voska a J. Kováø. Detroit, Michigan je zastoupen K. Kavá-
nem a prof. J. J. Zmrhalem. Z Cedar Rapids pøijel tajemník poji��ovny na �ivot
C. B. Svoboda. Nìkteøí delegáti zastupují clevelandskou Národní radu a dr.
J. E. Salaba-Vojan má je�tì hlas Omahy. Tito mu�i nepøijali jen pouhé organi-
zaèní doplòky sdru�ení, ale i jeho program. O tomto dìní ale pravidelnì infor-
muje èeský krajanský tisk, zevrubnì a� od 16. èervna 1915.29

Schválený dokument sdru�ení se stává pro krajany výzvou. Obsahuje 5 bodù,
v nich� najdeme ji� pøesnou charakteristiku plánovaného projektu, který hodlá:
1. podporovat morálnì a finanènì kulturní a osvobozenecké snahy èeského ná-
roda; 2. informovat americkou veøejnost pøedná�kami o snahách a tu�bách èes-
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kého národa; 3. zasílat do anglických èasopisù v Americe i pokud mo�no
v Evropì informaèní èlánky s touto tematikou; 4. vìnovat pozornost listùm, je�
propagují snahy ÈNS a prostøednictvím tiskového výboru a poboèek pomáhat
roz�iøovat The American Bi-Monthly Review a pøedkládat ho do veøejných èí-
táren a jednotlivým osobám a èasopisùm americkým; 5. navrhovat hospodáøské
styky se starou vlastí zøízením Národohospodáøského odboru (nebyl v�ak nikdy
ustaven). Dále bylo nìkolika pomìrnì rámcovými rezolucemi naznaèeno, �e je
tøeba dokonèit organizaèní stránku, sladit ji s evropskými zámìry odboje. Jako
signatáøi vystupovali dr. L. J. Fisher a dr. J. E. Salaba-Vojan. Tento dokument
pova�ovalo ÈNS za zavazující, v podstatì shrnoval dosavadní èinnost. Bylo
zøejmé, �e tato iniciativa zapustila koøeny. V�ichni zúèastnìní se zavázali vy-
stupovat opatrnì, nebo� ve�kerá jednání musela pokud mo�no zatím zùstat uta-
jena zejména vzhledem k pøísné americké neutralitì.

ÈNS v�ak ji� cítí, �e vlastní odbojové sna�ení musí u� pøímo pový�it pod-
porou osobnosti T. G. Masaryka. (Poèátkem února 1915 navázal v Curychu ji�
první kontakt s dal�ím budoucím vùdcem èeskoslovenského zahranièního od-
boje dr. E. Bene�em.) Nazrála také vhodná doba k osobní zmìnì uvnitø aparátu.
12. dubna 1915 se stává novým tajemníkem sdru�ení J. Tvrzický-Kramer. Na-
stupuje se znaèným kreditem z minulosti. Za pra�ského studia byl pøedsedou
Svazu èeského studentstva a horlivým stoupencem Masarykovy realistické strany.
Navíc se stal v té dobì osobním pøítelem dr. L. Sychravy, prvního èeského po-
litického emigranta, �ijícího od záøí 1914 ve �výcarsku a aktivního v tamním
odboji. Právì on del�í èas udr�oval ilegální spojení s Prahou, setkával se pøitom
se známým z vinohradského gymnázia E. Bene�em. Koneènì se tedy díky ne-
smírnì dùle�itým osobním kontaktùm uplatòuje mu� �odvahy a èinu�, dosud
plnì politicky nevyu�itý. Ví se o nìm, �e se jedná o jednoho z nejlépe politicky
informovaných osob o �vìcech èeských i rakousko-uherských�. (Nikdo ov�em
netu�il, �e tragicky podlehne následkùm nervové choroby ji� v roce 1920.)

Tvrzický se vrací k památnému a tolik diskutovanému apelu sdru�ení
z 29. ledna 1915. Tento dokument se zabýval vyu�itím z mnoha stran vyhlá�e-
ných finanèních sbírek. Podpora T. G. Masaryka a jeho spolupracovníkù se
ukazuje i ve �staré vlasti�, tak pro formující se emigraci nutná. Tvrzickému
pomáhá, �e od Masaryka dostává ji� 26. kvìtna 1915 dopis, urèený organizaci.
Obsahuje Masarykovo vyznání: �Ná� cíl nedá se dosáhnouti bez obìtí. A nebu-
dou obìtovány jen peníze. Prosím ... sdru�ení, abyste byli pøipraveni na vy��í
obnos ne� 50 000 dolarù�.30 Urèil tedy jistou roèní �finanèní normu� pro èeské
vystìhovalce. V posledním týdnu øíjna 1915 oslovil Masaryk v dopise také
J. F. �tìpinu a posléze i vedení Èeského národního sdru�ení. Dával na vìdomí,
�e od èeskoslovenské Ameriky oèekává urèité zbudování �finanèního minister-
stva revoluce� a dal�í soustøedìní na �pøedná�kovou a publikaèní èinnost�. Tvr-
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zický-Kramer, povoláním strojní in�enýr, pokyny pro orgán pøijal a zaujal je�tì
výraznìj�í roli nad tento rámec. Patøil k tìm, kteøí záhy prosazovali dùslednou
izolaci tí�ivých carofilských tendencí.

Sdru�ení si u� zøetelnì uvìdomuje, �e ve vìcech získání financí musí být
samo znaènì aktivní. Vychází operativnì ze situací, které mu pøiná�í ka�doden-
nost. V této dobì se ale domnívá, �e stále musí respektovat èást své organizace,
a to Èeskoslovanský pomocný výbor. Ten toti� má na starosti shroma�ïování
penìz, které podle nìkterých pøedstavitelù nevyu�ívá vhodnì. Toto nebezpeèí
pominulo a� koncem dubna 1915, kdy funkcionáøi sdru�ení navrhli pomocný
výbor rozpustit. V této zále�itosti se anga�oval zejména pøedseda NJS J. �i-
man, jeho� zásluhou výbor postupnì pøestal existovat. A 28. kvìtna 1915 byly
finanèní fondy ÈSPV ve vý�i 14 785 dolarù s definitivní platností pøevedeny
pøevá�nì na politickou èinnost ÈNS.31

ÈNS opìt znovu o�ívá a velké úsilí vìnuje roz�íøení vlastních øad. Orientuje
se na socialisty, kteøí se na poèátku války nedovedli sami rozhodnout, jakým
smìrem pùjdou. Tento tábor byl zachvácen z èásti zdr�enlivostí èi pøímo averzí
k odboji, zdùvodòované pacifismem. U� v dubnu 1915 ale byli úkolem pøehod-
notit tento postoj za socialistickou stranu povìøeni J. Novák a venkovský práv-
ník z Cresca, Iowa K. Pergler. Ten je energický, nepostrádá øeènické schopnosti
a je vybaven dobrou znalostí anglického jazyka. Není proto náhodou, �e je
v krátkém èase navr�en pro práci v krajanském hnutí vùbec.32 S výjimkou sekcí
ve východoamerickém prostoru okolo New Yorku, které zùstávají mimo, se
staví za pøipravovaný socialistický odbojový program zejména èlenové strany
z oblasti Clevelandu. Odboji pøitom plnì poskytují tamní periodikum Americ-
ké dìlnické listy. �Ztoto�òujeme se ve svých snahách v hrubých rysech se zása-
dami a snahami, je� v otázce èeské samostatnosti zaujalo sdru�ení�,33 stálo
v pùvodním náèrtu socialistù. Jeho koneènou podobu schválila zaèátkem øíjna
1915 konference pøedákù Èeského odvìtví Socialistické strany, scházející se
v Sandusky, Ohio.

Od této porady zaèalo revoluèní akci podporovat 40 socialistických osad �
nejdøíve organizaènì (konference Èeského odvìtví Socialistické strany Ameri-
ky z 23.�25. prosince 1916 stanovisko opìtnì potvrdila), potom finanènì a od
roku 1917 i vojensky. Fond èeského proletariátu, iniciovaný provoláním Vý-
konného výboru Èeského odvìtví Socialistické strany z 3. listopadu 1915, se
ale plnil je�tì podstatnì pomaleji ne� obdobné sbírky. V kvìtnu 1915 dosáhl jen
1 526,03 dolarù.34 Pøes tento poèáteèní finanèní nezdar tvoøí u� od této chvíle sdru-
�ení v zásadì zástupci svépomocných, sokolských i socialistických tìles.

Mimo zatím zùstávají a� na výjimky katolíci. Nechtìli toti� jít �ji� hned
zpoèátku proti katolickému Rakousko-Uhersku po boku pravoslavného Ruska
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a Srbska, protestantské Anglie a bezvìrecké Francie.�35 Prorakouský hlas s pat-
øiènou odezvou uplatòoval v této dobì pøedev�ím katolický biskup J. M. Koudelka,
jinak církevními kruhy povìøený obzvlá�tì péèí o Slovany. V tomto duchu se vyja-
døoval v oblasti svého pùsobení � ve státì Wisconsin � a� do roku 1917.

Také protestanty, sdru�ující se v men�ím mno�ství, program ÈNS hned zpo-
èátku a� na výjimky rovnì� plnì nezaujal. A mimo zùstává i èást svobodomysl-
ných, soustøedìných okolo bývalého knìze a nyní dùsledného ateisty dr. F. I�ky.
Hlavní jeho zbraní bylo rozsévání nedùvìry ve vùdèí osobnosti revoluèního
hnutí, je� u ètenáøù obviòoval zákeønì také ze zichkuchtivosti. Èinil tak v chi-
cagské revui Vesmír, která zaèala vycházet v roce 1909. S pøízní se setkával
i u redakcí clevelandského Amerièana a Texanu, vycházejícího v La Grange,
Texasu. Náklonnost nalézal èásteènì rovnì� u ètenáøù listù Denní hlasatel
a Národ, kolportovaných po státì z Chicaga. I kdy� poèet lidí, kteøí podporova-
li odbojové sdru�ení, tvoøil èást èeské Ameriky, vyvstává pøed ním potøeba úèinnì
usilovat o zbývající.

Èeské národní sdru�ení pokraèuje v politickém zápase nepøetr�itì. Regis-
truje a dùslednì si v�ímá prorakouského tábora mezi krajany. Znaèné potí�e mu
ov�em stále èiní i stoupenci proruského smìru. Rusofilství si nepøestávali idea-
lizovat, bylo pro nì synonymem upøímného slovanství. S ideou odporující rea-
litì se pøedstavitelé ÈNS zanedlouho støetli pøímo i na americké pùdì. 26. bøez-
na 1915 pøijí�dí do USA její horlivý propagátor u� v Evropì S. Koníèek-Horský.
Mu�, stojící v Rusku v èele krajanského spolku Slavia ji� od roku 1909, je
povìøen prosazovat zde spojení èeského zahranièního odboje pod carskou pat-
ronací. Nav�tìvuje New York, také Pittsburgh, Cleveland a 8. dubna Chicago.
Vyjednává a prosazuje vnitønì rozpornou koncepci, v ní� je ústøední osobností
ruský car. Je neústupný, a tak jeho rokování zùstává marné. V èervenci 1915
opou�tí proto Spojené státy, ÈNS se definitivnì zøíká ovlivòování èeskosloven-
ského odboje válèícím Východem. Jen nìkteøí jednotlivci se my�lenky pøedtím
�populárního a vá�eného� rusofilství zøekli jen pozvolna.36

Souèasnì s názorovým tøíbením tou�í sdru�ení ji� po skuteènì znatelném
úspìchu. Boji za èeskou samostatnost chce dát konkrétní programovou podo-
bu. Vyu�ívá k tomu mezinárodních oslav 500. výroèí upálení Mistra Jana Husa.
Probíhají v Chicagu, San Francisku, Kalifornie, Baltimore, Clevelandu, Oma-
ze, Cedar Rapids a v mnoha dal�ích mìstech. Hovoøí pøi nich k Amerièanùm
a krajanùm významné osobnosti se znaèným ohlasem, jsou mezi nimi opìtnì
Sokolové J. Ko�aø, S. �erpán, E.V. Voska a mnozí dal�í z aktivních sokolských
jednot. Dìlnický americký Sokol pøipravil pøi této pøíle�itosti dokonce vlastní
oslavy vìt�ího rozsahu. Den 14. záøí je vyu�it v Clevelandu i ke zbudování
Krajského výboru ÈNS. Obdobný návrh je pøipraven i v St.Louis, ale realizo-
ván byl pro rùzné dùvody a� po pùl roce, v únoru 1916.
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Významnou roli na mítinku v Chicagu, kde se koná zároveò III. sjezd Svazu
svobodomyslných, sehrává J. Tvrzický-Kramer. Je dobøe informován o dìní
v tomto velkomìstì i jinde. Pøes tiskovou zprávu z 10. èervence 1915, urèenou
pro ÈNS, staèí vyhodnocovat i vývoj v zahranièí. Dozvídá se, �e ve �staré vlas-
ti� do�lo k celonárodní manifestaci odporu proti probíhající perzekuci a válce.
Neunikají mu samozøejmì ani informace z Husových oslav 4. a 6. èervence
v Curychu a v �enevì, které T. G. Masaryk vyu�ívá k prvnímu vlastnímu veøej-
nému vystoupení v zahranièí bìhem probíhající války.

Po cestách po Západu toti� Masaryk a jemu blízcí dospìli k názoru, �e habs-
burská monarchie pøestala být ji� definitivnì vhodným státním útvarem pro èeský
národ a jeho dal�í v�estranný rozvoj. �Jasnì formuluje smysl na�ich dìjin i ducha
na�eho�, uva�ují krajané témìø v�eobecnì. Rozhodnì nebylo mo�né pøehléd-
nout i Masarykovo konstatovaní, �e �mezi národem èeským a ideou rakouskou
není smíru.�37 Pøedstavil se zde veøejnosti jako dosud utajovaný vùdce protira-
kouského a protimaïarského odboje. Svým projevem rázem zaujal, byla v nìm
obsa�ena nabídka novì chápaného státu. Èeská Amerika zprávu, oti�tìnou o den
pozdìji ve v�ech èeských novinách, se znaèným ohlasem a neskrývaným nad�e-
ním pøijala. I ona èekala na tento okam�ik a na�la v Masarykovi svého ji� vidi-
telného, budoucího vùdce. Z iniciativy generálního konzula c.k. mocnáøství
v Curychu byly ov�em o dìní ve �výcarsku jen s krátkým opo�dìním podrobnì
informovány i nepøátelské bezpeènostní slo�ky.38

Èesko-slovenské sbli�ování

Probíhající válka spojila záhy osudy Èechù a Slovákù v USA. Nestalo se
tak náhodou. Kontakty mezi tìmito národy za Atlantikem vznikaly ji� na sklon-
ku 19. století. Rozmach spolkového, národního a kulturního �ivota zde èeská
strana pro�ívala u� v �edesátých letech 19. století, slovenská o tøicet rokù poz-
dìji. Zatímco my�lenka na spoleèný politický postup obou etnik zrála pozvol-
na, kulturní a hospodáøské styky se vyvíjely rychleji.

Aèkoliv oba národy pùsobily v americké �politické arénì�, nezùstávaly pa-
sivní k osudu vlastních domovin. Svou nìkdej�í pøíslu�nost k národu pova�ova-
ly stále za hodnotu. Pøed Evropou zachvácenou výstøely a plameny pøedstavují
jejich cíle na poèátku zøetelnì promìnlivé konglomeráty snah. Jejich souèástí
je zatím i neujasnìná propagace èeské a slovenské vìci v Rakousko-Uhersku
pøed �ir�ím svìtem. V tomto sna�ení se pøitom je�tì prolíná také úsilí oddálit
vlastní asimilaci s americkým prostøedím.

Výchozí stanovisko Slovákù vytváøela Slovenská liga v Americe (SL), je�
od svého zalo�ení v roce 1907 v Clevelandu pøipravovala pùdu pro øe�ení situ-
ace mezi Slováky a Maïary. V roce 1911 vydala i publikaci dr. M. Ivanky
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Slováci a Maïaøi, která pozitivnì vyznívala v tomto duchu. Slovenská Amerika
byla ve státoprávních cílech slovenského národa pokroèilej�í ne� jednotlivé
slovenské politické skupiny v domovinì. V Uhrách zaèala Tiszova vláda pro-
vádìt politiku �silné ruky�. Likvidovala demokratická práva na základì zákona
z roku 1912 o �výjimeèných opatøeních v pøípadì války�. Potlaèován byl jen
náznak slovenského pohybu. Politická pasivita vyhlá�ená Slovenskou národní
stranou v srpnu 1914, potom pøesunula tì�i�tì slovenské politiky z domova do
zahranièí. Poèátek váleèného vznìtu zastihl mu�e �z pod Tater�, �ijící teï na
americké pùdì, v diskusích nad pøipravovaným Memorandem o køivdách a po-
�adavcích slovenských (obdoba Memoranda z roku 1861).

Po Sarajevu se situace mezi nimi a Maïary, a ani ve vztahu k Èechùm nijak
výraznìji nezmìnila. Slovenský politický �ivot ve staré vlasti válka umlèela.
Vzájemná výmìna názorù o pøípadném prohlubování èesko-slovenské spolu-
práce se stala pøedmìtem úvah nedávno � 25. dubna 1914. V Budape�ti o ní
jednali pøedstavitelé èeských politických stran K. Kramáø, V. Klofáè aj. a slo-
venská �robárova skupina a dal�í kruhy s obdobnou orientací. Z amerických
krajanù v ní byla názorovì zastoupena èást amerických Slovákù-Sokolù v èele
s M. Gettingem. Nezávisle na tomto rokování se u� o den pozdìji konalo
v Pittsburghu velké protestní shromá�dìní amerických Slovákù. A ne�ádali na
tehdej�í dobu málo � prosazovali právo na sebeurèení slovenského národa.

Na poèátku války si Slováci musí pøipomínat døívìj�í okam�iky, kdy obì
strany hledaly dùslednì jednotný národní postup a vytrvale usilovaly i o cestu
k sobì. Sokolové ji nalezli s pøedstihem. Na poèátku 90. let 19. století je zaujal
èeský pøíklad, získali poèáteèní pomoc pøi zakládání samostatného slovenské-
ho Sokola. Nyní se k èesko-slovenské jednotì hlásí jen svobodomyslná Sloven-
ská tìlocvièná jednota Sokol (STJS), vìt�ina èlenù svépomocného Národnì slo-
venského spolku(NSS), Pittsburgh, Pensylvánie, skupiny Slovenské evangelické
jednoty (SEJ), Freeland, pozdìji Pittsburgh a men�í èást v podstatì katolické
spoleènosti. Ta ve své vìt�inì a od prvních dnù naopak nechce být napevno
vázána na jakoukoli podobu èesko-slovenského spojenectví. Mezi pøeva�ující
èást tohoto seskupení zatím patøí i Slovenský katolický Sokol (SKS).39

Rozdìlení i rozpory uvnitø slovenského tábora neznamenaly, �e by se Slo-
váci od prvních dnù války nezúèastòovali demonstrací a manifestací, na nich�
se ozývalo i heslo �Do pekla s Rakouskem.� Zpoèátku mezi nimi ov�em chybì-
li katolíci z nìkterých vlastních svépomocných tìles. Mezi pøítomnými ov�em
nescházeli nikdy èlenové STJS, její� funkcionáø a redaktor èasopisu Slovenský
Sokol M. Getting byl nejednou i organizátorem tìchto mítinkù. 2. srpna 1914
se mimo jiné podílel na spoleèném tvùrèím sdru�ování Slovanù v New Yorku,
jeho� se v Central Opera House zúèastnilo na 4 000 manifestujících.40
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Tato atmosféra nebyla bez vlivu na memorandum, které SL po pøedváleè-
ných pøípravách zveøejòuje a� 10. záøí.41 Vydala je v nákladu 2 500 kusù v jazyce
anglickém a po 500 kusech v nìmeckém, ruském, francouzském a maïarském.
Bylo ostatnì u� dlouho oèekáváno. Po�aduje pro slovenský národ právo na
sebeurèení a dùslednou samosprávu. Znamená to první otevøený signál k roz-
chodu s Uherskem. Slováci vstoupili tímto krokem do mezinárodní arény poli-
tického zápasu. Zaznìla v nìm ji� výraznì sly�itelná slova, a to jako reakce na
americké turné uherského opozièního politika M. Karolyiho z léta 1914. Ten
tehdy pøi ka�dé pøíle�itosti zastíral jakýkoliv národnostní útlak v Uhrách. Nyní
ov�em podnìtem pro vnitøní diskusi zùstává, �e konkrétní podoba v memoran-
du deklarovaného práva na sebeurèení je nadále otevøená...

Vlastní rozporuplný názor na tyto otázky tøíbí na pùdì SL v období od záøí
1914 po leden 1915 hlavnì svobodomyslní Sokolové. Oslovují pøitom od roku
1911 hlavního pøedstavitele SL A. Mamateye. Nemohou pro svou trvající jis-
tou zjednodu�enost v pøístupu k vìci pøedlo�it vstøícnou pøedlohu budoucího
spoleèného øe�ení v�ech. Mluvèí skupiny Slovákù Mamatey se navíc v samých
poèátcích války je�tì obává tìsné spolupráce s Èechy, nebo� je pova�uje za
vyspìlej�í a podnikavìj�í národ. Bylo zøetelné, �e neshody uvnitø slovenského
tábora si vy�ádají urèitý èas pro nové zkoumání reálných mo�ností pro potøeb-
né sjednocení. (V úvahu se pøitom berou i Slováci, �ijící v Rusku.)

Nìkteøí u� ale dokázali promìnit slova v dílèí èiny. Díky úzkým kontaktùm
s J. Rudi�em-Jièínským se jim záhy daøí podpoøit zdravotnickou výpravu do
Srbska. Za úspìch pova�ují i anglické vydání knihy T. Èapka Èechy pod habs-
burským jhem. Getting se autorovi zavázal urèitým finanèním vkladem, zajistil
mu podporu pøi tisku ve vý�i 150 dolarù. Ten mu naopak pøislíbil, �e vlo�í do
knihy i fundovanou tiskovou èást o Slovácích.

K prvnímu trvalej�ímu styku mezi Slováky a Èechy v období války dochází
na pøelomu let 1914�1915. V obdobích úvah o mo�ných spojencích pro Slová-
ky � pro pøípadné vytvoøení samosprávného Slovenska ve federativním slovan-
ském státì � se uva�ovalo o Maïarech, Rusech i Polácích. Nakonec pøevládla
my�lenka na slovensko-èeské politické spojení. Východoamerické krajanské
centrum New York ov�em v tichosti zastøe�uje uzavøené jednání o zpùsobu, jak
dostat Slováky jako celek do èeskoslovenského národního programu. 5. prosin-
ce 1914 je zde vydán �Apel ku v�etkým slovenským organizaciam, ku Sloven-
skej lige a ku v�etkým Slovákom v Amerike.�42 Dokument �ádá z iniciativy
T. Èapka a M. Gettinga politické sjednocení Slovákù a Èechù. Zároveò pøed-
pokládá a zdùrazòuje, �e èeský národ bude respektovat snahy Slovákù a jejich
svébytný vývoj. Aktérùm rokování tehdy plány v zásadì souznìly. �ádali èeský
chicagský tisk, aby je podpoøil. Uniklo jim, �e ji� den pøedtím se obrátil sám
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A. Mamatey na americký slovenský tisk s návrhem na budoucí systematickou
spolupráci s Èechy.

Vùdce SL si uvìdomuje, �e Slováci nemohou zùstat trvale rozdìleni na vy-
hranìné tábory. V otázce nazírání na øe�ení budoucnosti Slovákù je toti� zøejmý
èeskoslovenský (v podstatì jen svobodomyslní Sokolové, zèásti protestanté),
nìkdy i neutrální a prouherský. 17. ledna 1915 se v New Yorku zúèastnil konfe-
rence Slovákù a Èechù dùvìrného rázu, kde mu byl témìø po pùl roce pøedlo-
�en dodatek k pøedchozímu Memorandu ligy.43 Na jednání ale není zastoupeno
ÈNS a Chicago ani SL a slovenské hlavní centrum Pittsburgh. Pøítomní zde
v ranních hodinách pøesto schválili dohodu, podle ní� �oba bratrské národy bu-
dou postupovat v osvobozovací akci ji� spolu� � uva�ovalo se fakticky o potøe-
bì �vytvoøit� jednotný èeskoslovenský národ. VIII. kongres SL 22. února 1915
v Pittsburghu v�ak tento závìr s pøíznaèným sebevìdomím jeho úèastníkù od-
mítl.

Na jedné stranì pøibývají pøita�livé veøejné akce v�eho druhu, které se zøe-
telnì vyslovují za slovenský národ a proti Uhersku. Nejsou uzavøené, jsou pro
nì získáváni Slované i Amerièané. Èe�i v�ak cítí, �e vzájemná spolupráce mezi
nimi a Slováky se je�tì nerozvíjí ke vzájemné spokojenosti. Èeský ústøední
odbojový orgán ÈNS si uvìdomuje, �e za tìchto okolností se musí politicky
veøejnì projevit. Na jeho konferenci v Clevelandu ve dnech 13.�14. bøezna
1915 se proto pøijímá rezoluce, vyslovující �upøímné sympatie osvobozovacím
snahám národa slovenského.� Poboèky v ní pøitom byly vyzvány, aby �udr�o-
valy styky s bratry Slováky.�44

I slovenská strana nyní zrychlila rytmus politického �ivota. 4. dubna se v nìm
poprvé projevuje mu� se znaènou perspektivou � dr. �. Osuský. Zanedlouho
my�lenku èesko-slovenské spolupráce k oboustranné spokojenosti ji� nejen plnì
chápe, ale i dùslednì prosazuje pøedstavitel SL A. Mamatey. Odbojové Politic-
ké sdru�ení Slovákù, tvoøené v New Yorku z vìt�í èásti svobodomyslnými Slo-
váky a vedené M. Gettingem, ov�em spolu s nìkterými dal�ími Sokoly, usiluje
o více. Mlhavé výklady a postupy chce prosvìtlit a pøièinit se o formování no-
vých vazeb pøi hledání spoleèných cest. Nevyjasnìným klimatem se ztrácí poli-
ticky �ádoucí èas. Pozitivní v�ak bylo, �e mimo zahranièní akci u� nezùstávali
sloven�tí evangelíci. Zøetelnì je reprezentuje pøíle�itostný dopisovatel nábo-
�enského tisku � knìz J. S. Bradáè.

A právì v této dobì � v bøeznu 1915 � vznikla v Èechách ústøední èeská
odbojová skupina Maffie. Zalo�ili ji pøedstavitelé rùzných èeských stran � realisté
E. Bene�, P. �ámal, mladoèe�i K. Kramáø, A. Ra�ín a starosta Èeské obce so-
kolské J. Scheiner, státoprávní pokrokáøi A. Hajn, V. Dyk, L. Borský a dal�í.
Do 1. záøí 1915 stál v jejím èele E. Bene�, který nejen roz�íøil její sí�, ale koordi-
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noval èinnost v�ech ilegálních bunìk. Vedle toho se plnì zaslou�il rovnì� o spoje-
ní se zahranièní akcí, pøedev�ím ve �výcarsku a zprostøedkovanì i s Francií.45

Odbojové zámoøí proto zaène brzy hledat k domovu pravidelné cesty. Shodnì
uva�uje i domovina. Na rozdíl od �staré vlasti� v�ak zaslalo první ilegální od-
bojový vzkaz do USA �zahranièí�. Ze �enevy jej poslal za Atlantik T. G. Masa-
ryk, V. E. Voska ho obdr�el u� 19. února 1915. Bìhem záøí probíhaly zmìny
v Maffii i v okolí T. G. Masaryka. E. Bene� toti� v dùsledku svého ohro�ení
odchází v polovinì tohoto mìsíce do Paøí�e. To ji� del�í èas musel Èeský mís-
todr�itel na pøíkaz ministra vnitra vyhodnocovat smý�lení obyvatelstva o poli-
tické situaci v Èechách; zabývat se Èeskou národní radou, Volnou my�lenkou
a Èeskou obcí sokolskou. V�echny tyto organizace byly podezøelé z pøípravy
nebo ji� rozvíjení protistátní èinnosti.46

Daleko odtud, v Americe, 20. záøí 1915 u� Slovenský Sokol kategoricky
�ádá v�echny Slováky, aby spoleènì s Èechy zaèali budovat nový èeskosloven-
ský stát. Sloven�tí Sokolové si od tohoto postupu slibují, �e Slovensko bude
zachováno a �vyrváno z maïarsko-nìmeckých drápù�. A ve dnech 22.�23. øíj-
na 1915, dochází v Èeské síni v Clevelandu koneènì ke konferenci ústøedních
organizací obou enkláv SL a ÈNS. Za slovenskou stranu se jí zúèastòují
A. Mamatey, I. Daxner, J. Matyá�, P. Jamárik, �. Osuský, I. Bielek, reverend
J. Li�èinský, J. Hu�ek, J. Pankúch, �. Kukuèa, J. S. Kocúr a M. Francisci. Èe-
chy zastupují dr. L. J. Fisher, V. E. Voska, J. Tvrzický-Kramer, J. Martínek
a T. Novotný. Úèastníci rokování nejednají naprázdno. Návrh materiálu konci-
puje J. Tvrzický-Kramer z podnìtu sokolského zástupce E. V. Vosky.

Text první oficiální dohody mezi ústøedními organizacemi Slovákù a Èechù
na sebe nenechá dlouho èekat � je o spolupráci a spoleèných cílech obou náro-
dù v boji za národní osvobození. Spoèívá v pøijetí programu samostatných èes-
kých zemí a Slovenska na základì spojení obou zemí ve federativním svazku
národù.47 Je zøetelným úspìchem krajanské akce v USA. Èesko-slovenská spo-
lupráce se promítá na èeské stranì také v novì navr�eném názvu spolupoøáda-
jící organizace � Èeskoslovenské národní sdru�ení, který byl pøijat, nikoliv v�ak
posléze u�íván. Ani vytvoøený tzv. Výkonný výbor Èechù a Slovákù, slo�ený
ze zástupcù ÈNS a SL, fakticky nerozvinul zamý�lený koordinovaný postup pøi
rokování s dohodovými vládami a ostatními slovanskými organizacemi.

Anga�ovanost obou jednajících stran mìla nyní svým významem dopad i do
zahranièí. Urèitý nedostatek taktu na èeské stranì ale zpùsobil, �e ve Slovenské
lize sílily od poèátku roku 1916 rusofilské koncepce øe�ení slovenské otázky.
Tento postoj ov�em netrval dlouho. Zdánlivì pøitom prohrávali sloven�tí svo-
bodomyslní Sokolové, kteøí byli na urèitý èas utlumováni ve svých politických
rozletech.
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V té�e chvíli zahranièní odboj Èechù a Slovákù zaznamenával je�tì význam-
nìj�í stopu v Evropì. Masaryk se rychle adaptoval v emigraci a z èeskosloven-
ské vìci se sna�il uèinit aktuální otázku Evropy. Uvìdomoval si, �e ji musí
vklínit do soustavy závazkù, kterými budou velmoci Francie, Anglie, Itálie
i Rusko povinny malým národùm. V kvìtnu 1915 v tomto duchu zaznìlo i dù-
vìrné memorandum pro britského ministra zahranièí E. Greye Independente
Bohemia (Samostatné Èechy).48 Na mezinárodním fóru jím nastolil a prosadil
èeskou a slovenskou otázku jako spoleènou otázku èeskoslovenskou. V srpnu
potom èeská a slovenská Amerika dostala z �enevského centra prvních 650
výtiskù listu Èeskoslovenská samostatnost, redigovaného L. Sychravou v inten-
cích my�lenek T. G. Masaryka. Tak byla úèelnì informována o jeho vlastních pøed-
stavách na probíhající zahranièní akci. Koncem øíjna 1915 zde vznikl její vrcholný
orgán Èeský komitét zahranièní, sdru�ující v�echny organizace Èechù v cizinì(brzy
i v zámoøí). Podle oèekávání ho z Londýna vedl T. G. Masaryk, který ov�em získal
v øíjnu v Clevelandu i od Slovákù mandát k tomu, aby je v zahranièí zastupoval.

Èlenové komitétu a jejich nejbli��í spolupracovníci si uvìdomovali své po-
slání. Vìdìli, �e se zatím nedá poèítat s �ir�ím politickým ohlasem a výzvou.
Chápali, �e mohou být jako cizinci vystaveni materiálním osobním postihùm.
14. listopadu pøesto vydali v Paøí�i politickou smìrnici rezistence. Ve veøejném
prohlá�ení obsáhle vysvìtlovali postavení èeského a slovenského národa v habs-
burské monarchii a jednoznaènì po�adovali �zcela nezávislý èeskoslovenský
stát�. Nìkteøí ameriètí Slováci nepøijímali tuto formulaci, nebo� se jim zdálo,
�e nepromlouvá jménem Èechù a Slovákù jako dvou rovnoprávných národù.

Sblí�ená èeská a slovenská Amerika ale souhlasila spolu s jinonárodními
krajany se závazným dokumentem, jeho signatáøi se ihned stali dr. L. J. Fisher,
J. Tvrzický-Kramer, E. V. Voska za ÈNS, K. Pergler za èeské socialisty (v je-
jich listì Spravedlnost se pod pseudonymem Brutus stává èastým autorem pro-
tirakouských èlánkù) a za Slovenskou ligu A. Mamatey a F. Daxner.49 Sloven-
ské strany se na tomto stanovisku sjednotily ponìkud pozdìji � na hromadné
schùzi 12. dubna 1916 v Pittsburghu. Dohodové velmoci v�ak ve svých váleè-
ných cílech a zámìrech nevzaly akt plnì na zøetel, jeho roz�iøování obratem
zakázali nepøátelé.

Z èeské strany jsou mezi zahranièními odbojáøi zaslou�enì stoupenci èi ak-
tivisté Sokola, rok a pùl ji� toti� napøimují své hlavní síly pro cíle rezistence.
Vyhodnocují je proto obezøetnì orgány c. k. mocnáøství, pøiná�ejí napøíklad
referenci o finanèní podpoøe boje za slovanskou svobodu z chicagského sokol-
ského listu Borce amerického. Jdou v pøíslu�ných obì�nících do podrobností.
Sna�í se zachytit i jména jednotlivcù � èlenù sokolských organizací, aby mohli
být nadále sledováni.50 Tato pøemíra pozornosti rakousko-uherských orgánù se
v�ak míjí úèinkem.
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Neznamená to ale, �e se v Americe vedle úplného zapojení do zahranièní
akce ze Sokolù zcela vytrácí i úsilí o povzná�ení vlastního èlenského ducha.
Svìdèí o tom plnì jejich pravidelné publikaèní úsilí ve vlastním a dal�ím tisku.
Hlavnì Národní jednota Sokolská také vydává mimo politické tituly i texty
potøebné pro pokraèující chod organizace i její zlep�ování. Takøka v�echny
Sokoly � z jednot a �up � lze teï zaøadit do 70 000 èlenù odbojové organizace
ÈNS. Jsou rozlo�eni zatím do jeho 28 celoamerických poboèek.51

Není ov�em mo�né je vidìt, tak jako v míru, pøi pøípadných veøejných vy-
stoupeních jednot a �up, ani pøi manifestaèních sletech. Od tìchto tìlovýchov-
ných akcí se pro znaèné náklady ustupuje, dominuje národní, kulturní a vzdìlá-
vací práce. V�echny poèiny tehdy zcela motivovala válka v rùzných podobách.
Válka zoufalá a nesmyslná. Patøí k nim i rozpu�tìní Svazu slovanského sokol-
stva a Èeské obce sokolské 23. listopadu 1915 v domovinì. Dùvod je prostý,
Sokolové jsou ji� del�í èas obviòováni z �bratrského smý�lení k Rusku a Srb-
sku�, projevující se v zázemí i na frontách (patøièná pozornost je jim vìnována
i po roce).52 Pro americké Sokoly to byl je�tì dùraznìj�í pokyn zapojit se do
existujících odbojových aktivit. Bylo tomu tak napøíklad i v pøípadì man�elù
M. a J. Dvoøákových; �ena pùsobila v Plzeòských Sokolicích a èeské odboèce
Èerveného køí�e a man�el stál v èele Plzeòského Sokola v Chicagu.

Odbojové aktivity

Ve znepokojivé atmosféøe � násobené utrpením z krve prolévané na fron-
tách a strachem a strádáním v zázemí � mìli hlavní iniciátoøi � Nìmecko
a Rakousko-Uhersko � od poèátku váleèný zájem i o dìní v neutrální Americe.
(První svìtová válka ov�em vze�la z celého systému rozporù mezi mocnostmi,
nedá se o ní øíci, �e by ji zavinily pouze tyto státy.) C.k. mocnáøství se nadále
zajímalo o krajanské aktivity. Svìdèily o tom pravidelné informace o protivní-
cích zevnitø i zvenèí.53 Spolu s nìmeckým císaøstvím upínalo pozornost hlavnì
na váleènou výrobu, nebo� pøedpokládalo mo�nost jejího vyu�ívání Spojenci.
Oba zajímala diplomacie Spojených státù, je� otevírala nové prostory této vel-
moci, mo�né vyboèení z její pøetrvávající neutrality. Èe�i � Èesko-americká
tisková kanceláø � ostatnì protestovala proti uzavøenosti zaoceánské velmoci
ji� 10. a 11. srpna 1914. Mezi prvními, kdo ji na stránkách chicagské Svornosti
témìø souèasnì následoval, byl spisovatel a zku�ený novináø R. J. P�enka.54

Zdolat tradièní diplomatický postoj zemì ov�em vy�adovalo opatrnost a jak se
ukázalo, nebylo vùbec jednoduché.

Hoøkost, hnìv a nenávist k císaøskému Nìmecku zaplavila zaoceánskou
velmoc a� 7. kvìtna 1915. V ten den nìmecké námoønictvo bez výstrahy torpe-
dovalo britský osobní parník Lusitanii a katastrofa pøinesla smrt také asi 140
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Amerièanùm. Ve chvílích zostøení americko-nìmeckých vztahù si válèící agre-
sorské zemì navíc dovolovaly rozvinout sabotá�ní èinnost na americké pùdì.
Podporovalo ji na 1 200 tamních nìmeckých listù. Vedle toho se nìmecký vliv
uplatòoval ve více ne� 6 000 amerických novinách a èasopisech. Pozornost
Nìmecka se zvlá�� vytrvale projevovala ve zji��ování výroby munièních tová-
ren. Nebylo to náhodou. Tímto zpùsobem se sledovalo naru�ování dodávek
zbrojního prùmyslu Spojencùm. Pomocníky a aktéry byly sabotérùm nespoko-
jení dìlníci, nucení dosud pracovat za nízké mzdy. Váleèná rétorika se soustøe-
ïovala i na rozdmýchávání války USA s Mexikem. Celá Amerika byla rozru-
�ována denními vynalézavými zásahy Nìmcù, jejich spojencù i získaných
amerických pomocníkù.

V tomto období velmi vyostøených vztahù dává o sobì vìdìt dùvtipný newy-
orský Sokol E. V. Voska. Informuje ÈNS o mo�nosti zøídit z èeské men�iny
kontra�pioná�ní sí�. Zároveò získává pro spolupráci úøedníka rakousko-uher-
ského konsulátu v New Yorku F. Kopeckého. Od poloviny roku 1915 se mu
stále úspì�nìji daøí zøizovat tým dùvìrníkù. Orientuje se v konspirativní èin-
nosti, zanedlouho u�aslému svìtu dokazuje, �e stopy k spáchaným protiameric-
kým zloèinùm vedou a� do rakousko-uherského a øí�ského nìmeckého vyslanectví
ve Washingtonu. Pomocí dùvìrnické sítì, pracující zároveò pro T. G. Masaryka,
dodává vládì Spojených státù potøebný usvìdèující materiál. Nejednou jej pøedklá-
dá pøímo ve formì ofotografovaných cenných diplomatických písemností.

Pouhých 84 blízkých spolupracovníkù, mezi nimi� byli samozøejmì i èetní
Sokolové, pomáhá k odvolání rakousko-uherských a nìmeckých diplomatù
z USA.55 Koncem záøí 1915 se odehrává ve Vídni pøípad diplomatického zá-
stupce dr. K. T. Dumby, øe�ící jeho vojenské selhání v Americe. Neobstál toti�
jako pøímý organizátor stávek v munièních továrnách. Z intrik proti Spojeným
státùm, zejména ovlivòování tisku, byl na základì pøesvìdèujících dùkazù usvìd-
èen i nìmecký velvyslanec hrabì J. H. Bernstorf. Z celé øady úkladù byl naøèen
tehdej�í nìmecký vojenský ataché F. von Papen. Voskovi se na závìr této kon-
tra�pioná�ní akce daøí prostøednictvím vojenského poradce prezidenta plukov-
níka E. M. Househo podat Wilsonovi první informace o støedoevropském pro-
blému z èeského, èásteènì i èeskoslovenského pohledu.

Cílevìdomý Voska s nadhledem kvituje rostoucí spolupráci èeskoslovenské
osvobozenecké akce v USA s jejím evropským vedením. T. G. Masarykem,
s ním� udr�uje styky od roku 1902, se nechává získat za jeho pravidelného
konzultanta. V rámci po�adované potøeby se mu zase daøí za spolupráce
J. E. Salaby-Vojana získat pro Evropu 14 kurýrù, rozvíjejících potom rùznými
zpùsoby vzájemné kontakty.56 Èasto vyu�ívali z bezpeènostních dùvodù hlavnì
svou pamì�. Úkolù se ujímají mu�i i �eny, na�tìstí �ádný z nich nepøi�el pøi této
velice vynalézavé, av�ak velmi nebezpeèné práci o �ivot.
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Kurýrní èinnost zahájila nad�ená vlastenka a básníøka F. Staòková-Bujárko-
vá, a to 27. dubna 1916. Cho� èeského typografa z Chicaga pøesvìdèil pro cestu
z New Yorku do Èech dr. L. J. Fisher. Bìhem tohoto poslání za dr. P. �ámalem,
vedoucím pøedstavitelem Maffie, pøivezla do Anglie i vzkazy pro T. G. Masa-
ryka. Do jiných úkolù se úspì�nì zapojili i K. Steiger, F. Klepal, Slovák
A. Ambrose, Rus P. Borger a nìkteré dal�í �eny � A. Chaloupková
a M. Kvíèalová. Spojení krajanské Ameriky s domovem mìla navázat i vynika-
jící operní pìvkynì E. Destinnová. Pro podezøení z této èinnosti v�ak byla
v období 1915�1917 rakousko-uherskými bezpeènostními orgány izolována
a provìøována na svém zámku ve Strá�i nad Ne�árkou. M. Jaru�ková, jako je-
diná zaji�tìná bezpeènostními orgány protivníka a odsouzená rakouským sou-
dem k smrti, se díky ��astným okolnostem nakonec doèkala svobody.

Rakousko-uherská strana tuto èinnost toti� oèekávala a prùbì�nì se na ni
pøipravovala.57 Hnutí èeské emigrace v USA ostatnì nepøestávala prùbì�nì sle-
dovat. Prostøednictvím èeských sdìlovacích prostøedkù, donucených nátlakem,
je a èeskoslovenskou politickou emigraci také cílenì oèeròovala.58

V prùbìhu tìchto aktivit se Èeský komitét zahranièní pøemìòuje od února
1916 v Národní radu zemí èeských, posléze Èeskoslovenskou národní rodu
(ÈSNR). O zmìnu názvu s u�itím pøídavného jména èeskoslovenská � ze slo-
venské strany velmi citlivou � se zaslou�il v roce 1916 dr. �. Osuský. Tento
orgán v èele s T. G. Masarykem, hodlal pøesvìdèit Dohodu o nutnosti zániku
Rakousko-Uherska. Pøál si, aby s francouzskou orientací, zvlá�tì s její podpo-
rou èeskoslovenského osvobozeneckého hnutí smìøujícího k samostatnému státu,
mohl stále poèítat. Vùèi Rakousko-Uhersku ale sledovala Dohoda zatím politi-
ku, která chtìla habsburskou øí�i odtrhnout od Nìmecka a vytlaèit ji z války.
Existenènì proti ní zasáhnout nemìla v plánu.

Témìø ve stejný èas tìchto úvah a èinù plní nedávný slib èesko-slovenské
spolupráce v odboji Slovenská liga. Nejen v tisku a individuálních èláncích
pøitom prosazuje názor, �e je zapotøebí na veøejnosti dùslednì zvýrazòovat spe-
cifické postavení Slovenska v pøí�tím spoleèném státì. Tento trend plnì zazní-
vá na jejím IX. sjezdu, konaném ve dnech 22.�24. února 1916 ve Walsh Hall
v Chicagu. Za pøítomnosti delegátù ÈNS se znovu výraznì pøipomíná Cleve-
landská dohoda a její závìry. Vyèkávající stanovisko generálního tajemníka SL
I. Daxnera, spoléhajícího se na výsledek války, bylo z iniciativy �. Osuského
pora�eno. Pøevládl trend aktivní spolupráce Slovákù s Èechy v odboji.

I Chicago a New York zde pøicházejí s my�lenkou vyslat co nejdøíve dva
zástupce SL do Evropy. 27. a 31. kvìtna 1916 její vyslanci � pøedstavitel Slo-
venského katolického Sokola dr. G. Ko�ík a evangelický knìz dr. �. Osuský
odjí�dìjí. Zvolili rozdílnou cestu. První z pøedstavitelù slovenské Ameriky se
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povìt�inou pohybuje na pùdì Ruska (do USA se vrací v kvìtnu 1917), druhý
volí kontakt s Masarykovými spolupracovníky od èervna 1916 v Londýnì
a posléze v Paøí�i, v Evropì zùstane a� do konce války. Oèekává se, �e vejdou
�do pøímého styku s ústøedními èiniteli Dohody, mají je informovat o �ádostech
slovenského národa�. Je�tì pøed odjezdem se setkali s vedoucím èinitelem Èes-
kého národního sdru�ení J. Tvrzickým-Kramerem. Od nìho dostala liga jejich
prostøednictvím pøíslib, �e sdru�ení bude ve svých materiálech propagovat slo-
venskou otázku a referovat o Slovácích podstatnì více ne� dosud.59

Zaèátkem roku se plnì aktivizuje i Èeské národní sdru�ení. Jeden z jeho od
roku 1915 stále známìj�ích zástupcù K. Pergler mluví 26. února 1916 pøed
zahranièním výborem Senátu. Po pøísném osobním provìøování, podobajícímu
se z americké strany køí�ovému výslechu, si volí aktuální téma  �Právo Èech na
neodvislost�. Amerièané jsou zatím nezbytnì opatrní, av�ak z iniciativy èlena
naslouchajícího orgánu M. Londona z krajanské strany informováni o právu
èeského národa na politickou samostatnost a o vùli ji prosazovat (obrana èes-
kých práv byla pozdìji i popularizována v anglické bro�uøe �Bohemia�s claim
to Independence�).60 Díky nesporným øeènickým schopnostem dostává pøíle�i-
tost vystupovat na toto téma je�tì v zákonodárných sborech státù Texas, Nebra-
ska, Massachusetts a Iowa. Nebyla to celá jeho èinnost. Se znaèným úspìchem
se setkal i 28. bøezna 1916 na univerzitì v Minneapolis, Minnesota s pøedná�-
kou �Èeské tu�by a nadìje� (vy�la anglicky v pøíle�itostném tisku ÈNS s ná-
zvem �Czechoslovak Hopes and Aspirations�). Neménì tomu tak bylo v pøípa-
dì pøedná�ky Èechové a nynìj�í krize (The Czechs in the present crisis),
pronesené 28. kvìtna 1916 v Chicagu na panychidì za padlé èeskoslovenské
dobrovolníky. I ona vy�la péèí ÈNS anglicky tiskem; z jeho povìøení nepøestá-
val pøíle�itostnì pøedná�et a publikovat � v americkém a krajanském tisku.

Snahám o potøebì emancipace národù brzy naslouchá i �ir�í veøejnost. Za-
nedlouho Amerièané dokonce zasahují v soudním procesu v Rakousko-Uher-
sku. Zatèený Kramáø není toti� 3. èervna 1916 s A. Ra�ínem a dal�ími spolupra-
covníky z �aláøù omilostnìn (je pøitom vlastnì pronásledován za pøedváleènou
politiku), ale naopak odsouzen k trestu smrti. Brzy v�ak do celé akce vstoupil
jménem vlády USA krajan J. K. Vopièka. Tento podnikatel, od roku 1913 vy-
slanec v balkánských zemích, navázal ji� na poèátku války kontakty s ÈNS.
Jménem vlády USA potom s ohlasem zaintervenoval v Rakousko-Uhersku pro-
ti pøípadnému provedení nejvy��ích trestù v zamý�leném výstra�ném procesu.
Právní stránky rakouského vlastizrádného procesu v�ak samozøejmì vyhodno-
coval prùbì�nì i krajanský tisk.61

Paralelnì se zaèíná roz�iøovat rovnì� pøedná�ková èinnost nasmìrovaná do
v�ech míst, kde �ili Èe�i a Slováci. Jen jeden z agitátorù a organizátorù odboje
V. Bene� absolvuje od listopadu 1915 (do USA cestoval od 28. èervence l914
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do 8. listopadu 1915) do dubna 1916 po èeské Americe rozsáhlé agitaèní turné
s výsledkem 90 pøedná�ek.62 Od zaèátku roku 1916 se konají také ve v�ech
velkých mìstech s krajanskými koloniemi protestní manifestace, proklamující
na�e sympatie ke spojencùm a osvobozenecké touhy. Zúèastòují se jich zámìr-
nì ve svých krojích i Sokolové obou národù.

Velice dùle�itá pro èeskou i slovenskou krajanskou politickou práci je
i skuteènost, �e od bøezna 1916 mù�e vycházet první èasopis kontrolovaný pøí-
mo ÈNS. Jmenoval se V boj!, zalo�ili ho J. E. Salaba-Vojan, J. R. P�enka a dal�í,
redigoval J. Tvrzický-Kramer. Ústøední tiskový orgán pøiná�í od bøezna 1916
do bøezna 1919 �hojnost spolehlivých informací� z krajanských kruhù. Do znaèné
míry paralyzuje i publicitu I�kova Vesmíru. Organizaèní stránku rezistence od
zimy 1916 zaji��uje Poselství, redigované V. Bene�em. V únoru 1917 zaèíná
vydávat dr. J. F. Smetánka �The Bohemian Review�, pozdìji zmìnìnou na �The
Czechoslovak Review�.63 Orgán SL Nové Slovensko naproti tomu zaèal vychá-
zet se znaèným zpo�dìním a� od 24. èervna 1918.

Vytrvalá politická èinnost orientovaná na na�e men�iny, ale hlavnì na Ame-
rièany, je promy�lenì vedena. Jak washingtonská vláda, tak významní èinitelé
této velmoci dostávají záplavu významných projevù i telegramù. V nich je zdù-
razòována celková obèanská vyspìlost Èechù a Slovákù. Cílenì jsou pøitom
pøipomínány významné události na�ich dìjin i pozoruhodné èeské a slovenské
osobnosti, je� daly lidstvu obì zemì.

Finanèní akce, vìnovaná cílenì podpoøe zahranièního odboje v Evropì, pro-
bíhala zpoèátku v podstatì v rámci svépomocné a sokolské èinnosti. V období
1914�1915 nedosáhla v Americe �ádoucích výsledkù. Sokol prostøednictvím
jednot a jednotlivcù iniciativnì vstupuje do ÈNS, samozøejmì s cílem pomoci
co nejvíce. Mnozí jeho funkcionáøi a jejich blízcí se ze v�ech sil anga�ují pro
získání finanèní èástky, kterou Masaryk potøeboval a krajanskému hnutí nazna-
èil. Koneèný úspìch se vzhledem k absenci je�tì nezískaných dal�ích pøispìva-
telù ov�em nedostavil. Do 26. prosince 1915 èe�tí vystìhovalci shromá�dili
pouze 37 871 dolarù.64

Vla�ný a nedùsledný postoj k finanèní zále�itosti za oceánem pøedstavuje
pro T. G. Masaryka, E. Bene�e, M. R. �tefánika zatím nezakrývané zklamání.
(Dal�í pøedstavitel odboje, stoupenec carofilského smìru J. Dürich je záhy, od
èervna 1916 v Rusku. Na sklonku tého� roku je potom z Národní rady vylou-
èen.) Av�ak nadìji pro evropské vedení vzbuzuje u� od poloviny roku 1915 jiná
vystìhovalecká aktivita � postupné získávání èetných konzultantù za Atlanti-
kem. Tamní poradci jsou u�íváni pro rùzné okruhy èinností, záhy také pro zaji�-
�ování financí. T. G. Masaryk získal pro spolupráci nejdøíve E. V. Vosku, poté
F. L. Kutáka a J. F. �tìpinu. Dr. L. Sychrava se mù�e ji� opírat o informace od
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svého dávného pøítele J. Tvrzického-Kramera. E. Bene� se obrací s kladným
výsledkem na svého bratra V. Bene�e. Okruh �ádoucích konzultantù pro tuto
oblast pøitom výraznì vzrùstá.

Pøes dosavadní neúspìch se tedy ve finanèní akci mezi èeskými krajany od
poèátku roku 1916 stále pokraèuje. Vybírají se nejdøíve èlenské pøíspìvky � ale
ani ty nestaèí potøebám. Nápad poøádat úèelové slavnosti, atrakce a zábavy se
také pøíli� neosvìdèil. Po nezdaru v roce 1915 mìlo krajanské vedení záhy
obavu i o získání �ádané sumy pro rok 1916. Z Chicaga se dostavuje instrukce,
jak tento nedostatek øe�it. Spoèívá v tom, �e T. G. Masaryk má dostat od pøed-
stavitele krajanského hnutí dopis, v nìm� bude vyzván k oslovení zámo�ných
krajanù. To ov�em není nic pro hrdého Masaryka: �Nepsal jsem pennsylván-
ským havíøùm, nebudu psáti ani chicagským boháèùm�.65

Bylo tedy tøeba vymý�let dal�í cesty i metody k získání penìz. Novoroèní
dary doplòují výtì�ky z rùzných sbírek pøi národních posvíceních. S urèitým
návrhem pøicházejí také Sokolové. Jako vzor se prosazuje newyorský bazar.
První zdej�í podnik tohoto druhu v zimì 1916 vyná�í 22 250 dolarù, provázejí
ho národní kolek a novoroèní diplomy vydané ji� v roce 1915.66 Následují ba-
zary a slavnosti na nejrùznìj�ích místech i po farmách, hornických distriktech
i èeskoslovenských ètvrtích velkomìst. Jedná se o Chicago, Cleveland, Cedar
Rapids, Omahu, ale i San Francisko, poøadatelé se pøitom støídají. Èástky pøi
nich získané jsou cenné, dosahují ov�em nestejné vý�e. Celkové fondy, vzniklé
slo�ením pøíspìvkù od rozmanitých dodavatelù, zaruèují T. G. Masarykovi a jeho
spolupracovníkùm finanèní pomoc a� do doby, ne� byla rozvinuta èeskoslo-
venská branná akce ve Francii, Rusku a Itálii. Dal�í peníze jsou ji� získávány
zejména národní daní, je� se vybírá týdnì jako pravidelné èlenské pøíspìvky ve
spolcích.

Na èeské finanèní sbírky navazují slovenské. Zpoèátku byly symbolické,
v�dy� IX. kongres SL v únoru 1916 vykazoval, �e od èervence 1915 do února
1916 bylo pro politicko agitaèní fond získáno pouze 179,50 dolarù. Tìsnì pøed
jejich zapoèetím � v lednu 1916 � poskytuje slovenská Amerika na èeskoslo-
venskou osvobozovací akci zøejmì první vìt�í finanèní èástku vùbec. Sloven�tí
svobodomyslní Sokolové z STJS zasílají 1000 dolarù do Petrohradu(Rusko),
urèených tamním èeskoslovenským legionáøùm. Peníze jsou v�ak ve slovenské
enklávì získávány pro tento úèel s tì�kostmi. A tak ústøední organizace SL
zaslala T. G. Masarykovi svùj první finanèní pøíspìvek 5 000 dolarù teprve
o rok pozdìji � 14. února 1917. První èesko-slovenský spoleèný bazar ve pro-
spìch zahranièní akce se konal zanedlouho 13. � 14. dubna 1917 ve Filadelfii.67

Velká politika a odbojové aktivity krajanù úzce souvisí s jejich ka�doden-
ním �ivotem. Vedle urèitých starostí se zaji��ováním ob�ivy se promítá i do
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jejich spolkového �ivota. Snad nejvíce to poci�ují Sokolové. Chod jejich jed-
not a �up i pøíprava VII. sletu z roku 1917 je zøetelnì poznamenána jejich stá-
lým vypìtím. Anga�ovanost jednotlivcù v politickém pùsobení na rùzných úse-
cích je opravdu znaèná. Své poslání evidentnì plní sokolský tisk s rozmanitou
periodicitou (chicagský Sokol Americký, newyorská Besídka sokolská a Dìl-
nický Sokol i dal�í). Cenná jsou zejména touto cestou �íøená èetná sokolská
provolání, podporující významnì èeskoslovenskou zahranièní akci. Rozrùstá
se edièní èinnost. Jeden z titulù pøedstavují My�lenky star�í i nové, pøipravova-
né agilním dr. J. Rudi�em-Jièínským. Po návratu ze Srbska v roce 1915 tento
vzdìlaný èlovìk opustil v podstatì pøedchozí aktivní politiku a vrátil se k so-
kolskému hnutí. Ve své pøíruèce pøipomínal jeho minulost, nevyhýbal se ote-
vøeným problémùm. Zvlá�tní pozornost vìnoval postavení �eny v tìlovýchovì.
Rukovì� vydala na poèátku roku 1916 Národní jednota Sokolská.

Jinak ov�em neustávají komplikace pøi vyjednávání pøedstavitelù Národní
jednoty Sokolské, Dìlnického amerického Sokola a posléze �upy Fügner � Tyr�
o mo�nostech koneèného sjednocení. K pøiblí�ení pøedpokladù organizaèního
úspìchu se dospívá 22. øíjna 1916. 1. ledna 1917 veøejnost mù�e ji� koneènì
pøijmout sjednocenou Obec sokolskou v Americe.68 A 12. února 1917 je zvolen
první výkonný výbor organizace. Jejím starostou se stává J. �iman (v roce 1918
jej støídá na léta 1918�1923 J. Èermák), jednatelem T. Voná�ek, náèelníkem
J. Paskovský a redaktory tisku J. Rudi�-Jièínský a J. Ko�aø. Poèítá se, �e její
vedení se bude podílet na zøízení vojenského výboru pøi organizování vojenské
legie. Od ní se oèekává v pøípadì nutnosti zapojení do váleèné akce v Evropì
s cílem vytvoøit stát Èechù a Slovákù. Nelze pøehlédnout, �e do roku 1917 tvoøí
pøedev�ím Sokolové spolu se svépomocnými a socialistickými èleny v rámci
ÈNS hlavní smìr zahranièní akce.

Èeskou sokolskou iniciativu specifickým zpùsobem doplòuje slovenská.
STJS se zøetelným politickým podtónem formuluje stanovisko èeskoslovenské
jednoty, nejednou na stránkách slovenských listù Slovenský Sokol a Slovenský
obzor. Vyjadøují ho i více ne� srdeèná vystoupení � dr. L. J. Fishera a V. Bene�e
� jako zástupcù ÈNS pøi jejich rozmanitých podnicích. V jistém smìru sloven-
�tí Sokolové také více vyu�ívají i prostory, které jsou jim dále poskytovány.
Poøádají toti� ve dnech 10. � 16. èervence 1916 v Chicagu IX. sjezd, který Èe�i
z mnoha dùvodù odkládají. Slováci jsou té� plnì ponoøeni do èinnosti kolem
soubì�ného IV. sletu, který Èe�i rovnì� pøekládají na pováleènou dobu.

Pøes znaèné finanèní nároky spojené s tìmito reprezentaèním akcemi jsou
v�ak sloven�tí Sokolové jinak obìtaví. V únoru 1916 toti� vypisují dobrovol-
nou sokolskou daò � urèenou spí�e na podporu èeskoslovenského zahranièního
odboje. Èlenové STJS, jich� v záøí 1916 bude 11 000 jednoznaènì uznávají-
cích T. G. Masaryka za svého vùdce, si na druhé stranì ale nedovedou naklonit
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na svou stranu jakékoliv oponenty. Stále my�lenkovì soupeøí se SL a Slovenským
katolickým Sokolem, opírajícím se o list Katolický Sokol.. Pøed novým vede-
ním stál proto nároèný úkol � odstranit co nejrychleji pøetrvávající rozpory
mezi Slováky, nezøídka ale vycházející z vlastního tábora. Mnozí nebyli schop-
ni hledat takové cesty ani nabídnout pøijatelné øe�ení. Hlavními funkcionáøi
STJS, od nich� se po sjezdu pomìrnì dost oèekává, se tak stávají �. Erhardt
(hlavní správce), F. Stas (hlavní tajemník), �. Húska (hlavní náèelník)
a M. Getting (redaktor Slovenského Sokola).69

Nepøehlédnutelným posunem v pøetrvávající jakési ha�teøivosti uvnitø slo-
venského tábora je snaha STJS i SL vytvoøit spoleènou Slovenskou tiskovou
kanceláø. �My robíme to�, pí�e Jednota 8. listopadu 1916, �èo za najlep�ie,
najprospe�nej�ie uznáváme. Ale rozhodné slovo bude ma� Slovensko. A to pri-
jme, alebo neprijme ná� program politický.�70 Tìmito slovy se pøipomínalo nutné
sblí�ení v�ech rozdìlených èástí slovenské Ameriky. A tak i Slovenskou ligu
pùlroèní jednání pøece jen vede 25. února 1917 jednoznaènì smìrem k vytvoøení
Tiskové kanceláøe Slovenské ligy.71 Mamatey s Gettingem prosazují její umístìní
do Clevelandu, mimo hlavní slovenské centrum Pittsburgh. Za jejího vedoucího
volí I. Gessaye, dosavadního redaktora slovenských svobodomyslných novin New
Yorský denník. Tento nadìjný orgán v�ak mìl jen velice krátký �ivot. O jeho pod-
statnì úspì�nìj�í nahrazení se v blízké budoucnosti spoleènì zaslou�ili Slováci i Èe�i,
východiskem se pro nì stalo zalo�ení spoleèné tiskové kanceláøe.

Krajanské odbojové i jiné aktivity pochopitelnì zásadnì ovlivòoval politic-
ký vývoj v Evropì i na americké pùdì. Bìhem diplomatických vyjednávání na
evropském kontinentì umírá 21. listopadu císaø Franti�ek Josef I. Ameriètí Èe�i
a Slováci vnímali smrt tohoto dlouholetého panovníka jako pøedpoklad pro velké
zmìny. S jeho skonem spojovali blí�ící se zánik habsburské monarchie. Byla to
pro nì vzpruha a nadìje, ale v nejbli��ích dnech se samozøejmì nic nezmìnilo.
Z domoviny se naopak dozvìdìli, �e v listopadu 1916 vznikly Èeský svaz èes-
kých poslancù a Národní výbor pojímaný jako nadstranická autorita ve vìcech
národních zájmù. Oznámení aktu bylo ale prodchnuté prohabsburskou loyali-
tou. Mìlo dát zapomenout na jakýkoliv odpor proti c. k. mocnáøství doma
i v zahranièí. V tomto období je politika domácích reprezentantù èeského náro-
da vìt�inou je�tì pasívní a prorakousky orientovaná. Tento problém aktivní kra-
jany skuteènì trápí.

Spojené státy americké nadále pøísnì støe�í pøes postupné zhor�ování vzta-
hu s Rakousko-Uherskem a Nìmeckem neutrální postoj k váleènému konfliktu.
Sám prezident Wilson je odpùrcem rozdìlení habsburské monarchie. A to je
silný trumf v rukou protivníkù èesko-slovenské státní samostatnosti. V politic-
kých kruzích se ov�em postupnì ozývají hlasy na podporu èesko-slovenských
programù. A pøi konferenci utlaèovaných a závislých národností, svolané ame-
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rickými, �enskými, pacifistickými silami na 10. a 11. prosince 1916 do Wa-
shingtonu, mìli pøíle�itost vystoupit v tomto duchu i vystìhovalci � za ÈNS
s referátem �Srdce Evropy� K.Pergler ( vy�el anglicky pod názvem �The Heart
of Europe�, pro ÈNS jej graficky upravil V. Preissig) a s pøíspìvkem SL
dr. S. Lichner.

V zákulisí americké politiky nepøehlédnutelnì pùsobí dotaz amerického pre-
zidenta W. Wilsona z 20. prosince 1916 adresovaný válèícím stranám. Mìl pøi-
nést informace o jejich váleèných cílech. Èeskoslovenská národní rada vyu�ila
svého vlivu na francouzském ministerstvu zahranièí a po�ádala, aby Dohoda
uvedla mezi svými cíli i pøedstavy èeskoslovenského osvobozeneckého hnutí.
Mezi èeskými vystìhovalci to vøelo. Sledovali velmi bedlivì politiku preziden-
ta a vyu�ívali rozmanitých zpùsobù, aby upozornili na systematické snahy èes-
koslovenského zahranièního hnutí hlavnì za Atlantikem. Stále více se jich toti�
pøímo zúèastnilo jeho odbojových aktivit.

Sjednoceni!

Rok 1917 znamenal pøedìl ve vývoji války. Je nesporné, �e ji� první jeho
dekáda pøinesla do politického �ivota mnoho nového. Prùbìh diplomatických
a váleèných událostí, hlavnì odpovìï státù Dohody Wilsonovi na jeho vý�e
uvedený dotaz z prosince 1916 naznaèila dùle�ité skuteènosti � jejich proza-
tímní váleèné cíle. Písemnosti Spojencù z 10. ledna 1917 napovìdìly, �e jim
jde také �o osvobození Italù, Slovanù, Rumunù a Èechoslovákù z cizí nadvlá-
dy.� Nebyla to zatím konkrétní odpovìï � i ÈSNR bylo pøipomenuto, �e si
vykládá závazek pøíli� �iroce. Nicménì vý�e uvedená formulace byla na svìtì
a rozhodnì pùsobila.

Tato zpráva pochopitelnì naplno zasahuje také èeskoslovenský zahranièní
odboj na americké pùdì. Nyní jí zde vìnují zásadní pozornost i ti Èe�i a Slová-
ci, kteøí dosud stáli stranou, tj. 60 % èeského svobodomyslného èeského etnika
a asi 35� 40 % stejnì smý�lejících Slovákù. Bilancují. Mnozí si uvìdomují, co
na tomto úseku ji� bylo vykonáno, ale kriticky registrují i své slabiny, omyly
vzru�ených nervù a omrzelost nìkterých z nich, je� se stávaly brzdou �vlaste-
necké práce� ostatních. Ti potom museli bojovat proti Rakousko-Uhersku osla-
bováni spory s vlastními lidmi, leckdy je to nutilo ustoupit a hlavnì jim to zu�o-
valo manévrovací prostor.

Své poznatky o èeskoslovenské zahranièní akci jako v�dy sumarizovaly bez-
peènostní slo�ky habsburské monarchie. S jistotou si uvìdomovaly, �e hlavní
hrozbou pro ni je z této strany odbojové centrum Èechù a Slovákù v Paøí�i.
Mapovaly dal�í nepøátelská ústøedí v zahranièí, tedy i ve Spojených státech.
Z britského listu The New Europe, èlánku T. G. Masaryka z konce února l917,
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se a� v èervenci se znaèným zpo�dìním dozvìdìly i o pøípravách na zøízení
èeskoslovenské zahranièní armády. �ádné optimistické informace v�ak do Víd-
nì èi Prahy rozhodnì nepøicházely.72

Nejhlasitìji se na pøelomu let 1916�1917 ozývají èe�tí katolíci. Navazují
v podstatì ji� na pokus o vlastní pomocnou èinnost � Cyrilometodìjský fond �
zalo�ený 4. záøí 1914.73 V krátkodobé sbírce tehdy údajnì vybrali 10 000 dolarù,
akci zøejmì vedli Msgre F. Bobal a J. W. Woller. Je�tì pøed prohlá�ením Spojencù
z ledna 1917 � se pro podporu odboje 15. listopadu 1916 veøejnì vyslovil pøedsta-
vitel èeských katolíkù v Clevelandu, faráø èeské osady P. Marie Lourdské O. Zlá-
mal. Bylo to pochopitelné, v�dy� na této farnosti døíve úzce spolupracoval s uvìdo-
mìlým slovenským knìzem, opravdovým vlastencem S. Furdekem.

Dal�í cleveland�tí èe�tí katolíci pøijali v tomto smyslu 17. prosince 1916 ji�
usnesení. A 15. ledna 1917 se k tomuto dokumentu pøipojilo èeské katolické
Chicago. Brzy následovala dal�í centra. 6. února 1917 u� mohla spoleènì usta-
vit vlastní organizaci � Národní svaz èeských katolíkù (NSÈK). Toto tìleso
potom u� systematicky buduje celé mìsíce pøi zapojení do odboje pevnou vlastní
strukturu. Jeho èlenové jsou v�ak velice cílevìdomí (patøí k nim i president
chicagské banky Lawndale State Bank L. G. Hájíèek) � ji� 4. èervence 1917
uzavírá NSÈK dohodu s ÈNS.74 Od tohoto okam�iku s ním budou v odboji
postupovat spoleènì � èe�tí katolíci ho výraznì posilují. Své poslání formulují
jako �akci, smìøující k docílení nejvy��í svobody národa èeského.� Souèasnì
postupují èe�tí protestanté, ale je dùle�ité pøipomenout, �e jednotlivci z jejich
øad � pøední mu�i tohoto proudu prof. J. J. Zmrhal a dr. J. F. Smetánka � pracují
v èele rezistence za Atlantikem vlastnì od samého zaèátku.

Shodou okolností, zaèátkem roku 1917, postupnì v zásadì umlká nepøítel
z �vlastních øad� dr. F. I�ka. Tohoto svérázného novináøe témìø od samého po-
èátku podporoval nìkdej�í øeditel Èesko-americké tiskové kanceláøe a tajem-
ník ÈNS A. G. Melichar, od konce srpna 1915 zároveò spolupracovník Vesmí-
ru. I�ka nacházel stoupence i v nìkterém tisku, mezi opatrníky, �raku�áky�ale
také i lidmi pochybného charakteru. Byl natolik sebevìdomý, �e chicagskou
Svornost nakonec ob�aloval u amerického soudu ze stálé podpory krajanského
odbojového hnutí. Od ledna 1916 se jeho situace ale prudce hor�í. Veøejnì se
toti� posuzuje, zda je èi není pravda mnohými �íøené tvrzení o jeho pøijímání
finanèních úplatkù od rakousko-uherského konzulátu. 27. ledna 1917 u americ-
kého soudu fakticky prohrává.75 Americký soudce Rafferty ho sice nezbavuje
mo�nosti nadále podporovat Rakousko-Uhersko, oèi��uje v�ak Svornost, ne-
bo� její trvalý zájem o èeskoslovenskou vìc je charakterizován jako èestný.
Poté se od nìho distancují noviny Amerièan a Denní hlasatel, které ho dosud
podporovaly. Èiní tak i èetní ètenáøi. Pád tohoto mu�e zcela eliminoval vliv
skuteènì nebezpeèného protivníka.
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Bìhem necelé první ètvrtiny roku � do 13. bøezna 1917 � podporovalo èes-
koslovenský odboj v USA podle tehdej�ích, ne v�ak zcela podlo�ených infor-
mací, ji� více ne� 700 000 amerických Èechù a Slovákù.76 Tento pozoruhodný
údaj byl ale zøejmì nadnesený. Rozhodnì v�ak dával jeho úèastníkùm pøíle�i-
tost uva�ovat ji� o jiné � �ir�í aktivitì. Sjednocení èe�tí Sokolové otevøenì za-
èínají zva�ovat o vytvoøení krajanské branné akce na americké pùdì � s pùsob-
ností pøedev�ím ve Francii. V tomto smyslu ji� záhy zveøejòuje J. Èermák
opakované výzvy v Sokolu Americkém. Tato publicita je inspirována a pøede-
v�ím shledávána potøebnou T. G. Masarykem a jeho centrem vùbec. Má i svou
vedlej�í tváø � dotýkala se vbrzku tìlocvièen, které se zaèínaly vyprazdòovat.
Mnohé jednoty musely být pro tyto zatím zdánlivì pøedèasné pøípravy a s tím
spojený úbytek èlenstva pøímo zastaveny.

I nadále zùstávalo otevøenou otázkou, jak budou postupovat sloven�tí So-
kolové z STJS. Na X. sjezdu SL v Clevelandu 22. února 1917 jménem M. Get-
tinga na urèitý okam�ik snad a� zbyteènì vyhrocenì soupeøí s ostatními Slová-
ky i ve vìci interpretace Clevelandské dohody.77 Odpovìdi Spojencù Wilsonovi,
hovoøící o osvobození Èechoslovákù, pøiná�ejí zøejmì pøece jen koneèné vzá-
jemné uklidnìní do diskuse uvnitø slovenského tábora. Slovenská liga se toti�
opìt výraznìji hlásí k programu vytvoøení spoleèného èeskoslovenského státu.
Po svr�ení carismu v Rusku a návratu G. Ko�íka odtud (27. ledna 1917 jej
rozporuplnì pøijal s touto my�lenkou ruský ministr zahranièních vìcí N. N.
Pokrovskij) se ji� definitivnì veøejnì orientuje na podporu paøí�ské Èeskoslo-
venské národní rady. Na zaèátku roku 1917 pøi SL dokonce vznikl dvouèlenný
vojenský výbor, který sledoval kroky M. R. �tefánika tímto smìrem a chtìl se
jimi øídit. Tvoøili ho Sokolové � M. Getting a dr. G. Ko�ík.

Váleèné události v Evropì, které probíhaly v rychlém sledu, výraznì uti�o-
valy spory a do znaèné míry se promítaly v posílení postavení SL a ÈNS. Obrá-
�ely se i ve vztahu mezi obìma men�inami. U� se zklidòovaly pomìry i uvnitø
amerických politických kruhù. Tato situace tedy nedávala mnoho pøíle�itostí
nereálným a ne�ivotným koncepcím nìkterých na�ich aktérù na americkém kon-
tinentì. Poèetným stoupencùm odboje na obou stranách toti� prakticky nedo-
volovala vyboèit z pøijaté linie sledující vytvoøení èeskoslovenského státu.

Údobí prvního ètvrtletí nebylo ale nikterak lehké. Rakousko-Uhersko bylo
posti�eno vyostøením hospodáøského rozvratu a následnou vlnou stávek i hla-
dových a protidrahotních demonstrací. Èeská a slovenská Amerika si tyto pro-
jevy krize uvìdomuje. Co nejvíce chce proto podpoøit èeskoslovenskou odbo-
jovou Paøí�, je� si pøeje tyto problémy zmírnit. V�echny snahy jsou pøehlu�eny
a zastínìny válkou, kterou 6. dubna 1917 vypovìdìla dosud dùslednì neutrální
americká velmoc.
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Tento krok byl logickým vyústìním pøedchozích vojenských akcí císaøství,
pøi nich� nìmecké ponorky v dùsledku tzv. bezohledné ponorkové války vyhlá-
�ené 2. února, potopily pìt amerických obchodních lodí. Ze strany USA, které
pøeru�ily 3. února diplomatické styky s tímto agresorem, nemohly mít tyto èiny
jinou odpovìï. Amerièané dosud vìdìli o Evropì jen velmi málo a o problé-
mech malých národù �ijících v rakousko-uherské monarchii témìø vùbec nic.
Nyní byla pøíle�itost nahlédnout za oceán. Bylo zøejmé, �e èeskoslovenská akce
za Atlantikem se v této nové souvislosti mù�e postupnì stát reálnou alternati-
vou. Válka se toti� v pøedstavách amerického prezidenta stávala tímto okam�i-
kem bojem o lep�í mír, o jinou organizaci svìta, zalo�enou na demokracii, na
právech ka�dého národa rozhodovat o svých osudech. Nebylo tomu ov�em zce-
la v úvahách dohodových mocností.

V dubnu 1917 tak mohl v Crescu stále úøadující právník  K. Pergler pøipra-
vit projev, vìnovaný èeské otázce. Byl urèen filadelfskému sjezdu Americké
akademie politických a sociálních vìd, kde dostal nále�itý prostor a získal pat-
øiènou pozornost pøítomných. Pro výraznou odezvu se poté setkal se znaènou
publicitou. Vstup USA do války inspirují ÈNS a SL v kvìtnu 1917 k zaslání
memoranda �Èeskoslovenská otázka� americké stranì, v nìm� tento krok víta-
jí. Text pøitom reaguje na zatím zøetelnì shovívavý postoj americké politiky
k habsburské monarchii. Autorem krajanského dokumentu je opìtnì K. Per-
gler, spolusignatáøem se stává zøejmì socialistický novináø J. Martínek.78 A právì
proto, �e Spojené státy nebyly zatím ve válce s Rakousko-Uherskem, nemohl
být je�tì navázán pøímý kontakt v této zále�itosti s prezidentem Wilsonem. Dù-
le�itou listinu tak dostal k vyjádøení nejdøíve jeho blízký dùvìrník E. M. House.

Tyto akty témìø korespondovaly s Manifestem èeských spisovatelù, který
v Èechách napsal re�isér, dramatik a básník J. Kvapil, spolupracující s Maffií.
V dubnu 1917 v nìm byla Evropa charakterizována jako kontinent �národù
svéprávných a svobodných�. Termín èeskoslovenský národ potom vyjadøoval
pøání spoleèného �ivota Èechù a Slovákù. Státoprávní prohlá�ení Èeského sva-
zu 30. kvìtna 1917 z nìho potom ideovì vycházelo, v podstatì stálo na stano-
visku vytvoøení samostatného èeskoslovenského státu.

Pozvolna se politicky stále více projevuje i slovenská strana. SL toti� bì-
hem svých nejrùznìj�ích, stále se mno�ících aktivit zároveò vyhla�uje význam-
nou akci � miliondolarovou sbírku pro agitaci za samostatnost Slovenska v rámci
èeskoslovenského státu. Zprávu o tom pøiná�í list Jednota 31. øíjna 1917. Ve-
doucím agitaèního výboru tohoto podniku � slo�eného z katolíkù, evangelíkù
i svobodomyslných � je jmenován jeden z mluvèích slovenských katolíkù reve-
rend J. Murga�. Za jeho vedení bylo od 15. listopadu 1917 do 16. prosince
1918 shromá�dìno 358 096,35 dolarù.79
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Neménì záva�ná v�ak byla skuteènost, �e na frontu ji� odjí�dìli první èes-
kosloven�tí dobrovolníci. Tento stav je ov�em spojen se znaènými komplikace-
mi, vyplývajícími z pøísné neutrality Spojených státù. Situaci pomáhají øe�it
K. Vinklárek, J. Císaø, J. Tvrzický-Kramer, V. Bene� a nìkteøí dal�í funkcioná-
øi. K samotnému èinu dochází ji� 23. dubna 1917, na�e síly pod vedením
F. Klepala (úèastníka zdravotnické výpravy do Srbska v roce 1915) v poètu asi
200 mu�ù tvoøí souèást 223. praporu kanadské armády. Znaènou èást z nich
formují chicag�tí Sokolové. Czech Canadian Batalion brzy míøí do Flander,
kde je bojovì nasazen. Mezi tìmito mu�i je i známý A. Linhart, dopisovatel
chicagské Svornosti. Nemá v�ak lehký osud. Zásahem nìmeckého �rapnelu pøi-
�el o nohu a jeho dal�í �ivot byl tì�ký. V té�e dobì tvoøí Sokolové i 150 dobro-
volníkù z prvních 450 mu�ù získaných pro americkou armádu v Chicagu.
A 3. èervna 1917 odjí�dí dal�ích 120 Sokolù do Francie v rámci amerických
branných sil z New Yorku.80 V této východoamerické metropoli se v tomto èase
podílel na pøípravì bojového nasazení krajanù-dobrovolníkù bývalý spolupra-
covník E.V. Vosky na kontra�pioná�ním úseku F. Kopecký.

Stateènost Sokolù a dal�ích mobilizovaných vystìhovalcù tak v oèích veøej-
nosti kontrastuje se skandálem kolem spoluredaktora I�kova Vesmíru
A. G. Melichara. Tento mu�, kdysi nadìjný funkcionáø zahranièní akce, spolu-
prací s tímto listem prokázal vady svého charakteru. Vplul do �rakouských vod�
a pak ji� ho ovládaly jen zi�tné cíle. 29. dubna 1917 proto opou�tí spolu
s hrabìtem Tarnowskim a 200 zamìstnanci rakouských diplomatických slu�eb
na lodi Ryndam z New Yorku definitivnì Spojené státy.81 �pioná�ní a diverzní
èinnost nìmeckých a rakouských diplomatù a agentù proti USA v minulosti je
v podstatì touto formou a v tomto èase ukonèena.

Krajané rozvíjejí a stupòují formy a rozsah protestù. Pøedev�ím se pøidávají
dosud váhající vrstvy rozdílných názorù. Èe�tí evangelíci, vystupující dosud
v malém poètu, adresují 1. kvìtna 1917 apel èeské veøejnosti. �ádají v nìm
v�echny pøíznivì naklonìné o �pomoc v èeském zápasu za svobodu Husova
lidu ve staré vlasti�.

Bìhem krátkého èasu od vstupu USA do války krajané naplno pøipomínají
Amerièanùm, zejména významným osobnostem, èeskoslovenskou vìc. Pøijí-
mají taktiku americké lobby. Sna�í se znovu, tentokráte otevøenì, kontaktovat
významné americké osobnosti, aby podpoøili hnutí Èechù a Slovákù za samo-
statný stát. Dne 5. kvìtna 1917 tak budoucí nejstar�í kongresman èeského pù-
vodu A. J. Sabath, spolupracovník ÈNS, podává ve snìmovnì dùle�itý návrh.
Od nìho snìmovna i senát dostávají rezoluci, v ní� jednou z �podmínek míru
musí být uzákonìní, �e Èechy (Bohemian), mají být prohlá�eny nezávislým
státem.�82 O dvacet dnù pozdìji se senátor W. S. Kenyon z Iowy  do�aduje, aby
�Èechy byly prohlá�eny svobodnými a nezávislými�. Po �skonèení války a pøi
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jednání o mír� pak ji� mají Spojené státy trvat na �nezávislosti Èechù a Slovákù
a na obnovení èeskoslovenského státu.�83 Nevystupuje v tomto duchu náhodnì,
bìhem iowské právnické praxe se znatelnì sblí�il s K. Perglerem.

Pro posílení politické a propagaèní èinnosti dochází z iniciativy Èechù
i Slovákù 14. kvìtna 1917 rovnì� k oèekávané zmìnì � vzniká Slav Press Bu-
reau. V prostøedí zanikajícího pøedchùdce � Tiskové kanceláøe Slovenské ligy
� se od poèátku pohybují Sokolové M. Getting a V. E. Voska. Dne 25. dubna
1917 potom dochází v hotelu Congress Hall ve Washingtonu k poradì, jí� se
zúèastnili za SL A. Mamatey a M. Getting a za ÈNS E. V. Voska a K. Pergler.
Tito vybraní pøedstavitelé krajanského hnutí iniciativní zámìr Sokolù samo-
zøejmì potvrzují. Jejich cílem je udìlat v�e pro cílevìdomou a rovnocennou
spolupráci Èechù a Slovákù pøi tiskové propagandì. Instituce je záhy velice
èinná, dodává informace a hotové èlánky do asi témìø 500 redakcí v USA. Vy-
dává Spoleèný èesko-slovenský Prehlas, v kterém se respektují po�adavky Slo-
vákù. Pro tuto systematickou èinnost jsou nakonec vyhrazeny v newyorském
objektu Tribune Building pokoje è. 300 a 301 a kanceláøe ÈNS na 26. ulici
v Chicagu. Díky snahám zúèastnìných dochází k dohodì, náklady na tiskovou
kanceláø si rovnomìrnì rozdìlují SL a ÈNS. Roèní spoleèný nájem
v newyorském objektu tak èinil 1 000 dolarù, dal�í výdaje oba hradily v�dy po
2 000 dolarech. Vedením tohoto podniku byli povìøeni u� uznávaný Èech
K. Pergler a mladý slovenský právník G. Mika z New Haven, Conn.

Jen sám Pergler pøi tom publikoval prostøednictvím ÈNS øadu projevù,
v pøíle�itostných bro�urách byla èeská otázka pøedkládána americké veøejnos-
ti. Ke zvlá�� �ádaným patøila úvaha Má Rakousko-Uhersko právo na existenci?
(Should Austria exist?), ale i jiné. Je pravdìpodobné, �e ji� od února 1916 do
øíjna 1918 vystoupil z povìøení ÈNS pøi výjimeèných pøíle�itostech více ne�
dvacetkrát, ne v�echna ústnì pronesená slova v�ak byla publikována. I v bulle-
tinu instituce ov�em vy�ly jiné jeho zajímavé pøíspìvky � v záøí 1917 Práva
národù a Nìmci a o mìsíc pozdìji Spojené státy a øí�e Habsburská. A pravdì-
podobnì poèátkem roku 1918 � spolu s K. Leitnerem a F. Píseckým � zakládá
a vydává v New Yorku týdeník Strá�, který od svého vzniku plnì podporuje
odbojové snahy Èechù a Slovákù. Dr�í se svého zvyku, opìt publikuje pod
krycím jménem � jeho pseudonymem je tentokrát Insarov. Jednoznaèná orien-
tace a peèlivá a trpìlivá snaha hlavních aktérù èiní z tohoto pracovi�tì skuteènì
výkonné støedisko.84

 Z tiskové agentury ve skuteènì politického èinitele se mìní a� po pøíjezdu
generála M. R. �tefánika z Bordeaux do New Yorku 15. èervna 1917. Místo-
pøedseda paøí�ské Èeskoslovenské národní rady se poznal s Masarykem jako
student v Praze ji� pøed válkou, s Bene�em potom v prosinci 1915 v Paøí�i.
Zaèátek váleèného konfliktu toti� pro�il jako spojenecký letec na francouz-
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ském a balkánském boji�ti. Tì�ké zranìní a výborné styky s francouzskými
prominenty ho vedly k rozhodnutí, podílet se na zalo�ení tehdej�í Národní rady
zemí èeských.

Nyní, hned zpoèátku, hovoøil oèekávaný slovenský pøedstavitel prvního od-
boje s M. Gettingem. Jeho partner � mu� zdùrazòující od poèátku zámoøské
akce politický význam spolupráce Slovákù a Èechù na základì èeskosloven-
ského programu � jej tedy informuje o slovenském národním hnutí v Americe.
Z èeské strany ho podle u� za�itých zvyklostí mezi prvními zpravoval o dìní za
oceánem K. Pergler. �tefánik vedle mnohých informací obìma na oplátku po-
dává nejpøesnìj�í a vyèerpávající zprávy o vývoji na Balkánì a formování èes-
koslovenského odboje v Itálii(vrcholný orgán v tomto prostoru � Odboèka Èes-
koslovenské národní rady � vznikla v øíjnu 1917 v Øímì).

Pøíjezd prvního èlena paøí�ského vedení do Spojených státù je ale také spo-
jen s projevy opravdové úcty krajanù obou enkláv, kteøí vìdí, �e tento politik
má pøed sebou øe�ení rozsáhlých vojensko-politických a diplomatických úkolù.
Sám si uvìdomuje, �e aby splnil svou úlohu, musí se podílet na bezkonfliktním
maximálním sblí�ení ÈNS a SL. Ji� v poèátcích se sna�í prosadit a obhájit no-
vou koncepci øe�ení slovenského osudu v èeském státì na bázi èeskoslovenské
státní, národní a kulturní jednoty.85

Paøí�ská Èeskoslovenská národní rada je toti� dobøe zpravena o prudkém
krajanském pohybu, k nìmu� do�lo za oceánem. Nelze zejména pøehlédnout,
�e Èe�i a Slováci s nad�ením podporují nejen odboj, ale i americké úsilí ve
válce. Tomu odpovídá elán, s jakým rukují do amerických vojenských sil. Ne-
èekají, �e do váleèných událostí v Evropì budou moci vstoupit v rámci zatím
zva�ovaných èeskoslovenských jednotek. Hovoøí se, �e americkou mo�nost
v krátkém èase vyu�ívá 30�40 000 dobrovolníkù. Pøi sèítání amerických vojá-
kù èeského a slovenského pùvodu po válce se ale ukázalo, �e toto èíslo bylo
znaènì nadsazené. Amerických váleèných operací v letech 1917�1918 se ve
skuteènosti zúèastnilo asi 10 000 dobrovolníkù. Je pøitom pravdìpodobné, �e
první tábor, z nìho� odcházely èeské oddíly do americké armády, byl umístìn
na území Jafferson Barracks, zøízeném ve státì Missouri.86

�Paøí�� se ov�em rozhodla konkurovat Amerièanùm, jít vlastní cestou. Stále
více se toti� ukazuje jako nanejvý� potøebné prezentovat se na evropském bo-
ji�ti pøed spojeneckými silami vlastními vojáky. Tímto úkolem je v Americe
povìøen právì generál M. R. �tefánik. Povolení náboru èeských a slovenských
vystìhovalcù projednává asi a� do 26. èervna s francouzskými diplomaty a vo-
jenskými èiniteli, dùle�ité slovo v�ak proná�í nakonec americký státní tajemník
R. Lansing. Díky pochopení a postoji amerických orgánù �tefánik získává
20. èervence pro èeskou a slovenskou odbojovou stranu krajanù povolení
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k oèekávanému pøímému náboru Èechoslovákù. Pøítomní doufají, �e do 2�3
mìsícù se podaøí získat okolo 20 000 dobrovolníkù. Brzy se ukázalo, �e nadìje
spojené s touto perspektivou jsou znaènì nereálné.87

ÈSNR v Paøí�i sice dostává od amerických úøadù povolení k oèekávanému
náboru, av�ak mù�e poèítat pouze s dobrovolníky, kteøí nemohou být pøijati do
americké armády. Týká se to mu�ù star�ích 30 let a tìch, kteøí dosud nemìli
americké státní obèanství. Jistý svízel je zpùsoben tím, �e nábor do francouzské
armády (s ní se poèítá pro èeskoslovenské jednotky) je obtí�nìj�í ne� do ame-
rické, v ní� je v�eobecné postavení vojáka i materiálnì výhodnìj�í. Porada
M. R. �tefánika s pøedstaviteli ÈNS a SL v New Yorku 1. èervence 1917 se
vyrovnává se v�emi tìmito spornými otázkami. Jistì i zásluhou tohoto politika
a státníka do�lo o nìkolik dnù pozdìji ke sblí�ení ÈNS a NSÈK.

Plnì zainteresovaný generál pamatoval i na v�ední zále�itosti. Pøi�el rovnì�
mezi slovenskou veøejnost,  k velice �ádanému setkání se mohl uvolnit a� 12. èer-
vence 1917. Za doprovod do newyorské místnosti Dìlnicko-Americké soko-
lovny si zvolil V. E.Vosku a J. Mareèka, celému setkání zde pøedsedal a vedl je
pøedseda DAS A. Koòas. M. R. �tefánik mìl díky èeským Sokolùm více ne�
hodinu pøíle�itost hovoøit � støídavì slovensky a èesky � k pøedstavitelùm slo-
venské Ameriky o programu èeskoslovenské zahranièní akce, o jejích kladech
a problémech.

21. srpna se uskuteènila v Chicagu schùzka s referenty vojenské akce. Na ní
byla pøijata dohoda, podle ní� mìli J. Tvrzický-Kramer a V. Bene� získávat
dobrovolníky v oblasti od Chicaga a Clevelandu na západ a M. Getting od New
Yorku po Cleveland.

�tefánik je�tì 16. záøí 1917 veøejnì vystoupil na podporu vojenské èinnosti.
Hovoøil na manifestaci Èechù a Slovákù v newyorské Carnegie Hall v pøítom-
nosti amerických a francouzských politikù. Mítinku pøedsedal starosta výcho-
doamerické metropole J. P. Mitchell. Hlavní øeèník � francouzský ministr propa-
gandy � H. F. Bouillon zde potom otevøenì vyzýval k rozbití Rakousko-Uherska
a ke vstupování krajanù do èeskoslovenských legií ve Francii. Byl to první pøí-
pad, kdy se na americké pùdì prominentní státník a politik vyslovil v tomto
duchu.

Dne 20. záøí jednal v hotelu Plaza v New Yorku i se slovenskými knì�ími,
z poèátku a� na výjimky vìrnými svato�tìpánské korunì. Snad pouze faráø
M. Jankola byl toti� ji� v roce 1914 stoupencem hesla Pryè od Maïarù. Po
obratném jednání, s vyu�itím získaných zku�eností, se mu je podaøilo nyní pøe-
svìdèit, aby podporovali program SL, prosazující osvobození Slovákù a Èechù
a utvoøení spoleèného národa. Získal si pøitom nejen pøedsedajícího reverenda
A. Diani�ku, ale i ostatní. 88
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Výsledkem nejrùznìj�ích podniknutých akcí bylo 3. øíjna 1917 vytvoøení
tzv. Czechoslovak Comittee, spoleèného orgánu ÈNS, SL a dal�ích organizací,
které se mìly podílet na náboru dobrovolníkù. 89 Od té doby se spolu pravidelnì
setkávají z ÈNS dr. L. J. Fisher, J. Tvrzický-Kramer, a V. Bene�, A. Mamatey
a G. Ko�ík za SL, pøední Sokolové J. Èermák a M. Getting i katolický pøedák
J. Straka. Pro celé území USA jsou nejdøíve stanoveny ètyøi náborové okresy,
které zpoèátku �obhospodaøují� Obec sokolská v Americe, Èeský katolický
Sokol, Slovenská tìlocvièná jednota Sokol a Slovenský katolický Sokol. Toto
rozhodnutí není náhodné, plnì uznává Sokoly za jejich pøedchozí odbojovou
èinnost. Pozdìji ov�em dochází ke zmìnám, je� vyvolala odli�ná situace v rezis-
tenci. Cesta k vytváøení èeskoslovenských branných sil za Atlantikem se pøesto
zdánlivì otevírá. Je ov�em svým zpùsobem trnitá. V Americe se toti� jedná pøevá�-
nì o sociální emigraci, je� v zámoøí hledá ob�ivu. Tvoøí ji z vìt�í èásti obyèejní
èe�tí a sloven�tí lidé � dìlníci, øemeslníci a rolníci. Z tìchto dùvodù je k nim zapo-
tøebí pøistupovat taktnì a trpìlivìji � teprve potom mù�e být odmìnou vytváøení
dobrovolnických jednotek.

Je�tì pøed odjezdem zpìt do Francie M. R. �tefánik formuluje mobilizující
provolání Kto za pravdu horí, které posléze otiskuje témìø v�echen krajanský
tisk. Snad vùbec poprvé tak èiní 4. øíjna 1917 New Yorské listy � fakticky to
znamená zahájení náboru èeských a slovenských dobrovolníkù. Ale ji� od 2. øíjna
1917 pøitom platí prostøednictvím M. R. �tefánika a ÈSNR vyhlá�ená mobili-
zace. Je�tì 28. øíjna 1917 publikoval èasopis New York World se �tefánikem
rozhovor, který byl zøejmì �první seriozní diskusí o èesko-slovenské otázce
v americkém tisku�. Koncem øíjna 1917 pøedává citelnì unavený, po desetiletí
mezinárodnì uznávaný astronom, øízení na branném úseku K. Perglerovi a jeho
poradci � konzultaènímu dùstojníkovi ruských legií F. Píseckému. Ten pøijel do
New Yorku 11. kvìtna 1917. 3. listopadu 1917 konèí M. R. �tefánik nároèná
zámoøská jednání a vrací se do Evropy.90

Ji� pøedtím se vyhledával vhodný vojenský výcvikový prostor. Potøebný
pozemek byl získán velmi brzy od amerických man�elù J. G. a G. Borglumo-
vých. Rozkládal se v lesích poblí� Stamfordu, Connectitut., vzdáleném asi 40 mil
od New Yorku.91 Dárci jsou pro èeskoslovenskou vìc zanícení, umo�òují zøídit
podmínky pro plnì vyhovující brannou èinnost. �ena vlastníka-sochaøe se ne-
prodlenì pøièiní také o to, �e èe�tí a sloven�tí dobrovolníci v krátké dobì vlast-
ní i první èeskoslovenskou vlajku. Obsahuje ètyøi hvìzdy, symbolizující Èechy,
Moravu, Slezsko a Slovensko. Vlastní výcvik budoucích vojákù je velice ná-
roèný a nezná �ádnou úlevu. Zaèíná v pìt hodin ráno a trvá v podstatì celý den.
Díky tomu u� 5. listopadu 1917 opou�tí vojenský tábor na staré zrezivìlé lodi
Madonna z New Yorku do Marseille první transport èeských a slovenských
dobrovolníkù, tvoøený 100 mu�i. Je�tì bìhem listopadu a prosince 1917 je ná-
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sledují dal�í útvary. Sokolové nechtìjí zùstat opodál, ji� znaènou èást prvního
transportu tvoøí èlenové STJS. Uvádí se, �e první tøi transporty amerických
dobrovolníkù dorazily k rodícím se èeskoslovenským legiím v Cognacu 23.
a 28. listopadu a 11. prosince 1917. První èeskoslovensko-americkou legionáø-
skou rotu vùbec zde pøevzal k výcviku poruèík V. �idlík.

V dobì vyjednávání generála M. R. �tefánika ve Spojených státech � po
úspì�né bitvì èeskoslovenských legionáøù 2. èervence 1917 u Zborova � byli
vysláni pøedstavitelé amerických Èechù a Slovákù k rokování o branných
a politických otázkách do Ruska. Do této zaostalé zemì pøijeli na lodi Empress
of Asia ostøílený a zaslou�ilý funkcionáø a odbojáø V. E. Voska v èele Americ-
kého výboru obèanù èeskoslovenského pùvodu, bystrý sociálnì demokratický
redaktor Dìlnických novin z Clevelandu J. Martínek, president Slovanského
vystìhovaleckého institutu v New Yorku reverend A. B. Koukal a Slovák
dr. V. �varc, asistent mìstského právníka v Clevelandu. V Petrohradì, kam de-
legace dojela pøes Japonsko a Sibiø, pracuje poté v podstatì v intencích
T. G. Masaryka.92

12. záøí 1917 je èekali èlenové a spolupracovníci tamní Odboèky Èeskoslo-
venské národní rady. Delegace jim mìla �tlumoèit cítìní èeskoslovenského lidu
v Americe� a zvlá�� projednat finanèní problémy spojené s budováním èesko-
slovenské armády. Výsledkem jednání nakonec bylo mimo jiné stanovení po-
tøebných revoluèních zápùjèek èeskoslovenského národa pro Rusko, pro USA
i západní Evropu. Voska pøitom je�tì navrhoval i jiné druhy aktivit, mezi nimi
filmovou propagandu, pøedná�ky a distribuci knih a èasopisù. Bol�evická revo-
luce ov�em zmaøila øadu plánù, je� byly navíc pouze nastínìny a nestaèily být
neuvedeny v �ivot. Po návratu do Ameriky � v únoru 1918 � vykonali úèastníci
rozsáhlé turné, pøi nìm� byli krajané a Amerièané informováni o prùbìhu ruské
revoluce a èinnosti podporující èeskoslovenskou zahranièní akci v rùzných èás-
tech svìta.

Vojenské otázky byly ji� plnì v popøedí, neznamenaly v�ak zdaleka zcela
pøeva�ující odbojovou aktivitu zámoøského prostøedí. Nadále zde zákonitì po-
kraèuje v�ité shroma�ïování penìz pro èeskoslovenskou �Paøí��. Dùle�ité je
toti� nepøetr�ité udr�ování odbojových úøadoven i mimo Paøí� � v Londýnì,
Petrohradì, Øímì a v mnoha místech USA.

Centrem evropského politického dìní v té dobì se vzhledem k neutralitì
zemì stávalo také �výcarsko, køi�ovatkou diplomatických námluv i tiché války
byla brzy �eneva. V tomto místì mìl také za mo�ného pøispìní slovenských
krajanù z Ameriky zvlá�� dùle�ité zastoupení i èeskoslovenský odboj. Zaslou-
�il se o to zejména dr. �. Osuský, který si v tomto prostoru od 15. øíjna 1917
v�estrannì udr�oval vliv. Pod jeho vedením zde pùsobila kanceláø Bureau
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Tchécoslovaque Presse, zabývající se shroma�ïováním hospodáøských, finanè-
ních, politických i národnostních zpráv z Rakousko-Uherska a Nìmecka. Od
zaèátku roku 1918, od styku s americkým zastupitelským centrem v Bernu, se
a� do konce války zapojovala i do spojenecké �pioná�ní èinnosti.

Nástin rozsáhlé èinnosti této zahranièní organizace naznaèuje, �e náklady
v zámoøí se v�dy rozpoèítávaly na udr�ování a rozdìlování penìz na potøebu
kanceláøí, na slu�né pro funkcionáøe, na publicistickou a edièní èinnost a ces-
tovné pro pøedstavitele a funkcionáøe, propagující po zaoceánské zemi my�len-
ku èeskoslovenského státu. A zvlá�� ve Francii a Americe se se znaènými ná-
klady financovalo také vydávání potøebných knih a èasopisù, zasvìcených plnì
èeskoslovenské vìci. Rozdìlování shromá�dìných prostøedkù bylo tedy tøeba
stále zva�ovat a vydávat je opravdu s rozmyslem. V�dy� jen jedna z ústøedních
organizací ÈNS mìla v roce 1916 178 vlastních odboèek a o rok pozdìji u�
242.93 To ukazuje nejen na jejich postupné rozsévání takøka po celých Spoje-
ných státech, ale i na stále vzrùstající náklady v�eho druhu s tím spojené.

Pøi finanèní èinnosti samozøejmì i jinak neustávala ani politická a propa-
gaèní aktivita vystìhovalcù. Nerozvíjí ji nyní u� jen ÈNS a SL, iniciativní jsou
i dílèí odbojové slo�ky. Pozoruhodný je jistì poèin NSÈK 20. listopadu 1917;
jedná se o poselství Svazu pape�i Benediktovi.94 Svatý Otec je v tomto doku-
mentu otevøenì �ádán o vlastní pùsobení ve prospìch èeského a slovenského
národa. Apo�tolský delegát ve Washingtonu pøijímá z rukou èeských knì�í
s urèitým zpo�dìním tuto prosbu, reagující na mírovou nótu vydanou 1. srpna
1917 ve Vatikánu. Tehdy v ní pape� na Èechy a Slováky zcela zapomnìl. Neby-
lo nezajímavé, �e úsilí NSÈK provázel �ek na 5 000 dolarù a �e poselství para-
foval i bývalý významný prorakouský biskup, znalec osmi jazykù J. M. Kou-
delka. Svaz i poté podnikl je�tì celou øadu akcí na podporu odboje.

Pro èeskou a slovenskou Ameriku byla dùle�itá a oèekávaná i událost jiné-
ho druhu � zøízení èeskoslovenského armádního sboru v Rusku. Do�lo k tomu
9. øíjna 1917. Pozornost k této zemi ani poté stále neokorává, v�dy� 7. listopa-
du 1917 zde zaèíná bol�evická revoluce. Lidé z obou na�ich enkláv si situaci
neumí pøedstavit, ani jak dlouho bude trvat a co pøinese. Zásadní otazník zde od
jejich prvních hodin zùstává, a to nad na�imi legiemi. To ale není v�e, dìjiny se
nadmíru zrychlují. 7. prosince 1917 Spojené státy vyhla�ují váleèný stav s Ra-
kousko-Uherskem. Na podzim let 1917�1918 Dohoda stále je�tì pokraèovala
v taktice oslabení svého hlavního protivníka � Nìmecka. S Rakousko-Uher-
skem uva�ovala jen o uzavøení separátního míru. Dávala na vìdomí, �e rozbití
habsburské monarchie není jejím váleèným cílem.

 C. k. mocnáøství naproti tomu bylo rozdílného mínìní, bìhem roku 1917
zùstávalo velice pozorné i ke krajanskému dìní na pùdì zámoøské velmoci.
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Zajímalo se sice hlavnì o T. G. Masaryka a jeho spolupracovníky, ale zároveò
sledovalo ozvìnu jeho pokynù za Atlantikem. Policejní øeditelství ve Vídni pøi
tìchto pøíle�itostech do�lo a� s pùlroèním zpo�dìním k závìru, �e prostøednic-
tvím kurýrù je udr�ováno spojení mezi ilegálním odbojem v habsburské monar-
chii a zahranièní akcí. V tomto èase se uva�ovalo, �e protivníci potøebné zprá-
vy odevzdávají a dostávají pøes �výcarský konzulát v Praze, kontakty získané
na socialistické konferenci ve Stokholmu v záøí 1917 a pøes �eleznièáøe. Jejich
eventuální obsah z USA ji� ale nemohly vèas a plnì vyhodnocovat vzhledem
k úèinnému bezpeènostnímu zásahu proti rakousko-uherským orgánùm na ame-
rické pùdì.95

Poèátek roku 1918 se odehrál ve znamení stupòující se konsolidace èesko-
slovenské zahranièní akce v USA, jejího roz�iøování a upevòování její jednoty.
Pøedcházela tomu znepokojující americká iniciativa. Ji� 8. ledna 1918 toti� pro-
hlásil prezident USA W. Wilson v poselství Kongresu, ve spoleèném zasedání
senátu a poslanecké snìmovny, ètrnáct bodù jako program Spojených státù na
ukonèení války. Èe�i a Slováci si pochopitelnì v�ímali zejména èlánku 10, tý-
kajícího se Rakousko-Uherska. Dozvìdìli se, �e pøi budoucím uspoøádání ra-
kousko-uherské monarchie, by mìla být jeho jednotlivým národùm poskytnuta
mo�nost �nej�ir�ího autonomního vývoje�. Program americké velmoci se tak
stále zcela neztoto�òoval s tím, oè právì ameriètí Èe�i a Slováci usilovali.

Tehdy se proto projevuje znovu zøetelnì zvý�ená aktivita èeských a sloven-
ských vystìhovalcù. ÈNS vypracovává dùvìrné memorandum a pøedává je za-
hraniènímu výboru Senátu. Jeho autor, jeden z mluvèích èeskoslovenského hnutí
za Atlantikem K. Pergler, se v nìm s naléhavostí zabývá mo�nými mírovými
podmínkami. Odùvodòuje, �e èeskoslovenský odboj smìøuje zcela ke sjedno-
cení s cílem úplné samostatnosti Èechù a Slovákù v Evropì.96 Dal�ím dokladem
tohoto trendu za Atlantikem se mìlo stát vytvoøení Odboèky Èeskoslovenské
národní rady v USA, navazující na stejnojmenný paøí�ský orgán z roku 1916.
Podle dosavadních zku�eností byl chápán tento projekt jako potøebný, aè tato
instituce v Paøí�i u� del�í èas pøedstavovala opravdu faktické sjednocení v�ech.

V lednu 1918 se v zámoøí vstøebává vliv paøí�ské ÈSNR i prostøednictvím
ruské Odboèky Èeskoslovenské národní rady. V USA se sleduje u� témìø rok,
jak se vyvíjí separátní Národní rada ès. na Rusi, zalo�ená za pøedsednictví
J. Düricha v únoru 1917. S potì�ením byl proto pøijat její rozpad v kvìtnu 1917
a nahrazení centrální organizací � Odboèkou ÈSNR na Rusi. Její vedení u�
plnì podporovalo èeskoslovenské legie v Rusku. Po sdìlovaných informacích
a zku�enostech ze vzdálené zemì se projevuje takøka okam�itì souhlas i s urych-
leným vytvoøením vlastní odboèky rady v Americe. Pøi jejím zøizování se poèí-
tá se zastoupením Ústøedny, ÈNS a NSÈK. Osloveni byli i delegáti ze svépo-
mocných, sokolských a socialistických organizací, kteøí pùsobili mnohokrát na
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veøejnosti. Na 400 veøejných vystoupení celkem absolvoval za oceánem V. Be-
ne�; dále se rovnì� prosadili J. Tvrzický-Kramer, MUDr. L. J. Fisher, E. V. Voska,
prof. J. J. Zmrhal, JUDr. K. Pergler, prof. B. �imek a jiní. Poøadatelé Èeské
sokolské sínì na Kendzie Avenue v Chicagu kalkulují také s pøítomností pøed-
ních zástupcù Slovenské ligy. Bylo to prozøetelné. Tímto èinem organizátoøi
v pravou chvíli napomohli skuteènému sblí�ení mezi èeskou a slovenskou men-
�inou za Atlantikem.

Organizaèní zámìry pøípravy prolínají s politickými vystoupeními krajanù.
ÈNS 6. února zasílá zahraniènímu výboru Senátu memorandum, v nìm� chce
americkou stranu ovlivnit pøi jejím øe�ení zvlá�� citlivého rakousko-uherského
problému. Jedenáct bodù, autorizovaných K. Perglerem, struènì a výsti�nì shr-
nuje oprávnìnost po�adavkù Èechoslovákù na samostatný stát. Cenný doku-
ment v té dobì znamená fundovanou odpovìï jistým vlivným americkým kru-
hùm, je� se zatím je�tì nevzdávaly nadìje na mo�nost budoucího federálního
Rakouska. Pøispíval k pøesvìdèování Amerièanù, �e Èe�i a Slováci i pod do-
jmem Wilsonových ètrnácti bodù cílevìdomì sledují naplòování svých cílù.

Vlastní konference ÈNS v Chicagu je potom svolána na 9.� 12. února 1918.97

V té dobì se sdru�ení skládá z 12 krajských výborù: New York, Bridgeport,
Connectitut, Cleveland, Chicago, St.Paul, Minnesota, St.Louis, Cedar Rapids,
Omaha, San Francisko, Oklahoma City, Oklahoma, Texas a Winnipeg (Kana-
da). V�echny krajské výbory podléhají nadále Ústøednímu výboru v Chicagu.
Jeho pøedsedou je MUDr. L. J. Fisher a tajemníkem a øeditelem tiskové kance-
láøe ÈNS J. Tvrzický-Kramer.

Zahájení je urèené na sobotu 9.00 hodin, velký poèet známých delegátù je
o hodinu zpo�ïuje. Zúèastnìní èlenové Obce sokolské v Americe a STJS, ale
i dal�í úèastníci si mají co sdìlit. Hovoøí spolu jednotlivì i po skupinkách o
pøipravovaném programu konference. Nejsou zdaleka jediní, kdo tìsnì pøed
zaèátkem jednání takto postupují i v jiných otázkách. V�ichni se ov�em pøedem
shodují, �e americká odboèka ÈSNR musí vzniknout. A podle v�ech pøítom-
ných má být opravdu pøi této pøíle�itosti �zpeèetìna jednota èeskoslovenského
lidu v USA�. Je zajímavé, �e se zde poèítá i s pøedáním ruských zku�eností,
které zprostøedkuje svým vystoupením Z. Fierlinger. Do San Franciska dorazil
dùstojník ruských legií ji� 28. prosince 1917. V úzkém kruhu mohl o Rusku
a tamním dìní u� v USA diskutovat, v �ir�ím mìøítku zatím ale nemìl pøíle�itost.

Hned na poèátku je urèitý neklid pøítomných vyvolán statutem voleb, neu-
jasnìnou volbou vedení. Nakonec má podle spoleèné dohody v�ech pøedsedu
rady pøedstavovat paøí�ský èlen ÈSNR, který bude právì pøítomný ve Spoje-
ných státech amerických. Do èela americké odboèky ÈSNR je jinak jmenován
její místopøedseda K. Pergler. Ten ji� v této dobì není èlenem Èeského odvìtví
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Socialistické strany. Roze�el se s ním u� po konferenci amerických socialistù
v záøí 1917 v Minneapolis, je� nedokázala sjednotit americké socialistické hnutí.
S koneènou platností tak uèinil 29. øíjna 1917, kdy z osobních dùvodù odmítl
èlenství v údajnì pacifistické a pronìmecké stranì.

Výkonný výbor se skládá z 16 zástupcù ústøedních krajanských organizací.
Jmenovitì ho tvoøí K. Pergler, dr. L. J. Fisher, prof. B. �imek, reverend
A. B. Koukol a L. Motáková za ÈNS. NSÈK je v nìm zastoupen reverendem
O. Zlámalem, H. Dostálem a J. Strakou. Slovenskou stranu reprezentují
A. Mamatey, J. Janèek ml., reverend J. Murga�, reverend J. Kuba�ek, J. Pan-
kúch, G. Mika a A. Schustek za SL a M. Getting spí�e za STJS. Toto slo�ení
ov�em neuzavírá mo�nosti plného uplatnìní jiným � tøeba aktivistùm Obce so-
kolské v Americe E.V. Voskovi, J. Èermákovi, S. �erpánovi a dal�ím, velmi
zku�eným odbojovým pracovníkùm. Prostor pro nì byl vytvoøen hlavnì pro-
støednictvím ètyø výborù, je� pøi organizaci vznikly � politicko-konzulárního,
propagaènì-informaèního, vojenského a pomocného.98

Americká Odboèka ÈSNR si zøizuje hlavní kanceláø v New Yorku, 1431
Tribune Building, posléze ji pøevádí do Washingtonu. V bøeznu je k ní pøivtìle-
na i tisková kanceláø øízená J. Tvrzickým-Kramerem. Nepøekvapí proto, �e vlast-
ní také svou vojenskou kanceláø, orgán Èeskoslovenského výboru, která je pù-
vodnì zalo�ena jako øídící støedisko náboru dobrovolníkù. Nadále plní své úkoly
ov�em ve Stamfordu. Má pøitom své expozitury v Chicagu, Clevelandu, San
Francisku, Pittsburghu a ve státech Omaha a Texas. Vedle toho k ní pøíslu�í
je�tì tzv. Czechoslovak Relief Committee(nahrazující Èervený køí�), øízený
Èe�kou L. Motákovou a Slovenkou E. Cablkovou. Obì jsou pøedstavitelkami
tzv. Vèelek a Priadek, �en, zabezpeèujících materiální zaji�tìní na�ich vojsk ve
Francii i v Rusku. Podnìt k zalo�ení Vèelek ÈNS vze�el z iniciativy chicagské
vlastenky A. Novákové v roce 1917. Vedoucí Priadek byla man�elkou G. Cabl-
ka, sekretáøe krajského výboru SL v New Yorku.

Vedle toho se krajané starají i o opu�tìné, tuto práci vykonávají lidé pod
patronací Amerického èeskoslovenského výboru, vedeného botanikem prof.
B. �imkem. Provádìla se i zdaøilá propaganda mezi èeskými a slovenskými
vojáky v zajateckých táborech ve spojeneckých zemích. Øídila ji národnì soci-
ální Beseda Friè z Chicaga, izolovaným zabezpeèovala úèelové knihy, èasopisy
i bro�ury a také potøebné �atstvo, prádlo a obuv. I èetní aktivisté pøevá�nì pod-
pùrných èinností pocházeli ze sokolského zázemí. Odboèka ÈSNR v USA za-
hajuje svou skuteènou èinnost 10. bøezna 1918 (od února do záøí 1918 uskuteè-
nila tøi plenární zasedání).99

Výsledek zakládajícího únorového zasedání byl pøijat bez pøipomínek. Blízká
budoucnost v�ak mìla teprve ukázat, zda se tak stalo ke v�eobecnému prospì-
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chu zúèastnìných. Èe�i i Slováci se je�tì do vzniku Èeskoslovenska podrobí
skuteènì nemalým zkou�kám. Bude tomu tak jinde v zahranièí i v domovinì.
Zde témìø ve shodný èas brnìnský poslanec JUDr. A. Stránský navrhl pøetvoøe-
ní Rakouska v jakýsi svaz svobodných, rovnoprávných a suverénních státù.100

Splnìno: vznik Èeskoslovenské republiky

Propagovaná Tøíkrálová deklarace pøedstavovala dokument, který se ve
jménu práva na sebeurèení pøihlásil k národní samostatnosti. Od poèátku roku
1918 ho krajané pøibli�ovali americkému Státnímu departementu s cílem pøi-
blí�it mu èeskoslovenské hnutí za nezávislost v celé �íøi. Pomohlo jim, �e Ra�í-
nùv text byl 22. ledna 1918 v Rakousko-Uhersku prohlá�en za velezrádný.
Hodnovìrnì je podporovaly vzpoura rakousko-uherského loïstva v boce Ko-
torské poèátkem února 1918, boje èeskoslovenských legií v Rusku u Bachmaèe
v polovinì bøezna a Kongres utlaèovaných rakousko-uherských národù v Øímì
8.�10. dubna. Pøedev�ím øímský kongres odsoudil rakousko-uherskou monar-
chii a proklamoval mimo jiné právo Èechoslovákù �ustavit nebo spojit se
v národní jednotì� a dosáhnout �plné samostatnosti politické a hospodáøské�.
S dùstojností a pøíslibem pro budoucnost zaznìlo 13. dubna provolání a národ-
ní pøísaha, pøednesená ve �staré vlasti� A. Jiráskem. 1. kvìtna byl potom
v Liptovském Mikulá�i � poprvé na slovenské veøejnosti � na shromá�dìní dìl-
níkù pronesen po�adavek na vytvoøení spoleèného státu Èechù a Slovákù. Na-
dìjné se ukazovalo, �e po kvìtnu 1918 se západní velmoci ji� vzdávaly nadìje
na zvlá�tní a brzkou mírovou úmluvu s Rakousko-Uherskem.

Je pøíznaèné, �e tyto postoje a zájmy postupnì stále silnìji prostupují i èeskou
a slovenskou Ameriku. Samozøejmì, �e ne celou. Mimo Odboèku ÈSNR v USA
se ov�em i v této dobì ocitá èást socialistù èeského a slovenského odvìtví,
sdru�ujících se v New Yorku, Chicagu, Clevelandu, Racine, Wisconsin a Dil-
lonvale, Ohio. Od bøezna 1918 se soustøeïují ve vlastním ústøedí � Èeskoslo-
venské dìlnické radì.101 V chicagské radì, vedené K.H. Beránkem (v dobì funkce
�éfredaktora Spravedlnosti byl i úzkým spolupracovníkem K. Perglera, který
tuto funkci vykonával pøed ním), je je�tì navíc rùznorodé zastoupení. V bøeznu
1918 do�lo ke sjednocení èeských a slovenských pracujících radikálního smý�-
lení. Zøetelnì u� smìøuje k navázání styku se sociální demokracií v domovinì
s cílem pøispìt k �vybudování samostatné demokratické a sociálnì spravedlivé
republiky èeskoslovenské...� Tento orgán ov�em nezískal podporu ani vliv na
pøípravì podoby budoucího státu. Nestane se potøebnou vìt�inou èeského soci-
alistického hnutí v USA, ovládnou jej naopak komunisté. Èeské odvìtví socia-
listické strany se sídlem v Clevelandu v�ak zùstává nadále zastoupené v odboji.
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Ústøední orgány odboje pøedstavují a� do závìru války Odboèka ÈSNR,
ÈNS, NSÈK a SL. Vedle vý�e uvedeného vedení Odboèky ÈSNR je v èele
Èeského národního sdru�ení od poèátku L. J. Fisher jako pøedseda, souèasným
èeským sekretáøem je V. Bene� a anglickým prof. J. J. Zmrhal. Oficiální orgán
The Bohemian Review rediguje dr. J. F. Smetánka. Pøedsedou Národního svazu
èeských katolíkù je reverend I. Kestl a tajemníkem F. �indeláø. Slovenskou ligu
øídí A. Mamatey a tajemníkem je J. Jánèek. Sídla èeských ústøedních organiza-
cí jsou stále v Chicagu, slovenské je dlouhodobì øízeno z Pittsburghu.

Vedle nich se nadále ale èiní pøedev�ím èeské dílèí svépomocné, sokolské
i dal�í spolky. Patøí k nim Obec sokolská v Americe, Svaz svobodomyslných,
Západní Èesko-bratrská jednota, Jednota èeskoslovanských podporujících spolkù
a jiná tìlesa. Americkou veøejnost bylo zapotøebí pøesvìdèit, �e snahy o vytvo-
øení èeskoslovenského státu nejsou ojedinìlé. V této zále�itosti se nemohly pøi-
pustit úvahy, �e odboj vytváøí hrstka intelektuálù v emigraci a èást krajanù
a pomlèet také o cílech politických kruhù v Èechách. Èlenové spolkù hledají
vlastní iniciativy a nápady, jimi� by bylo mo�né rozvinout v této vìci pøevá�nì
úsilí Odboèky ÈSNR v USA nebo jejích slo�ek. Poèítají pøitom s tím, �e musí
nahradit mladé, kteøí v prùbìhu roku ode�li vìt�inou do války.

Do Francie toti� postupnì odjelo 22 vojenských výprav, v nich� bylo prav-
dìpodobnì nasazeno celkem 2 309 èeských a slovenských bojovníkù, z toho
1065 Slovákù.102 Na jejich získání se podíleli sokol�tí funkcionáøi J. Èermák,
dr. G. Ko�ík a nìkteøí dal�í sokol�tí aktivisté. Je tedy pravdìpodobné, �e znaèný
poèet v�ech tìchto èeských a slovenských vojákù (rovnì� v americké armádì
pùsobilo 16 960 Èechù a 25 440 Slovákù, kteøí do ní vstoupili po zapojení USA
do války) tvoøili èe�tí a sloven�tí Sokolové, pøedev�ím z Obce sokolské v Ame-
rice, STJS a SKS. Ti odjí�dìli do Evropy s my�lenkou sokolství zapu�tìnou
hluboce v srdcích; slovenský legionáø P. �turman z Clevelandu si sebou vezl
slovenskou vlajku, zhotovenou tamními Sokolkami. Po pøíjezdu se pokou�eli
tuto ideu v men�ích vojenských útvarech � na�ich i amerických � zejména pøi
vojenské pøípravì pøipomenout nebo propagovat, napøíklad kultivovanými cvi-
èeními pøi rùzných pøíle�itostech. V èeskoslovenských legiích ve Francii k nim
do�lo pod vedením Èechoamerièana J. Sedláka 17. bøezna v Cognacu, dále
potom 14. èervence v Maseraux v Alsasku a 14. øíjna 1918 v Paøí�i.

Prezident francouzské republiky R. Poincaré ji� døíve � 16. prosince 1917 �
po nároèném a slo�itém vyjednávání s M. R. �tefánikem a E. Bene�em pode-
psal dekret o zøízení autonomního èeskoslovenského vojska v tomto prostoru.
Politicky mìlo být øízeno ÈSNR a po odborné vojenské stránce pøíslu�elo pod
francouzské velení. Poté byly z amerických dobrovolníkù (èásteènì i z ruských,
srbských, rumunských, italských, kanadských a australských zajatcù a dobro-
volníkù) vytváøeny dva èeskoslovenské pluky: 21. v Jarnacu a 22. v Cognacu.
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Ji� tento proces provázely i obìti. První èeskoslovenský legionáø zemøel u� 22.
ledna 1918. Poté podlehl v Martigny Les Bains zranìní vzniklému z ne��astné-
ho prùstøelu J. Komárek z kulometné èety A. Moravce, souèásti 21. èeskoslo-
venského pluku. Nebyli to samozøejmì jediní èeskosloven�tí vojáci, kteøí zde
zahynuli døíve ne� mohli vystøelit proti nepøíteli. Po skonèení potøebného vý-
cviku se obì jednotky pøesouvají do pøífrontového pásma v severovýchodní
Francii � do prostoru Attigny a Darney. Zde, v pøítomnosti francouzského preziden-
ta, 30. èervna 1918 pøísahá na 6 000 vojákù vìrnost èeskoslovenskému vojsku.
Stáli pøed francouzskými veliteli, provázenými èeskoslovenskými zástupci na úrovni
plukù, praporù a rot. Pøed oèima ji� mìli samostatný èeskoslovenský stát.

Je�tì pøed nasazením na frontu, od èervna 1918, se oba pì�í pluky je�tì
pøetváøejí v 1. èeskoslovenskou pì�í brigádu. Jejím velitelem je v srpnu 1918
jmenován francouzský plukovník A. Philippe (vrchním velitelem èeskosloven-
ských zahranièních vojsk na v�ech frontách se u� v dubnu stal francouzský ge-
nerál P. Janin). Bìhem èervence a záøí se brigáda zatím nezúèastòuje bojù, pøe-
souvá se do oblasti Mylhuz a posléze k Reme�i. Èe�tí a sloven�tí vojáci ve
Francii se tak mohou proslavit a� na samém konci války.

Teprve 16. øíjna zaujali èe�tí a sloven�tí vojáci bojové postavení v prostoru
Vouziers. Mìli se podílet na prolomení  tzv. Hindenburgovy èáry. Útok na její
èást � tzv. Brunhildu-Stellung � pøi øece Aisnì je svìøen jim a povedl se. 20. øíj-
na získává 1. prapor 21. pì�ího pluku pod velením kapitána O. Husáka (bojoval
i u Zborova) po nìkolikahodinové ofenzívì Terron. Po pøekvapivém útoku ne-
pøítele sice vesnici na krátký èas opou�tí, ale tý� den ji získává nazpìt. 22. øíjna
se obsazením vsi Chester vyznamenává 22. pì�í pluk. V prudkých srá�kách
vyniká vedle dal�ích bojovníkù i mladý èeský benediktin A. Biskup z NSÈK,
který �mezi støelami� udìluje svátosti umírajícím a posiluje ranìné. Je v této
dobì zøejmì jediným knìzem èeskoslovenské armády na v�ech frontách. Ve
spolupráci s francouzskou brigádou je v tìchto zarputilých bojích definitivnì
získáno pøedmostí øeky Aisny, velmi dùle�ité pro dal�í operace. Krutá støetnutí
na francouzské frontì vedli èe�tí a sloven�tí vojáci za francouzského
a amerického oceòování a� do 27. øíjna 1918. (Je�tì v prùbìhu bojù vznikají
v Cognacu a Jarnacu 23. a základ 24. pì�ího pluku; v prvním slou�í 673 Slová-
kù, kteøí do mìsta dorazili 4. øíjna 1918. Nábor a výcvik posledních skupin
èeskoslovenských dobrovolníkù v zámoøí byl ov�em ji� nejednou i kritizován.
Vojenský ata�é, kapitán ruských legií V. S. Hurban (pøijel z Ruska do San Fran-
ciska 25. èervence 1917), dokonce v pøedveèer bojového nasazení vojsk ve
Francii T. G. Masarykovi dùvìrnì navrhoval nenápadné rozpu�tìní tábora ve
Stamfordu.).103

Døíve ne� na západním boji�ti zahømívají zbranì v èeskoslovenských ru-
kou, dochází v odbojových organizacích za moøem k výrazným zmìnám. Spo-
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èívají zejména v pøesunech vhodných a pøipravených lidí na exponovaná místa.
Mìli zajistit dobøe fungující, centrálnì spravovaný a spolehlivý chod organiza-
cí. Tento styl práce je patrný hned od poèátku roku 1918 a pokraèuje i nadále,
v podstatì nepøetr�itì v celém jeho prùbìhu. J. Tvrzický-Kramer pøestává vy-
konávat svou dlouholetou èinnost tajemníka ÈNS v bøeznu 1918. V tomto mì-
síci se toti� stává øeditelem tiskové kanceláøe Odboèky ÈSNR v USA. Odbojo-
vý funkcionáø z NSÈK O. Zlámal se vedle knì�ského povolání a èlenství
v Odboèce ÈSNR na jaøe 1918 stává navíc pøedsedou odvodní komise èeských
a slovenských dobrovolníkù v Clevelandu. K pøesunùm dochází i jinde. V dubnu
1918 nahrazuje svou nìkolikaletou spolupráci s ÈNS èinností ve vojenské
kanceláøi ÈSNR V. Preissig � pøední propagaèní a reklamní výtvarník èeskoslo-
venské zahranièní akce (proslulý zejména svými kvalitními plakáty pøi vojen-
ském náboru). Plaketou Svoboda �ivot národa se na výtvarném úseku prosadil
i sochaø A. Polá�ek.

Dal�í osobnosti zase opou�tìjí velmoc za Atlantikem a v prùbìhu roku 1918
míøí do Francie. Za tajemníka generála M. R. �tefánika je od léta schválen rus-
ký legionáøský dùstojník F. Písecký, dosavadní vedoucí vojenského oddìlení
Odboèky ÈSNR v USA. V èervnu se usadil v této mocnosti i L. J. Fisher, který
byl znám jako pøední funkcionáø krajanských odbojových organizací. Tento
mimoøádnì schopný lékaø dostal po tomto nasazení úkol organizovat zdravot-
nickou slu�bu v tamních èeskoslovenských legiích (pozdìji zahynul v boji proti
nìmeckým nacistùm).

Dávno u� neplatilo, �e by stranou dìní stály �eny, do války organizované
pøevá�nì v Jednotì èeských dam, Sesterské podporující jednotì a jiných èes-
kých a slovenských podpùrných spolcích. Stejnì jako mu�i udr�ují �ivot vlast-
ních organizací, nemìní ani jejich smìrnice a nìkdy i znaènì zastaralý, zvlá�tní
denní rituál. O èeských a slovenských �enách je ov�em mo�né øíci, �e jsou
v tomto èase vlastenky na v�ech úsecích spolkového i vlastního �ivota. V orgá-
nech institucí vykonávají spolehlivì administrativu. V pøípadì mo�nosti i ony
shroma�ïují potøebné finance. Soustøeïovaly se také na práci zcela prozaic-
kou. Bylo potøeba plést a �ít obleèení pro na�e vojáky ve Francii a na Sibiøi.
Zvlá�tì tato èasovì nároèná práce vy�adovala zruènost, trpìlivost, vytrvalost
a hlavnì obìtavost. Váleèný pøíspìvek �en, sdru�ených pro tento úèel ve 300
pomocných odborech Vèelek a Priadek, není tedy symbolický. Na boji�tì po-
slaly potøebné souèásti vojenského vybavení: ko�ile, svetry, ruèníky, kapesníky
a spodní prádlo. Nezapomínaly pøitom na bøitvy, dopisnice, cigarety i èokolády.
V závìru války je vyjádøena hodnota jejich �materiálního� úsilí soustøedìného
v 2 309 bednách proviantu cenou vìt�í ne� 300 000 dolarù.104

Mu�i a �eny ov�em stále nejzøetelnìji zápasili s problémem, který byl trvale
na poøadu dne � a to se shroma�ïováním financí, potøebných nejen na politický



199

boj vedený z �Paøí�e�. V roce 1918 je po pøedchozích zku�enostech rozhodnu-
to pøejít na urèování stálých kvót ji� pro jednotlivé Krajské výbory ÈNS. Vyvo-
lává se tím také urèité soutì�ení mezi zúèastnìnými kolektivy v této zále�itosti.
Dostavují se logicky rozdílné výsledky. Brzy svou urèenou povinnost pøekraèu-
jí státy Omaha (93,50 %), Novoanglické státy (94 %), mìsta St.Louis (125 %)
a San Francisko (102 %). V tehdej�í dobì se na konci pomyslného �ebøíèku
naopak ocitají Minnesota (25 %), Texas (28 %) i New York (33 %).105

T. G. Masaryk byl rozèarován, proto stále zdùrazòoval �absolutní nutnost
zvý�ení politických fondù na nejvy��í mo�nou míru.� Východiskem se má pro-
to stát vypsání Národní danì na Den díkùvzdání pro v�echny èeské osady, které
tento zpùsob a metodu dosud nepøijaly za vlastní. Èeskou Ameriku toti� dosud
�reprezentovalo� tímto zpùsobem 150 osad. Krajské výbory ÈNS se mají za-
slou�it o úplnou spokojenost uvnitø èeskoslovenské zahranièní akce na americ-
ké pùdì. Daleko více se na pøíliv financí, pøedev�ím z Národních daní, ov�em
spoléhá paøí�ské vedení. Opravdového, viditelného úspìchu krajané dosahují
a� 28. listopadu 1918. Den národní danì amerických Èechoslovákù vyná�í do-
sud nejvìt�í jednodenní získaný obnos vùbec � 320 000 dolarù...

S jistou odli�ností postupovali Slováci. Rozdìlili mìsta podle poètu sloven-
ských obyvatel a jim pøidìlili kvóty ve vý�i 25 000, 30 000 a 50 000 dolarù.
V urèeném termínu potom krajané mìli zajistit finanèní èástky na podporu zahra-
nièní akce. I kdy� se pro tento zpùsob rozhodli a� po pøedchozích vlastních i èes-
kých neúspì�ných zku�enostech v prùbìhu roku 1918, bývali je�tì úspì�ní. Jen
�Scranton� soustøedil pøidìlených 25 000 dolarù ve dnech 16.�23. èervna 1918.106

Vedle shroma�ïování financí pro první odboj plnili Èe�i a Slováci v USA
obdobnou povinnost k nové zemi. Zúèastòují se z 90 % �Pùjèek svobody�,
o jejich� pøehledu pravidelnì informoval Státní departement pokladu ve Wa-
shingtonu. Jen na tøetí pùjèku se upsali èástkou 31 750 000 dolarù a dokázali ji
splnit pøes mimoøádnì slo�ité podmínky v zemi.107 Chudá �ena velkomìsta, utr-
mácený havíø z Pennsylvánie i drobný rolník z Texasu pùjèili své vládì pro
válku tolik, kolik jen mohli. Podle amerických statistik plnili na�i krajané za
zøejmé sokolské spoluúèasti tuto povinnost iniciativnìji, ne� zaevidované pøi-
stìhovalecké národy v Americe. Její pøedstavitelé a vedoucí èinitelé si ov�em
této skuteènosti v dùle�itých okam�icích èeskoslovenské zahranièní akce v�í-
mali a v pøevá�nì politické podobì o tom posléze dávali vìdìt...

Impulsem k nové aktivitì v oblasti èeskoslovenské zahranièní akce na ame-
rické pùdì byl zøetelnì pøíjezd vùdce odboje T. G. Masaryka do USA. Ten ji�
døíve peèlivì vyhodnotil zku�enosti generála M. R. �tefánika z náv�tìvy této
velmoci a podle toho postupoval. V úvahách se opíral o krajany, kteøí se v situ-
aci dobøe orientovali a mìli i své pøedstavy o mo�ném dal�ím øe�ení. Inspiroval
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se v�emi tìmito názory. Zamý�lí je�tì více tento slibnì se rozvíjející vývoj kra-
janského odboje za Atlantikem ovlivnit. Vidí samozøejmì nále�itou potøebu
usmìròování diplomatického vztahu USA k èeskoslovenské otázce v blízké
budoucnosti. Poèítá se získáním pøípadných mo�ností pro zabezpeèení nutné
pøepravy èeskoslovenského sboru legií z Ruska na západní frontu � do Francie
a Itálie (pod vlivem vývoje v této zemi k tomu ale nedo�lo). S kolegy koncipuje
pøí�tí èeskoslovenský stát u� jako demokratickou republiku zaèlenìnou do de-
mokratické Evropy rovnoprávných národù. Pøipravuje se na tyto úkoly � dílèí
potøebné informace prùbì�nì získává od svých krajanských konzultantù. Ústøed-
ní odbojové organizace mu mají pøipravit a zajistit postavení dùle�itého, auto-
ritativního mluvèího.

T. G. Masaryk absolvoval nároènou cestu. 7. prosince 1917 odjel z Ruska,
19. dubna dorazil do Japonska a z parníku Empress of Asia se vylodil 29. dubna
1918 ve Vancouveru v Kanadì. Mezi prvními vítajícími Èechy dominoval
K. Pergler, za Slováky se slavnostního aktu zúèastnil M. Bosák, pøedstavitel
Bosak State Bank ze Scrantonu. Ji� v nedìli 5. kvìtna je pro Masaryka povzbu-
zením pøivítání v Chicagu � zúèastòuje se ho 150 000�200 000 krajanù a Ame-
rièanù.108 V blízkosti hotelu Blackstone je pro nìho vytvoøen �obraz vlajících
praporù nad hlavami na�ich èeských a slovenských Sokolù�. Dojem z pøíjemného
prostøedí zavr�ují øady bíle obleèených krajanek s praporeènicemi v èele. Uví-
tací mìstský ceremoniál na jeho poèest pokraèuje dál � je ukonèen a� 25. kvìt-
na v New Yorku. Spoleèná manifestace ÈNS a SL je opìt zdaøilá. Byla to spon-
tánní aktivita. Masaryk mù�e uva�ovat o perspektivì spolupráce èeských
a slovenských krajanù a kalkulovat dál v amerických souvislostech. A státníkovy
významné kroky mohly záhy následovat.

V Pittsburghu � centru amerických Slovákù � 30. kvìtna jednal s pøedstavi-
teli èeských a slovenských organizací o vyhlídkách pro pøipravovaný èeskoslo-
venský stát. Ve mìstì samotném je nejprve uvítán asi 10 000 Slováky a dal�ími
Èechy a Amerièany. Nejdøíve se uskuteènil od Alleghenského Union Parku
k Expozition Hall prùvod, posléze v tomto objektu promlouvají aktéøi mítinku.
O den pozdìji v budovì Moose Temple na Penn Ave. zasedá i Odboèka ÈSNR
v Americe. A v tomto spoleèenství T. G. Masaryk vypracovává dohodu mezi
èeskými a slovenskými organizacemi za Atlantikem, nazývanou posléze Pitts-
burská dohoda.

Dokument � jeden z nejvýznamnìj�ích � propaguje vznik èeskoslovenské-
ho státu s republikánskou vládní formou a ústavou. Slovensku se pøisuzovalo
autonomní postavení s vlastní administrativou a legislativou. Definitivní podo-
bu uspoøádání státu mají rozpracovat pravoplatnì zvolení zástupci po v�eobec-
ných volbách v novém státì. Signatáøi dohody se stávají A. Mamatey, J. Janèek
ml., J. Pankúch, J. Hu�ek, I. Bielek, M. Bosák, reverend P. �i�ka, J. A. Feren-
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èík, I. Gessay, J. Murga�, J. Kuba�ek, A. Schustek, M.Gazdík, I. Daxner
a G. Mika za SL a slovenskou stranu. Podepisuje ji také asi nejdùslednìj�í pøed-
stavitel èeskoslovenské spolupráce mezi americko-slovenskými Sokoly M. Get-
ting. ÈNS a NSÈK zde reprezentují K. Pergler, H. Dostál, dr. L. J. Fisher, reve-
rend O. Zlámal, B. �imek, V. Bene�, reverend I. Kestl, J. Martínek, J. J. Zmrhal
a J. Straka. Za paøí�skou ÈSNR dohodu autorizuje T. G. Masaryk.

Zanedlouho v�ak tento dokument zaèala èást slovenské strany spornì inter-
pretovat. Masaryk byl krajany ponejvíce obviòován, �e jej pouze vyu�ívá pøi
mezinárodní obhajobì konstituování novì vznikajícího státu. Ve Spojených stá-
tech � pøedev�ím mezi krajany � toti� nebyl mimo jiné pøesnì chápán komplex
po�avkù Nìmcù, pøedkládaných v domovinì.109

Souhra náhod zpùsobila, �e se právì v této dobì uskuteènil v New Yorku
Victory Parade � pochod národù. Èeská a slovenská Amerika tento mítink pod-
poøila v�emi dostupnými prostøedky. Místní èe�tí a sloven�tí Sokolové se ob-
lékli do slavnostních stejnokrojù a zúèastnili se ho ve znaèném poètu. Pøipravili
si pro tuto pøíle�itost rovnì� zajímavý program i s poutavými cvièeními. Ob-
dobnì se úèastníci èeskoslovenské zahranièní akce zapojili s tímto zámìrem do
v�eamerických oslav v øadì dal�ích mìst, napøíklad ve Washingtonu.

Krajané sledovali velmi pozornì i jednání v senátu. 31. kvìtna zde vystupo-
val o krajanském hnutí nepochybnì informovaný senátor W. H. King z Utahu.
V rezoluci vyjadøuje opravdové sympatie Spojených státù s �národními tu�ba-
mi èeského lidu po svobodì a samostatnosti�.110 Tento americký politik èesko-
slovenský odboj prùbì�nì sledoval, pøi svém vystoupení zøejmì reagoval i na
právì uzavøenou Pittsburskou dohodu. Mnohé mu v této zále�itosti toti� ozøej-
mil i jeho dùvìrný pøítel W. S. Kenyon, znalý èeskoslovenské otázky.

Po okázalém pøijetí krajanskými organizacemi a rokování v Pittsburghu,
uzavøeném podepsáním dohody, T. G. Masaryk v nejbli��í dobì sám èi v do-
provodu krajanských konsultantù (tajemníkem se mu brzy stává K. Pergler)
jedná i v øadì dal�ích míst. Nav�tìvuje New York, Boston, Baltimore, Cleve-
land a Washington. V�ude je vítán na�imi vystìhovalci pøedev�ím proto, �e stup-
òuje dùraz na osvobozeneckou akci.

Zároveò ale jedná s vlivnými Amerièany, aby podpoøil èeskoslovenský od-
boj nejen na americké pùdì, ale i v Evropì. Je pravdìpodobné, �e 19. èervna se
na Perglerovu pøímluvu ve své rozsáhlej�í øeèi o utlaèovaných národech Ra-
kousko-Uherska vyslovuje iowský senátor W. S. Kenyon pro osvobození Èecho-
slovákù.

Masaryk se zúèastòuje i sjezdu NSÈK, konaném 20. èervna. Také katolíci
jej bez zvlá�tních pøipomínek v roce 1917 pøijali za vùdce odboje v Evropì i na
americké pùdì. Respektovali i jeho pøipravovaný návrh na odluku církve od
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státu. Americký vzor berou jako inspiraci k mo�ným úpravám v osvobozené
domovinì.111

Významným vùdcem krajanské akce v USA zùstává T. G. Masaryk nejen
bìhem dvou mìsícù pùsobení na americké pùdì, ale i nadále. Úèastníci americ-
ké rezistence se podøizují jeho rozhodnutím, návrhùm i slovùm. Jeho autorita
stoupá, vlivem celé øady okolností je nepochybnì podstatnì výraznìj�í ne�
v pøípadì M. R. �tefánika. Zákonitì se dostavuje úspìch, plné nasazení nese
své ovoce. Není pøekvapením, �e si ho stále více v�ímají èelní pøedstavitelé
USA. V èervnu jej pøijímají státní podtajemník R. Lansing a americký prezi-
dent W. Wilson. Z Lansingova jasného prohlá�ení z 28. èervna je evidentnì
zøejmé, �e �stojí na stanovisku úplného osamostatnìní v�ech vìtví slovanského
plemene z pod nadvlády Nìmecka a Rakousko-Uherska.� Znamená tedy od-
klon americké vlády od zachování Rakousko-Uherska.112

O den pozdìji významnì diplomaticky zasahuje i Francie. Uznává Èesko-
slovenskou národní radu �jako nejvy��í orgán spravující ve�keré zájmy národa
a jako první základ pøí�tí vlády èeskoslovenské�. Jedná se o první oficiální
diplomatické uznání národní rady.113 Masaryk tento akt nepochybnì potøebuje
a vítá. S odli�ným postojem je pochopitelnì pøijat Rakousko-Uherskem.114

Vedení èeskoslovenské zahranièní akce v USA reaguje na zmìnu situace
ihned. Dovoluje si i samostatnì postupovat. Tyto poèiny, bez u��í spolupráce
s T. G. Masarykem, ale nejsou úspì�né. K pøíle�itosti 4. èervence, Dne americ-
kého státního svátku, vydává ÈNS a SL spoleèné Prohlá�ení èeskoslovenského
lidu republice Spojených státù amerických.115 Podle názoru Masarykova poli-
tického okruhu autoøi v dùle�itém dokumentu doby nevhodnì uji��ují prezi-
denta W. Wilsona a americký lid v budoucnosti svou loyalitou. Uplatnìná frá-
zovitá a nevkusná stylizace u� proto nedovolila vystìhovalcùm podnikat dal�í
obdobné kroky. Hrdiny dne se tedy rozhodnì nestali. Bez mo�nosti a vyu�ití
potøebné konzultace se stále pøítomným vùdcem Masarykem se toti� neodva�o-
vali v podobném duchu opìtovnì jednat. Klima stále stoupajícího napìtí okolo
èeskoslovenské vìci je zøejmé, k veøejnosti se na nejvy��í úrovni v podstatì
vyjadøuje jen odbojový tisk.

Politický pohyb je zaznamenán i ve staré vlasti. 13. èervence je Národní
výbor reorganizován na Národní výbor èeskoslovenský. Byl chápán jako vr-
cholnì domácí politická instituce, zmìnu vyvolalo zejména nedávné diploma-
tické uznání Èeskoslovenské národní rady Francií. Pøedsedou se stává K. Kra-
máø, který byl amnestován po pøedchozí perzekuci rakousko-uherskými orgány
teprve v èervenci 1917. A výbor záhy promlouvá provoláními, v nich� je pro-
klamován hlavní cíl èeského národa � dosa�ení jeho samostatnosti.116
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Vývoj za Atlantikem ale také zaèíná gradovat. 18. èervence je patøiènì oce-
nìn Èechoamerièan K. Pergler a ustaven delegátem paøí�ské ÈSNR ve Wa-
shingtonu.117 Oèekává se, �e ji bude v blízké budoucnosti zastupovat na americ-
ké pùdì. Opravdu se tak stalo. 5. listopadu je jmenován Masarykovým
diplomatickým zmocnìncem a 15. listopadu uznán zmocnìncem ÈSNR u wa-
shingtonské vlády. Jeho spolupracovníky se zatím stávají dr. J. F. Smetánka,
který øídil od jara 1918 propagaèní odbor ÈSNR v USA a øeditel tiskové kance-
láøe J. Tvrzický-Kramer. Spolu s nimi zde pùsobí Slovák J.�iak-Maru�iak. SL,
je� má v této dobì údajnì 40 000 pøímých èlenù, paritu Èechù a Slovákù zatím
nepo�aduje. A tak ani nebyla dùslednì dodr�ována.

Velkým povzbuzením pro èeskou a slovenskou Ameriku byla deklarace
z 9. srpna, jí� i Velká Británie uznává Èeskoslovenskou národní radu za pøed-
stavitele �èeskoslovenských národních zájmù� a budoucí èeskoslovenské vlá-
dy. Krátce na to � 22. srpna � citlivì hovoøí senátor H. C. Lodge z Massachu-
setts, pøedseda výboru pro zahranièní vìci. Prominentním Amerièanùm
pøipomíná, �e èeská samostatnost je jedna z nejdùle�itìj�ích mírových podmí-
nek.118 A 2. záøí Spojené státy americké diplomaticky uznávají Èeskosloven-
skou národní radu. V paláci amerického státního sekretariátu ve Washingtonu
naplòují akt R. Lansing a T. G. Masaryk. 14. záøí na veøejnosti, na bøehu michi-
ganského jezera tak spoleènì èiní s patøiènou pietou krajané s Amerièany.

3. záøí je tedy situace zdánlivì ji� zklidnìná. Vláda USA koneènì uznává,
�e existuje váleèný stav mezi Èechoslováky a nìmeckou i rakousko-uherskou
øí�í. ÈSNR se tak podaøilo definitivnì prosadit vznik èeskoslovenského státu
mezi váleèné cíle dohodové koalice.119 Èeská a slovenská Amerika je�tì zøetel-
nìji vyhovuje pokynùm a pøáním �Paøí�e�. Velkou demonstraèní schùzí v Ma-
dison Square Garden v New Yorku, vìnovanou 6. záøí 4. výroèí bitvy u Marny,
je èeský a slovenský národ poprvé úøednì reprezentován  od uznání vládou Spo-
jených státù.120 Na�i stranu zastupují T.G. Masaryk a kapitán ruských legií
V. S. Hurban, delegát ÈSNR na Rusi. Ji� 9. záøí 1918 potom zve prezident Wil-
son k sobì K. Perglera, aby mu vyslovil uznání za jeho práci v hnutí za èesko-
slovenskou samostatnost.121 Tý� den ÈSNR zaznamenává dal�í úspìch � diplo-
maticky ji uznává Japonsko, 3. øíjna tak uèiní i Itálie.

Mnozí chápou, �e se blí�í konec Rakousko-Uherska. Ji� 29. záøí se v Praze
konalo spoleèné zasedání Národního výboru a Èeského svazu, jeho� aktéøi
K. Kramáø, A. �vehla a dal�í se obrátili na prezídium Èeského místodr�itelství
s po�adavkem na plnou samostatnost a svobodu pro èeský národ.122 Posléze se
krajané dovídají o mohutném vystoupení obyvatel proti re�imu v èeských ze-
mích. Do�lo k nìmu 14. øíjna navzdory varovné vyhlá�ce Èeského místodr�ite-
le.123 Vìt�í pozornost si �ve staré vlasti� nezískal císaøský manifest Karla I.,
pøicházející 16. øíjna s pøíslibem pøemìny Rakouska na spolkový stát. Nejen
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národy v podruèí, ale i ameriètí krajané po�adovali více � zánik Rakousko-
Uherska.

Pøedstavitelé èeskoslovenské zahranièní akce na americké pùdì svou èin-
nost je�tì zintenzivòují. Podrobují se pøedtím urèitému výbìru, kritériem je zkou-
mání schopností a dùvìryhodnosti pro jejich pøípadné vyu�ití v novém státì.
Jen nìkteøí mají mo�nost vystupovat èeským èi slovenským jménem na veøej-
nosti nebo tvoøit okruh Masarykových spolupracovníkù. Ti potom, záhy po vzni-
ku republiky, automaticky pøecházejí na urèitý èas do jejích diplomatických
slu�eb (dr. K. Pergler, dr. L. J. Fisher, S. �erpán, dr. J. F. Smetánka, A. Mama-
tey, dr. �. Osuský, M. Getting a nìkteøí dal�í).

V napjatých dnech podporují Masaryka úèinným zpùsobem citlivými èiny
zøetelnì èe�tí Sokolové. Jejich ústøední organizace Obec sokolská v Americe
toti� pøipravila na dny 14.�17. øíjna 1918 do Clevelandu poprvé vlastní demon-
strativní sjezd.124 Po více ne� roce èinnosti, podøízené válce a odboji, se ov�em
ji� nedalo poèítat se v�emi 1 023 èleny získanými pøi zalo�ení (745 mu�ù a 278
�en). Pøes tuto skuteènost má ale obvyklý sokolský mítink znaèný ohlas a pat-
øièný význam. Témìø na konci války a pøi zøetelnì pozitivním øe�ení èeskoslo-
venské otázky dùraznì upozoròuje krajanskou veøejnost i Amerièany, �e Soko-
lové pouze necvièili, ale také se systematicky doma i na v�ech úsecích zahranièní
èinnosti v zámoøí anga�ovali pro èeský a slovenský národ a podporovali jeho
specifické potøeby.

V obtí�né situaci se v té�e dobì nalézali se svými bojovými druhy jiní Soko-
lové � v èeskoslovenských legiích v Rusku. T. G. Masaryk jim proto prostøed-
nictvím pøedstavitele amerických enkláv J. Tvrzického-Kramera 16. øíjna pí-
semnì pøislíbil, �e krajanská Amerika v�em brzy poskytne nutnou první pomoc.
Zatím v�ak mìla spoèívat �pouze� v zabezpeèení péèe èeskými a slovenskými
sestrami Amerického èerveného køí�e i v zaslání vlasteneckých a propagandis-
tických knih. Jednalo se ov�em o nouzové sliby, které nemohly jejich kompli-
kovanou situaci výraznìji øe�it. Podstatnì nadìjnìji se jevila pùjèka americké
vlády, autorizovaná americkým prezidentem W. Wilsonem o den pozdìji. Pøed-
stavitel èeskoslovenského odboje ji toti� okam�itì urèil pro zabezpeèení potøeb
èeských a slovenských vojákù na východì Ruska.

Od poloviny øíjna 1918 se u� pøímo v Americe odehrávají stále dùle�itìj�í
události pro budoucnost Èechù a Slovákù. Tak se stalo, �e 17. øíjna dochází
k neèekané interpelaci. Podkarpatorusové tlumoèí prezidentovi W. Wilsonovi
svùj postoj a své snahy o splynutí ve spoleèném státním útvaru s pøipravova-
ným budoucím státem Èechù a Slovákù.125 Pøedkládají návrh na vlastní auto-
nomní celek v tomto státì. 19. listopadu, na druhém sjezdu ve Scrantonu o tom
definitivnì rozhodují, jejich hlasy se ji� výraznìji a zcela konkrétnì opakují.
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Zdùrazòovaná touha podpoøená politickými aktivitami se pozvolna naplòuje �
a 8. kvìtna 1919 se v podstatì uskuteèòuje...

Dne 18. øíjna 1918 pøitom odpovídá prezident Wilson na rakousko-uherské
mírové podmínky, je� mu byly pøedány v nótì z 5. øíjna. Císaøi Karlovi sdìluje,
�e ètrnáctibodový program z 8. ledna je ji� mimo realitu, nebo� Spojené státy
u� uznaly ÈSNR za vládu de facto. Doporuèil, aby nyní vyjednával jen s tímto
orgánem. ÈSNR v�ak ovládala obava, zda se stále je�tì nehledá mo�nost udr�et
existenci habsburské monarchie. E. Bene� proto ji� 14. øíjna dohodovým pøed-
stavitelùm sdìlil, �e od 26. záøí existuje prozatímní èeskoslovenská vláda.
T. G. Masaryk má být jejím premiérem a ministrem financí, E. Bene� minist-
rem zahranièí a vnitra a M. R. �tefánik ministrem obrany. Iniciativním podnì-
tem k tomuto kroku se ov�em stala washingtonská schùzka 12. øíjna, jí� se zú-
èastnili T. G. Masaryk, K. Pergler, V. S. Hurban a Masarykùv osobní sekretáø
J. Císaø. Kladnì se k nìmu potom vyjádøily vlády Francie, Anglie, Itálie a Srbska.

Takøka souèasnì, ve dnech 13.�16. øíjna 1918, pøipravuje T.G. Masaryk
Prohlá�ení nezávislosti èeskoslovenského národa, známé pod názvem Washing-
tonská deklarace. Tento významný dokument vznikal ve skromnosti � v 16.
ulici, è. 3 500 tohoto mìsta � s americkým poradcem prof. H. Millerem v poza-
dí. Jeho text ve�el ve známost 17. øíjna ve Washingtonu a o den pozdìji v Paøí-
�i, stal se programem èeskoslovenské vlády. Toto vyvrcholení èeskoslovenské
zahranièní akce se hlásilo k americké Deklaraci a ideálùm amerických prezi-
dentù A. Lincolna a W. Wilsona.126 22. øíjna se opìtnì mohou projevit Masary-
kovi krajan�tí poradci. S jejich pomocí se plnì vytí�ený vùdce odboje sna�í
splnit svùj dal�í zámìr � vybudovat potøebné èeskoslovenské konzuláty v New
Yorku, Chicagu a Pittsburghu. Prvními èeskoslovenskými diplomaty v tìchto
místech se v�ak vìt�inou s urèitým odstupem stali F. Kopecký, dr. J. F. Smetán-
ka a dr. V. Rudi�.

Bezprostøednì poté, ve dnech 23.�26. øíjna 1918, se koná ve Filadelfii
v historické budovì amerického Independence Hall jiný významný kongres. 72
delegátù v nìm zastupuje 12 støedoevropských národù hledajících vlastní bu-
doucnost. Pøedsedá mu T. G. Masaryk, jen� je podrobnì informován o dìní ve
vlasti i v Evropì. Jeho názory se tak oprávnìnì promítají v závìreèné rezoluci.
Vyslovené zásady jsou poté zaèlenìny do ústav a zákonù v�ech státù, jejich�
vytvoøení následuje.127 Jednání mìlo pro èeskoslovenský stát i zvlá�tní význam,
nebo� americká emigrace z Podkarpatské Rusi zde prostøednictvím G. �atkovièe
(první karpatoruský guvernér v Èeskoslovenské republice) zaèala naplòovat
svùj pøedchozí zámìr. Èeskoslovenský pøedstavitel rodícího se státu si tak zís-
kává stále vìt�í uznání i mimo Evropu.
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Jedná se rovnì� o nótì ministra zahranièí Rakousko-Uherska G. Andrássyho.
Tento dokument je pochopen jako faktická kapitulace monarchie. Stává se
v domovinì signálem k manifestacím za zøízení samostatného státu. Naveèer
28. øíjna 1918 vydává pra�ský Národní výbor zákon �o zøízení samostatného
státu èeskoslovenského�.128 Pøedstavitelé paøí�ské ÈSNR se o pra�ských udá-
lostech dovídají se zákonitým zpo�dìním. O dva dny pozdìji je v Turèianskom
Svätom Martinì pøijata Deklarace slovenského národa. Reaguje na vyhlá�ení
èeskoslovenské samostatnosti; vyjadøuje po�adavky slovenského národa, který
charakterizuje jako souèást èeskoslovenského národa, v oblasti práva na sebe-
urèení a� po nezávislost. V té�e dobì zahajuje v �enevì schùzku s pøedstavite-
lem èeskoslovenského zahranièního odboje E. Bene�em delegace Národního
výboru vedená K. Kramáøem. Jednání konèí 31. øíjna, Èeskoslovensko je uzná-
no republikou a T. G. Masaryk jmenován prezidentem.

Den pøevratu, 28. øíjen 1918, pro�ívá krajanská Amerika za v�eobecného
nad�ení a s pocity hrdosti. Právì zde T. G. Masaryk zavr�uje svùj nìkolikaletý
cíl. Jeho obdivuhodný èin si pøíslu�níci na�ich enkláv za Atlantikem zøetelnì
uvìdomují. Sami se nemohou v prvních dnech svobody �staré vlasti� nasytit
tím, èeho se vlastnì zúèastnili, co se zahranièní akci vùbec podaøilo. Teprve
postupnì si pøipomínají, �e èe�tí a sloven�tí dobrovolníci se vyznamenali
i v bojích ve Francii. Ocenili tyto aktéry a zjistili i mrtvé a ranìné. Mrtvých
bylo 97 a zranìných èi invalidních 107 (z toho 35 lehce a 72 tì�ce).129 Dopátrali
se pravdìpodobnì i prvního zahynulého v pøímém vojenském støetu. Stal se jím
F. Synáèek, Voskùv kurýr, který ztratil �ivot v lednu 1916 v Evropì. Na rozdíl
od zemøelých èeskoslovenských zdravotníkù v roce 1915 v Srbsku k tomu do-
�lo pøi torpedování italské lodì Brindisi na pokyn èeského dùstojníka rakous-
ko-uherského námoønictva.130

Vyèíslili také, �e z celkové èástky 1 500 000 dolarù vybraných v dobroèin-
ných sbírkách bylo asi 1 000 000 dolarù pøedáno pro potøebu paøí�ské ÈSNR.
Zbývající èást krajané vìnovali na pomocné akce, pøevá�nì pro potøeby èesko-
slovenských legií ve Francii a v Rusku.131 Pøesný vklad Èechù a Slovákù pøitom
nebyl nikdy spolehlivì urèen.

Nebylo vùbec náhodné, �e vùdce prvního odboje a nyní u� státník byl v�ude
vítán a samozøejmì pøijímán v nejrùznìj�ích kruzích. Po kapitulaci obou nepøá-
telských øí�í 11. listopadu u� ale smìøoval domù. 14. listopadu 1918 se v celé
Americe je�tì konají okázalé a mohutné slavnosti èeskoslovenské nezávislosti.
Jen v Chicagu se schází pod Sochou svobody na 40 000 krajanù a Amerièanù,
mezi úèastníky nechybìjí ani slavnostnì odìní Sokolové. O den pozdìji se
T. G. Masaryk setkává s prezidentem W. Wilsonem, R. Lansingem a nìkterými
významnými americkými èiniteli. Pova�uje za korektní vyjádøit v�em pøedsta-
vitelùm velmoci vdìk za stále zøetelnìj�í podporu Ameriky pøi vzniku ÈSR.Vlast
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Masaryka v�ak bude brzy potøebovat, nemù�e nav�tívit v�echny, kteøí ho po-
zvali. A tak se 20. prosince tato vá�ená osobnost s doprovodem v newyorském
pøístavu na lodi Carmania louèí se Spojenými státy a s prozatímním státním
symbolem na ní se vrací domù.

Krajanský a v jeho rámci významný sokolský podíl na vzniku ÈSR, je pro
Masaryka i jeho spolupracovníky zøejmý. I sami vystìhovalci si vlastního vkla-
du témìø jednotnì doká�ou zpoèátku vá�it. Svìdèí o tom i vypravení Lodí lásky
do vlasti hned na jaøe 1919, které vùbec poprvé pøivá�ely domù z ciziny potøeb-
né zbo�í a potraviny v hodnotì 6�7 000 dolarù.132 Jen Obec sokolská (pozdìji
Americká obec sokolská) a nìkolik dal�ích tìles ale doká�e i pozdìji, v pøípadì
potøeby, opìtnì projevit vìrnost domovinì i jejím obèanùm. Èeským a sloven-
ským krajanùm v Americe se toti� v období 1918�1938 postupnì stávala cizí
jednota, o kterou v odboji usilovali.
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OBRAZOVÁ PØÍLOHA

Josef Èermák (v mlad�ím vìku) a MUDr. Jan Rudi�-Jièínský

Sokolovna v Omaze byla zpøístupnìna 6. srpna 1899
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Finanèní opora èeskoslovenského prvního odboje Bank of Europe v New Yorku
byla otevøena 5. èervence 1910 (zanikla v dobì hospodáøské krize 28. srpna
1931)

Ing. Josef Tvrzický-Kramer, prof. Jaroslav J. Zmrhal a JUDr. Karel Pergler (zleva)
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Aktéøi první konference Èeského národního sdru�ení v Clevelandu 13. a 14.
bøezna 1915 K. Kavan, J. J. Zmrhal, JUDr. J. E. Salaba-Vojan, C. B. Svoboda
(stojící zleva), E. V. Voska (vedoucí krajanské kontra�pioná�e), J. F. �tìpina,
F. Kysela, F. J. Truneèek a MUDr. L. J. Fisher (sedící zleva)

Èeská síò v Clevelandu pøerostla ve dnech 22.�23. øíjna 1915 rámec �ivota
èeské men�iny � Èeské národní sdru�ení a Slovenská liga zde uzavøely dohodu
o pøí�tí spolupráci amerických Èechù a Slovákù v odboji
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Albert Mamatey, generál Milan Rastislav �tefánik a MUDr. Ludvík J. Fisher
(zleva) v èervenci 1917 ve Washingtonu v pøestávce jednání o mo�nosti zalo�e-
ní èeskoslovenské legie ve Francii (v pozadí Kapitol)
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Ústøední budova èeskoslovenského tábora pro dobrovolníky ve Stamfordu

Národní kolek � jeden z agitaèních prostøedkù èeskoslovenského odboje v zámoøí
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Protokol Pittsburské dohody
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T. G. Masaryk mezi èeskoslovenskými dobrovolníky ve Stamfordu v létì 1918

Výrazem sblí�ení mezi W. Wilsonem s T. G. Masarykem byl dopis amerického
státníka ze dne 18. èervna 1918 èeskoslovenskému vúdci zahranièní akce
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�Vèelky� Èeského národního sdru�ení v Chicagu; jejich zakladatelka Anna
J. Nováková sedí tøetí zleva

Pomník èeskoslovenských legionáøù ve Vouziers
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE AMERIKANISCHEN SOKOL-MITGLIEDER UND DIE ERSTE
AUSLÄNDISCHE AKTION

Jiøí Jo�ák

Dr. phil. Jiøí Jo�ák will mit seinem Artikel zur geschichtlichen Untersuchung
der tschechischen, aber auch slowakischen Sokol-Bewegung hinter dem Atlan-
tik im Zeitraum 1914�1918 beitragen.

Angesichts des verlaufenden Ersten Weltkriegs und der Formierung der
tschechoslowakischen Widerstandsbewegung konnte er sich nicht nur auf die
Frage des Sokol-Vereins konzentrieren. Er nimmt sie deshalb auf Hintergrund
der Zeit und der Hauptereignisse wahr, konzentriert sich dabei auf Erfassen
der Entwicklung der Sokol-Bewegung in den USA und auch ihres Beitrags für
die Entstehung der Tschechoslowakei.

Der Umfang der Studie erlaubt dem Autor nicht, sich mehr mit den nicht
unbedeutenden Reibereien unter den Sokol-Mitgliedern und auch mit den Nach-
teilen, die diese Reibereien begleiten, zu beschäftigen. Der Beitrag konzent-
riert sich also vor allem auf den belegbaren Einsatz der Sokol-Mitglieder in
die tschechoslowakische ausländische Aktion in Amerika und später in Frank-
reich.

Der Autor bemüht sich um die Erinnerung an den Anteil bei der Finanzie-
rung der ersten Widerstandsbewegung. Er vergisst nicht den Verlauf der merk-
würdigen Propagandakampagne zu Gunsten der Tschechoslowakei, die von
der tschechischen und slowakischen Minderheit im Übersee entwickelt wurde.
Auch vermerkt er die nicht geringe Hilfleistung der Sokol-Mitglieder für die
Aufschwung der landsmännischen Gegenspionage und des Kurierdienstes.
Weiter versucht er die vermutliche Menge der Sokol-Mitglieder unter den Frei-
willigen in der tschechoslowakischen Legion in Frankreich und deren Tätig-
keit zu erfassen. Die Sokol-Mitglieder fehlten auch nicht unter denjenigen Aus-
wanderern, die den tschechoslowakischen Vertretern in Paris bei den kompli-
zierten Verhandlungen mit den amerikanischen Repräsentanten über die Zu-
kunft Österreich-Ungarns und Europas halfen.

Zum Schluss erinnert die Arbeit, dass aus dem �tschechischen und slowaki-
schen Amerika� vor allem die tschechischen Sokol-Mitglieder dem Gedanken
der Existenz der Tschechoslowakei auch in der Zukunft treu blieben.
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ZDENÌK NEJEDLÝ A SPOLEK SOCIALISTICKÁ
SPOLEÈNOST V PRAZE1

Jiøí Køes�an

�Zdenìk je udøen, u�tván,�2  svìøila se rodinnému pøíteli Josefu Jeøábkovi
(charakteristiky vìt�iny aktérù na�eho pøíbìhu nalezne ètenáø v pøíloze è. 2)
dne 1. prosince 1920 Marie Nejedlá, man�elka cítící se strastmi svého chotì
a v�dy chápající jeho bolesti. Mladá republika byla v té dobì zaujata prudkou
konfrontací uvnitø nejsilnìj�í politické strany � Èeskoslovenské sociálnì demo-
kratické strany dìlnické. Spor o dal�í cesty vývoje, o pojetí a smysl revoluce
a v neposlední øadì i o vývoj v sovìtském Rusku, zasáhl i atmosféru v Realis-
tickém klubu. V nìm se sdru�ili na poèátku roku 1920 bývalí pøíslu�níci Èesko-
slovenské strany pokrokové, kteøí se rozhodli, �e po její likvidaci nepøejdou do
øad národnì socialistické strany.3  Ovzdu�í v Realistickém klubu na konci listo-
padu 1920 charakterizovala Marie Nejedlá v ji� zmínìném dopise Josefu Je-
øábkovi pøiléhavì jako �trapnì dusné�.

Jen o nìkolik dní pozdìji, ne� vlo�ila svùj dopis do obálky, dne 5. prosince
1920, byl násilnì obsazen Lidový dùm a pøedán pøedstavitelùm pravicového
køídla sociálnì demokratické strany. Zásah státní moci ve prospìch jednoho
úèastníka sporu, jakkoli byl vyprovokován také chováním levice, zapùsobil
�okujím dojmem na �pokrokovì�, socialisticky orientovanou inteligenci a mlá-
de�. Jakoby se v prùbìhu desetidenní prosincové generální stávky, vyhlá�ené
sociálnì demokratickou levicí a zlomené v nìkterých místech velmi tvrdì státní
represivní mocí, rozplynula znaèná èást oèekávání, která mladí chovali vùèi
pováleènému vývoji v nové republice. �Nadìje byly veliké, zklamání tì�ké,�4

napsal s odstupem osmi let Pavel Levit. �Byl to veliký proces poznání, který
jsme prodìlali, od horoucích nadìjí váleèných, ne� nás modloslu�ebníci Kon-
solidace pøesvìdèili, �e se v podstatì nic nezmìnilo.� Karel Konrád pozdìji
vzpomínal: �My, kteøí jsme vy�li z tìch dìlostøeleckých kráterù �iví, domnívali
jsme se, v�ím právem, �e nyní musí nastat rozliv v�eobecné spravedlnosti, rov-
nosti, ba i lásky, její� hlubokost jsme tu�ili jako vlastní touhu po sladkosti dote-
kù.�5  Vývojem se podle Konrádova názoru cítili mladí lidé podvedeni, oèeká-
vání se rozplynula ve �velkopodvodech, �albì, koøistnictví, sobeckosti,
nestoudných l�ích a svatokráde�ích�, je�, jak se domníval, naplnily v�ední �i-
vot republiky.
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Dne 30. ledna 1921 se na valném sjezdu dovr�il vývoj v Realistickém klubu
vítìzstvím køídla vedeného Emanuelem Rádlem, je� chtìlo ve sporu obou soci-
álnì demokratických proudù zachovat pøísnou neutralitu a kritický odstup. Sku-
pina, silnì kritická vùèi pravicovým vùdcùm sociální demokracie a osudovì
zaujatá vývojem v Rusku, ztratila ve vedení klubu i v redakci Realistické strá�e
mocenské pozice. K této skupinì nále�eli mimo jiné Zdenìk Nejedlý, Petr Rù-
�ek, Ladislav Görlich, Jan Gallas, Jaromír Dolanský, Karel Bradka, bratøi Vla-
dimír a Jaroslav Procházkové a Josef Teindl.6  Nìkteøí z nich byli zpoèátku
odhodláni setrvat v klubu a hrát roli opozice. �Jíti ven z klubu je nemo�no, kdy�
èlovìk neví, kam by �el. Konec koncù v�dy� to není tak stra�ná vìc dìlati v klubu
opozici. To prospìje diskusi a my�lenkovému kvasu,�7  psal bratrovi 18. února
1921 Jaroslav Procházka.

V dobì, kdy dopis Jaroslava Procházky nastupoval cestu z Plznì do Prahy,
byl ji� ve spisovnì ministerstva vnitra evidován dopis Petra Rù�ka, Jana Galla-
se a Karla Lörsche ze dne 8. února 1921, v nìm� pisatelé informovali o úmyslu
zalo�it spolek Socialistická spoleènost v Praze.8  Úèelem spolku mìlo být podle
pøedlo�ených stanov �vìdecké studium otázek a podmínek socialistického øádu�.
Spolek mìl konat schùze, pøedná�ky, diskuse, publikovat výsledky své èinnosti
a zøídit knihovnu a èítárnu. Zemská správa politická v Praze, je� byla oprávnì-
na posoudit oznámení o zøízení spolku, jeho utvoøení 20. února zakázala pro
formální nedostatky ve stanovách (nepøesné formulace, týkající se usná�ení-
schopnosti valné hromady a výboru, zastupování spolku navenek, vydávání
spolkových vyhlá�ek).9

V následujících �esti mìsících, pokud je známo, nikdo neuèinil nový pokus
o ustavení Socialistické spoleènosti. Patrnì zejména z iniciativy Petra Rù�ka se
zájemci v prùbìhu bøezna a dubna 1921 scházeli na schùzích pøípravného vý-
boru v kavárnì Opera na Smíchovì.10  Komunikace mezi Rádlovým a Nejedlé-
ho køídlem v Realistickém klubu mezitím natolik vázla, �e pra�ská organizace
klubu, v ní� mìla levice na rozdíl od vìt�iny venkovských organizací pøevahu,
se ocitla v témìø dokonalém rozkladu. Levicoví opozièníci Realistického klubu
stále èastìji (i pod vlivem radikalizace sociálnì demokratické levice) po�ado-
vali odchod z klubu a organizaèní osamostatnìní. Jaroslav Procházka bratrovi
10. kvìtna 1921 psal ji� v naprosto rozhodném duchu: �Realistická strá� je
hnus, házíme vùbec realismus do kouta.�11  Po�adoval zahájit vydávání nového
vlastního èasopisu.

Dopis Jaroslava Procházky bratru Vladimírovi je pro nás dùle�itý je�tì z toho
dùvodu, �e obsahuje zmínku o programu Socialistické spoleènosti, který pisa-
tel oznaèil za nedostaèující, �úzký, mìlký�. V pozùstalosti Zdeòka Nejedlého
jsou ulo�eny dva programové dokumenty spolku Socialistická spoleènost, z nich�
jeden je nadepsán �Zásady programové� a druhý, bez názvu, rozebírá úkoly
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Socialistické spoleènosti. Autor obou elaborátù a doba jejich vzniku nejsou
známy, tak�e nelze s naprostou jistotou urèit, zda právì je (nebo jeden z nich)
kriticky zmiòoval Jaroslav Procházka. Vzhledem k tomu, �e oba dokumenty
(jejich úplné znìní viz pøíloha è. 4 a 5) se zamìøují témìø výhradnì na tezovité
posti�ení hospodáøských otázek a obsahují momenty, typické pro zpùsob uva-
�ování centristù, sna�ících se hledat kompromis mezi pravicí a levicí sociální
demokracie (srovnej alespoò po�adavek �zadr�ení� revoluce do nejpøíhodnìj-
�ího okam�iku, kdy proletariát získá pozice v oblasti politické moci, ve vedení
výroby a potøebné odborné znalosti), mohli bychom pøedpokládat, �e autorem
obou dokumentù byl Petr Rù�ek a �e mohly být napsány na jaøe roku 1921.
Rù�ek se ekonomickými aspekty socialismu zabýval dlouhodobì a na jaøe 1921
výraznì inklinoval k centrismu.

Na den 8. èervna 1921 byla do kavárny Opera svolána schùze pøíslu�níkù
levice Realistického klubu, jí� se zúèastnilo asi 60 osob. Úèastníci schùze, kte-
rá se roze�la a� o pùlnoci, se rozhodli odejít z Realistického klubu. Vìt�ina
z nich (Ladislav Görlich, Jan Gallas, Josef Ludvík Fischer) oznaèila za nejper-
spektivnìj�í komunistickou stranu, ustavenou 14. kvìtna 1921, a nìkteøí vyjád-
øili své odhodlání její øady posílit (asi tøetina úèastníkù schùze ostatnì ji� podle
odhadu dozírajícího civilního strá�níka èleny KSÈ byla12 ). Nedùvìru v komu-
nistickou stranu vyjádøil z øeèníkù pouze Petr Rù�ek, který ohlásil pøechod
k centristùm. Ti podle jeho názoru budou zachraòovat proletariát poté, co se
narychlo postavená komunistická strana rozpadne. Zdenìk Nejedlý ocenil ko-
munistickou stranu jako jedinou stranu organizovaného dìlnictva, sám ov�em
vstup do KSÈ neohlásil a ani k nìmu nevyzval jiné.

Zdá se, �e kromì silné inklinace ke komunistické stranì byl v levici Realis-
tického klubu zastoupen i názor, �e zatím není tøeba vstupovat do �ádné politic-
ké strany, je nutno se soustøedit na programové otázky a pomoci snahám dìlnic-
tva v boji za socialistické cíle. Takový názor sdílel Zdenìk Nejedlý, v podobném
duchu vystoupil na poslední schùzi levice Realistického klubu i Franti�ek Ko-
courek. Toto stanovisko bylo dodateènì reprodukováno i v dopise Vladimíra
Procházky Zdeòku Nejedlému ze dne 26. záøí 1921.13  (Procházka se schùze
levice Realistického klubu dne 8. èervna nemohl zúèastnit pro nemoc.) Pøe-
svìdèení, �e je nutno vytváøet platformu tøíbení programových názorù, na ní�
by se setkávali pøíslu�níci rùzných politických a ideových proudù, pøispìl zøej-
mì k o�ivení my�lenky na zøízení spolku Socialistická spoleènost.

Dne 13. srpna 1921 zaslal Jaromír Dolanský Zemské správì politické v Pra-
ze nové stanovy spolku,14  které opakovaly základní ustanovení stanov, pøedlo-
�ených v únoru. Bohu�el opakovaly i jeden z nedostatkù vytèených tehdy úøa-
dem pøedkladatelùm � nedostateènì urèovaly kompetence valné hromady. Po
dopracování stanov mohla dne 10. øíjna 1921 Zemská správa politická v Praze
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zakladateli Jaromíru Dolanskému koneènì sdìlit, �e nezakazuje utvoøení spol-
ku Socialistická spoleènost v Praze.

Tøicátého listopadu roku 1921 se v kavárnì Opera v tehdej�í Chotkovì ulici
(u mostu Legií) na Smíchovì se�la ustavující valná hromada Socialistické spo-
leènosti. Do èela spolku byl symbolicky zvolen dìlník Bohumil Voboøil, místo-
pøedsedou se stal Petr Rù�ek, èlenem výboru Zdenìk Nejedlý a jednatelem
Miroslav Novák (pøehled funkcionáøù spolku Socialistická spoleènost po celou
dobu jeho trvání je podán v pøíloze è. 1). Hlavními øeèníky schùze byli Nejedlý
a Rù�ek. Podle vzpomínky Miloslava Matou�ka15  se kromì pamìtníka samot-
ného zúèastnili ustavující valné hromady je�tì Karel Kácl, Franti�ek O. Navrá-
til, Vilém Dole�el, Pavel Levit, Vladimír Procházka, Magda Bosáková, Josef
Guttmann, Rudolf Slánský, Jan Gallas, Jaroslav Kratochvíl, Bohumil Mathesi-
us, Karel Bradka16  a jiní.

Podívejme se nyní blí�e na mu�e, který pøedstavoval nejznámìj�í osobnost
Socialistické spoleènosti. Václav Kopecký pozdìji napsal, �e Zdenìk Nejedlý
nad�enì pozdravil vznik Komunistické strany Èeskoslovenska a �dal své jmé-
no, svoji autoritu a celou èinnost svého geniálního ducha do slu�eb na�eho re-
voluèního komunistického hnutí�.17  Kopecký tvrdil, �e od samého vzniku KSÈ
�Zdenìk Nejedlý se obìtavì ujal poslání, aby pro revoluèní komunistické hnutí
získával pokrokové �ivly èeskoslovenské inteligence�.18  Nejedlý je tedy líèen
jako �skálopevný velikán�,19  vidoucí a pøesvìdèený prorok, který mìl za úkol
pøevádìt váhající, malomyslné a pochybující pod køídla KSÈ. Tomuto obrazu
pøitakávaly (ov�em ponìkud støízlivìji) nìkteré pozdní Nejedlého výroky.20

Poslechnìme v�ak mnohem umìøenìj�í líèení Nejedlého cesty po odchodu
z Realistického klubu, jak je podal Nejedlého �ivotopisec Josef Teichman v roce
1938: �Cesta z Realistického klubu pro nìho mohla vésti jen mezi ty, kteøí bez-
radnì stanuli na rozhraní obou proudù na�eho politického �ivota, v nich� ze-
jména idealismus mladých byl zle posti�en.�21  Polo�me si otázku, zda Zdenìk
Nejedlý nebyl v polovinì roku 1921 sám spí�e váhajícím a hledajícím, zda ne-
potøeboval ujasnìní své dal�í cesty uprostøed stejnì pochybujících a bezrad-
ných.

Tento výrazný talent mezi èeskými historiky byl za první svìtové války pøe-
kvapen neèekaným ohlasem svých poèinù, propagujících dílo Bedøicha Smeta-
ny (výstava, pøedná�ky, podíl na inscenaci oper). On, který dosud o politiku
ostentativnì nedbal, si náhle plnì uvìdomil politické konsekvence své odborné
práce. Jeho stoupající zájem o politiku, pøed ní� jej mimochodem opakovanì
varovali jeho uèitelé, se dostavil �opo�dìnì�, prakticky ji� v období, kdy Zde-
nìk Nejedlý dozrál ve výjimeènou a v øadì ohledù specifickou vìdeckou osob-
nost.22  V závìru války byl prudce zaujat zahranièní akcí svého nìkdej�ího oblí-
beného univerzitního uèitele T. G. Masaryka a tomuto zaujetí dal výraz i svým
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vstupem do pokrokové strany. Nutno ov�em dodat, �e Nejedlý byl realismu
blízký ji� pøed válkou a v jeho duchu nazíral veøejné dìní. Vývoj na konci války
a po vzniku Republiky èeskoslovenské se v�ak ubíral ve smìru, jemu� Nejedlý
nerozumìl. Realisté se roze�li do jiných politických stran a Nejedlého názory
se neuplatnily ani v úzkém rámci Realistického klubu, který ostatnì smìøoval
nezadr�itelnì k politické bezvýznamnosti. S nepochopením, ba pøímo s odpo-
rem byl vìt�inou èeských intelektuálù pøijat Nejedlého apel k radikální oèistì
spoleèenského �ivota, který se ji� v listopadu 1918 materializoval v tvrdém
útoku na Josefa Suka a Èeské kvarteto za jejich údajný prorakouský postoj za
války.23

T. G. Masaryk se vydal cestou, ji� jeho stoupenec v nìkterých ohledech
necenil. Ponechal realisty jejich osudu a postavil se do pozice nestranného pre-
zidenta. Orientoval se na osobnosti, schopné konstruktivního budování státu.
Také pod vlivem �Sukovy aféry� k tìmto osobnostem patrnì nepoèítal Zdeòka
Nejedlého. Ke spolupráci naopak pøizval nìkteré své bývalé oponenty, jejich�
schopností si Nejedlý (a nejen on) nevá�il. Masaryk byl znaènì kritický k ruské
revoluci, jí� byl naopak Nejedlý neodolatelnì váben. Ve sporu uvnitø sociálnì
demokratické strany Masaryk podpoøil pravicové vùdce. O Masarykovì posto-
ji se Nejedlý pøesvìdèil pøi audienci, kterou mu prezident poskytl 7. øíjna 1920.
K setkání se Nejedlý vrátil a� v roce 1950. Masaryk jej prý pøijal proto, �e jej
chtìl pro jeho vliv mezi dìlnictvem získat pro �oèistu� sociálnì demokratické
strany, jako pøedtím získal napøíklad Josefa Stivína. �Mne Masaryk nikdy ne-
mìl rád, u� jako studenta nikoli. Cítil asi, �e jsem z docela jiného masa,�24

vzpomínal Nejedlý. Jeden a pùl hodiny prý Masaryk Nejedlého pøesvìdèoval,
ale nepochodil. Deset let potom prý na nìho prezident nepromluvil, �i hlavu
otoèil, mìl-li mne potkat�. Václav Kopecký pozdìji �obohatil� Nejedlého vzpo-
mínku v tom smìru, �e od té doby se datovalo mezi obìma mu�i �hluboké osob-
ní nepøátelství,�25  je� se prý stupòovalo po vydání Nejedlého monografie
o Masarykovi. Nádavkem Kopecký ètenáøi tvrdil, �e Nejedlý nikdy nebyl èle-
nem pokrokové strany.26  Dodejme, �e Zdenìk Nejedlý v roce 1960 odmítl Ko-
peckého pamìti recenzovat a v soukromí se pohrdavì vyjadøoval o hrubých
chybách, je� obsahovaly.

Skuteènost byla taková, �e Nejedlý sice vyjadøoval kritické výhrady vùèi
Masarykovi, po celou dobu první republiky a prakticky a� do padesátých let
v�ak hodnotil úlohu prvního prezidenta s velkým respektem. Prakticky nikdy se
nedal strhnout k hrubým útokùm. Kdy� v roce 1922 èlenové Socialistické spo-
leènosti Jaroslav Procházka a Josef Ludvík Fischer po�adovali ve Varu revizi
Masarykova uèení a Fischer dokonce napsal, �e �toho, co by nám Masaryk
mohl dát, je pøíli�, pøespøíli� málo�,27  Nejedlý nabádal: �Zjev jako jest Masa-
ryk nelze vyøíditi takhle jednodu�e. Ale i vìcnì: kdybychom dovedli Masary-
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kovu Sociální otázku domysliti v duchu dne�ní doby, na�li bychom v ní velmi
mnoho, jak patrno z toho, �e se jí dnes dovolávají i komunisté.� Také Masaryk
sledoval èinnost Nejedlého velice pozornì. Tak tomu bylo ji� na poèátku dva-
cátých let � historik Antonín Klimek napøíklad nalezl v pozùstalosti T. G. Ma-
saryka prezidentem peèlivì podtrhaný Nejedlého èlánek o autoritì, který vy�el
ve Varu v roce 1922.28  Masaryk Nejedlého cenil jako skvìlého znalce Smeta-
nova díla (zaujetí Smetanou sdílel Masaryk se svou �enou Charlottou). Pøipo-
meòme Masarykùv v�estranný pøínos k jubilejním oslavám Bedøicha Smetany
v roce 1924, jejich� re�ie byla v rukou Sboru pro postavení pomníku Bedøichu
Smetanovi, v nìm� Nejedlý hrál nespornì nejvýznamnìj�í roli. Nejedlého mo-
nografii T. G. Masaryk (první svazek vy�el v roce 1930) stavìl prezident vý�e
ne� Èapkovy Hovory s T. G. M. Man�elé Nejedlých byli nìkolikráte pozváni
k Masarykovi k pøátelskému posezení.

V Socialistické spoleènosti nalezl Zdenìk Nejedlý pozoruhodnì �iroké spek-
trum levicovì orientovaných lidí. �Socialistická spoleènost byla diskusním klu-
bem, který mìl své doby vysokou úroveò a zároveò velikou �ivotnost. Stal se
støediskem, kde se scházeli leví disidenti Realistického klubu s dìlníky, studen-
ty, s mláde�í èeskoslovenských socialistù, s nezávislou socialistickou mláde�í,
s mláde�í komunistickou,�29  Tento výèet je v podstatì vyèerpávající. Dodejme
snad jen, �e v klubu se vedle nìkdej�ích realistù, národních socialistù, sociál-
ních demokratù, centristù, komunistù, dìlnických pøedákù a studentských vùd-
cù výraznì prezentovali také levicovì zamìøení èlenové legionáøských, uèitel-
ských a odborových organizací (podrobné charakteristiky èlenù a úèastníkù
schùzí Socialistické spoleènosti viz pøíloha è. 2).

Pov�imnìme si podrobnìji výrazné skupiny studentských vùdcù, kteøí na
poèátku roku 1922 (nìkteøí z nich ostatnì ji� døíve) nalezli cestu do Socialistic-
ké spoleènosti.30  Stalo se tak poté, co byli vypuzeni z redakce Studentské re-
vue, vydávané Ústøedním svazem èeskoslovenského studentstva. Zdenìk Ne-
jedlý jim v té dobì nabídl mo�nost publikovat ve svém èasopise Var a 15. dubna
dokonce pod redakcí Josefa Ludvíka Fischera vy�lo èíslo, které sestavili pouze
socialistiètí a komunistiètí studenti (do èísla pøispìli Bedøich Václavek, Milo-
slav Matou�ek, K. L. Kácl, Vilém Dole�el, J. M. Koøínek, F. O. Navrátil, Ru-
dolf Steinherz, Jan Klepetáø, Rostislav Kocourek). Mnozí ze studentù se stali
stálými pøispìvateli Varu a aktivnì se úèastnili i dal�ích veøejných poèinù, spo-
jených se jménem Zdeòka Nejedlého. Socialistická spoleènost a Nejedlého Var
jim nabídly mo�nost tøíbení vlastních názorù, které na poèátku dvacátých let
musely být znaènì neuspoøádané a neurèité. Uveïme pøíklad �ètvera svìtel�, které
svým generaèním druhùm v roce 1922 nabídl studentský aktivista Miloslav Matou-
�ek, vylouèený v pøedchozím roce z národnì socialistické strany: �Buï dobrý! Bojuj
za svobodu druhých i svou! Rozmno�uj krásu! �iø zdraví!�31
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Významnými souputníky aktivit Socialistické spoleènosti byli mladí pøed-
stavitelé avantgardní kultury. Polem vzájemného stýkání se stal Nejedlého èa-
sopis Var. Prakticky po celý rok 1922 dokonce spolek Socialistická spoleènost
rezignoval na poøádání vlastních veøejných schùzí a pøedná�ek a jeho èlenové
se úèastnili èi øeènili na schùzích Volného sdru�ení ètenáøù Varu.32  První z nich
se konala 6. února 1922 ve slavné kavárnì Union na Národní tøídì33  a s referáty
o cílech a výsledcích svìtové války na ní vystoupili parádní øeèníci Socialistic-
ké spoleènosti Zdenìk Nejedlý a Petr Rù�ek. Pro neoèekávanì velký zájem
posluchaèstva musela být dal�í setkání sdru�ení pøenesena do Akademického
domu ve Spálené ulici èíslo 20 a pozdìji do kavárny Opera na Smíchovì za
mostem Legií. Dne 13. bøezna 1922 pøepustil Zdenìk Nejedlý svou pøedná�ku
mladému básníku Jiøímu Wolkrovi.34  Posluchaèi (mezi nimi byli napøíklad Ja-
roslav Seifert, Vítìzslav Nezval, Bedøich Václavek, Otokar Fischer, ale i F. X.
�alda, který v�ak nepromluvil, aè byl pøedsedajícím Nejedlým vyzýván) vy-
slechli programový projev o proletáøském umìní,35  který vyvolal �ivou odezvu
v tisku (nepøíznivì reagoval pøedev�ím Wolkrùv uèitel Arne Novák). Projev
pøedznamenal rozkol v umìlecké skupinì Devìtsil, v ní� se Wolker vzdaloval
Teigovì estetice a kterou nakonec poèátkem roku 1923 opustil.36  Jiøí Wolker
spolupracoval s Nejedlého Varem, pokud mu to zdravotní stav dovolil. Lze
konstatovat, �e Wolkrovy obèanské postoje i umìlecké cítìní rozhodnì ovlivnil
kontakt s Nejedlým. Wolker pravidelnì nav�tìvoval Nejedlého vysoko�kolské
pøedná�ky,37  po jejich skonèení pak èasto dlouho do noci se svým uèitelem
a dal�ími kolegy diskutoval o rozmanitých problémech.

Kardinálním problémem spolku Socialistická spoleènost se jevil vztah jeho
èlenù k sociálnì demokratické stranì a dvìma politickým stranám, které se od
ní od�tìpily � Nezávislé sociálnì demokratické stranì (centristé) a Komunistic-
ké stranì Èeskoslovenska. Nutno konstatovat, �e Socialistická spoleènost pøed-
stavovala v dobì, kdy se spí�e obna�ovaly palèivé rozpory mezi jednotlivými
proudy bývalé sociální demokracie a propukaly obtí�nì zapomenutelné osobní
zá�ti mezi jejich pøedáky, jednu z mála platforem, je� umo�òovaly setkávání
èlenù tøí zpoèátku se vzdalujících a postupnì v nìkterých smìrech se pøibli�ují-
cích proudù, je� vyrostly na pùdì staré sociální demokracie. V Socialistické
spoleènosti se sociální demokraté, centristé a komunisté setkávali rovnì� s pøí-
slu�níky národnì socialistické strany.

Zastoupení a aktivita èlenù sociálnì demokratické strany v Socialistické
spoleènosti se zdá na první pohled ze v�ech ètyø zmínìných politických proudù
jako nejménì intenzivní. Mezi èinovníky a øeèníky spolku nalezneme ze sociál-
ních demokratù pouze publicisty Jaroslava Èecháèka a Jiøího Stolze. Zdá se, �e
Pyrrhovo vítìzství získané v boji o Lidový dùm na konci roku 1920 uèinilo
sociální demokracii velmi málo pøita�livou a inspirativní pro mladou èeskou
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�pokrokovou� inteligenci a uvrhlo ji do jisté duchovní izolace. Sociální demo-
kracie se jevila pro vìt�inu levicovì orientovaných intelektuálù v lep�ím pøípa-
dì jako podivná �slitina idealismu, povrchnosti revoluèních zásad a prospì-
cháøství�.38  Celkem oprávnìnì konstatoval Zdenìk Nejedlý, �e sociální
demokracie se stala zajatcem svého urputného boje s bol�evismem a musela
zaujmout pozice patrnì více vpravo, ne� mnozí její vùdci pùvodnì pøedpoklá-
dali.39  Obranný boj, za�títìný navíc v èeském prostøedí tradiènì nepopulární
státní mocí, vedl k jisté my�lenkové sterilitì.

Mnohem výraznìji ne� sociální demokraté se v øadách Socialistické spoleè-
nosti prosadili stoupenci centristického proudu. Aktivnì se v øadách spolku
anga�ovali hned dva významní pøedstavitelé Nezávislé sociálnì demokratické
strany � poslanec a bývalý legionáø Vincenc Charvát40  a Nejedlého souputník
z Realistického klubu, profesor èeské techniky v Praze Petr Rù�ek. Zejména
mlad�í èlenové spoleènosti sledovali s jistou dávkou ironie ponìkud neobratné
taktické manévry Petra Rù�ka na politickém kolbi�ti.41  Nutno øíci, �e dal�í vý-
voj dal skepsi mladíkù za pravdu � svérázný profesor se pozdìji veøejnì zne-
mo�nil, kdy� operoval fale�ným dopisem pøednosty politického a legislativní-
ho odboru kanceláøe prezidenta republiky Josefa Schieszla,42  jen� mìl nabízet
finanèní dotace vedení Slovenské ludové strany výmìnou za politickou likvida-
ci Vojtecha Tuky.

 Vedle námitek povahy spí�e osobní ov�em zaznívala z øad Socialistické
spoleènosti zásadní kritika centristrù � �e nepøiná�ejí vlastní pohled na základ-
ní otázky politického �ivota mladé republiky a usilují o hledání mechanického
støedu mezi sociální demokracií a komunisty. �Ka�dý centristický smìr jest ji�
pøedem cosi ne�ivého, ponìvad� chce �ablonovitì hned napøed stanoviti, co
jedinì mnohotvárností �ivota se uskuteèòuje,�43  psal Zdenìk Nejedlý. V øadách
Socialistické spoleènosti se objevoval názor, �e centristé nemají pevnìj�ího
programového zakotvení, a nutno øíci, �e dal�í vývoj tomuto názoru pøitakal.
Vìt�ina centristù se nakonec v prùbìhu vývoje vrátila k sociální demokracii.
Stejnì jako Zdenìk Nejedlý asi øada èlenù Socialistické spoleènosti �ádala
v polovinì dvacátých let spí�e ne� úporné hledání kompromisu ve stále vìt�í
míøe urèité odpovìdi na otázky typu �buï � anebo�. �Lidé neznají prostì �ád-
ného støedu. Buï jsi celý ná� anebo jsi celý tam na druhé stranì � tøetí mo�nost
není. Chce�-li být hezký na obì strany, jsi nutnì z obou stran � bit,�44  uvedl
Zdenìk Nejedlý. Je mo�no konstatovat, �e takto kategoricky formulovaná sta-
noviska byla nejednou na poli Socialistické spoleènosti vyjadøována, �e v�ak
nepøedstavovala pøeká�ku k diskusi jinak smý�lejících.

Podstatnì inspirativnìj�í ve srovnání se stoupenci centristické Dvaapùlté
internacionály (vídeòské) se jevilo sledování vývoje v národnì socialistické
stranì. Pùsobení levice národnì socialistické inteligence v Socialistické spo-
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leènosti nebylo rozhodnì zanedbatelné. Z národních socialistù se setkáme na
akcích Socialistické spoleènosti s advokátem a publicistou Theodorem Barto�-
kem, publicistou Aloisem Hatinou a studentským pøedákem Miloslavem Ma-
tou�kem, který ov�em byl ze strany vylouèen ji� na jaøe 1921. Populární pøedák
volnomy�lenkáøského hnutí Theodor Barto�ek byl vylouèen z národnì socialis-
tické strany na jaøe roku 1923 poté, co spolu s Bohuslavem Vrbenským, Luisou
Landovou-�tychovou a Václavem Draxlem hlasovali v parlamentu proti záko-
nu na ochranu republiky. Nezávislá socialistická strana dìlnická, v ní� se od-
padlíci z národnì socialistické strany sdru�ili, spolupracovala potom s centris-
tickou Nezávislou sociálnì demokratickou stranou, je� ov�em na podzim 1924
opustila spoleèné Socialistické sjednocení a vplynula do Èeskoslovenské stra-
ny sociálnì demokratické. V následujícím roce se Nezávislá socialistická stra-
na dìlnická rozhodla pro vstup do komunistické strany.

Zákruty vý�e uvedeného vývoje byly èleny Socialistické spoleènosti bedli-
vì a s nejvìt�í vá�ností sledovány. Vylouèení ètyø poslancù z národnì socialis-
tické strany hodnotil Zdenìk Nejedlý jako dùkaz �nezadr�itelného rozkladu
na�ich politických stran�45  a vyjádøil pøesvìdèení, �e pravice vede stranu k fa-
�ismu. Nejedlý správnì vytu�il inklinaci Vrbenského skupiny ke KSÈ, ale vyjá-
døil rovnì� pochopení pro jejich souèasnou zdr�enlivost vùèi této stranì. Pokus
o vytvoøení Socialistického sjednocení s centristy odsoudil jako pouhou me-
chanickou dohodu vùdcù.46  Podle Nejedlého názoru roztøí�tìnost a ha�teøivost
politické sféry mohla být pøekonána jedinì potlaèením individualismu vùdcù,
odtr�ených od lidu. K sjednocení socialistických proudù podle jeho názoru mìlo
dojít cestou �zdola� � sjednocením odborových organizací a vytvoøením dìl-
nických samospráv podle ruského vzoru.47  Teprve ze spojení mas vyrostou noví
vùdcové, kteøí budou skuteèné potøeby lidu vyjadøovat. Nejedlý na poèátku
dvacátých let hodnotil stále èastìji KSÈ jako v podstatì jedinou stranu, schop-
nou uchovat spojení s nej�ir�ími lidovými masami.

Hluboká skepse vùèi stávajícímu systému stran, zaujetí sovìtským vzorem,
inklinace ke komunistické stranì � to byly pocity, které s Nejedlým sdílela pøe-
vá�ná èást èlenù a úèastníkù akcí Socialistické spoleènosti. Víme, �e nìkteøí
z nich se stali organizovanými komunisty ji� v dobì jejího vzniku èi krátce po
nìm � Václav Bolen, Václav Brádka, Ladislav Görlich, Josef Guttmann, Jan
Harus, Josef Kolský, Vojtìch Pavlásek, Rudolf Slánský, Václav Vacek, Emanu-
el Vajtauer, Milo� Vanìk, Bøetislav Hùla, Matej Kr�iak. Dva poslednì jmeno-
vaní se stali komunisty ji� za války v Rusku. V této souvislosti nutno ov�em
konstatovat, �e bezprostøední zku�enost s ruskou revoluèní realitou reprezento-
vali v Socialistické spoleènosti spí�e ne� èe�tí a sloven�tí bol�evici nìkdej�í
pøíslu�níci legií: poslanec Vincenc Charvát, spisovatelé Václav Kaplický a Ja-
roslav Kratochvíl èi studentský aktivista Jaroslav Procházka.
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Øada èlenù Socialistické spoleènosti pøistupovala ke komunistické stranì
buï s otevøenou skepsí (Petr Rù�ek) nebo alespoò s jistými obavami a váhá-
ním. Vladimír Procházka pøiznával v dopise Zdeòku Nejedlému ze dne 26. záøí
1921, �e studium literatury jej pøivádí �stále blí�e ke komunistùm�.48  Jako �tì�-
kou pøeká�ku� ke spolupráci s komunisty (konkrétnì s Proletkultem) v�ak vidìl
v jejich nedùvìøe ke ka�dému, kdo stojí mimo jejich stranu. Bratøi Vladimír
a Jaroslav Procházkové se nakonec odhodlali ke vstupu do KSÈ a� v roce 1924.
Jisté pochyby o komunistické stranì sdílel také pøítel obou bratøí Jaromír Do-
lanský. Do KSÈ vstoupil tento nìkdej�í realista v roce 1922 �oklikou� pøes
národnì socialistickou stranu. Také Josef Ludvík Fischer se v dopisu Zdeòku
Nejedlému z 20. srpna 1921 obával komunistické �scholastiky nevkusné a urá-
�ející�,49  jak se projevovala napøíklad v Proletkultu. Pøiznal, �e hledá organiza-
ci KSÈ, do ní� by vstoupil, ale jedním dechem vyjádøil pochybnosti: �V�ak kdo
ví, jestli by mì hned druhý den nevyhodili�, proto�e není marxistou. V roce
1924 vyjádøil zklamání nad sjezdem KSÈ a nad vývojem, který zøejmì pøemìní
stranu v malou sektu.50

Mnohem zajímavìj�í, ne� zji�tìní toho, kdy jednotliví èlenové Socialistické
spoleènosti dospìli k rozhodnutí vstoupit do Komunistické strany Èeskoslo-
venska, se jeví skuteènost, �e pová�livì velká èást z nich se v prùbìhu doby
dostala se stranickým vedením do konfliktu a stranické øady opustila. Uveïme
nìkteré z pøíkladù, které se podaøilo v literatuøe a v archivech dohledat (bli��í
údaje o jednotlivcích viz pøíloha è. 2):

rok odchodu z KSÈ jméno a pøíjmení poznámka

 ??? Milo� Vanìk vystoupil krátce po svém
vstupu  v roce 1921

1922 Václav Bolen vylouèen poprvé, na zásah
KI vylouèení zru�eno

1925 Bøetislav Hùla vylouèen
1928 Ladislav Görlich vylouèen
1929 Václav Bolen vylouèen podruhé

Matej Kr�iak vylouèen poprvé
Emanuel Vajtauer vylouèen

1929 (?) Jan Gallas ???
1932 Václav Brádka patrnì s vìdomím vedení

KSÈ pøestoupil do soc.
dem. strany

1933 Josef Guttmann vylouèen
1937 (?) Jiøí Weil vylouèen
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1951 Rudolf Slánský vylouèen, o rok pozdìji
popraven

1952 Matej Kr�iak vylouèen podruhé

Chtìlo by se na konec seznamu doplnit, �e po srpnu 1968 z KSÈ demonstra-
tivnì vystoupila Nejedlého dcera Zdeòka Nedvìdová a pozdìji byl vy�krtnut
i její druhý man�el Jaroslav Kojzar.51

Sám Zdenìk Nejedlý vyjadøoval v prùbìhu dvacátých let nejednou své vý-
hrady ke komunistické stranì: kritizoval její du�evní strnulost a dogmatismus,
pøíli�ný negativismus, vnitrostranickou øevnivost.52  Nesdílel rovnì� feti�istic-
kou víru komunistù v sovìtský stát.53  Vùèi sovìtské realitì dokázal formulovat
negativní stanoviska � ve dvacátých letech vyjádøil opakovanì nesouhlas s po-
litickými procesy a popravami politických odpùrcù, kritizoval cenzuru v Sovìt-
ském svazu a podobnì. Ji� v roce 1922 se bránil proti výtce listu Èas, �e hájí
komunisty, ale sám komunistou není: Sympatiemi ke komunistickým smìrùm
se netají a neohrazuje se, kdy� je Var nazýván komunistickým listem. �Ale ov�em
nejsem straníkem na�í komunistické strany, proto�e mnì je komunismus nìco
jiného a vìt�ího ne� politická strana. Zastávám-li se �el i strany komunistické,
èiním tak pøedev�ím proto, ponìvad� jest komunismu jako nové svìtové idei
nejbli��í.�54  Komunistù by se zastal ji� z dùvodu mravního jako ka�dého, jen�
je utiskován. A znovu se objeví postava mu�e na Hradì: Nejedlého pomìr ke
KSÈ je prý stejný, jakým byl døíve vztah Masaryka k sociálnì demokratické
stranì. Po celou dobu existence první republiky o vstup do KSÈ Nejedlý nepo-
�ádal, jeho vztahy k ní se ov�em staly velmi blízkými po nástupu Gottwaldova
vedení v roce 1929 (pozdìji mu bylo èlenství symbolicky zpìtnì uznáno právì
od tohoto roku).

Zdenìk Nejedlý se tì�il mezi èleny KSÈ vysoké presti�i bez ohledu na to,
�e èlenem strany nebyl. S øadou z nich se stýkal pøi svých hojných spolkových
aktivitách èi spolupracoval na poli vìdy a publicistiky, zastával se perzekvova-
ných komunistických úøedníkù èi uèitelù, vystupoval na pøedná�kách poøáda-
ných komunistickými organizacemi. V nìkolika pøípadech byl volán i jako roz-
hodèí k vnitrostranickým pùtkám. Pátého øíjna 1922 jej napøíklad komunistický
uèitel Antonín Dokoupil (jeho �ákem byl mimo jiné Jiøí Wolker) naléhavì vy-
zýval, aby se zastal vylouèeného tajemníka KSÈ Bohumila Jílka, �èestného
mu�e a snad z nejlep�ích, jaké na�e strana mìla�.55  Straník Dokoupil se dovolá-
val zásahu nestraníka do vnitrostranické zále�itosti a potenciálního interventa
oznaèil za �mravní autoritu, pøímo za dìdice Masarykova programu�. O nece-
lých pìt let pozdìji �ádal Dokoupil Nejedlého pøímo o ovlivnìní kádrového
obsazení vedení brnìnské organizace KSÈ, kam Dokoupil prosazoval Emanue-
la Vajtauera, mu�e nám známého i z akcí Socialistické spoleènosti. Pozornému
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ètenáøi zajisté neunikla Dokoupilova zmínka o Masarykovi. Je nepochybné, �e
ve dvacátých letech se Nejedlý èasto stylizoval do pózy dìdice Masarykova
odkazu, který jeho program rozvíjí i ve smìrech, kam ji� prezident není scho-
pen jít. Uveïme je�tì jedno svìdectví pøímo z øad èlenù Socialistické spoleè-
nosti, by� není svìdectvím právì esteticky libým. Josef Hrdina v rukopise èlán-
ku (asi z roku 1922),56  nazvaném Rytíøi spu�tìného hledí, na adresu Zdeòka
Nejedlého napsal: �Dìlá to, co dìlával druhdy prof. dr. T. G. Masaryk. Tu a tam
proøízne vøed, tu a tam holí nadzvihne vrstvu hnoje veøejného �ivota. �e to, co
se objeví, není pìkné, �e to, co vnikne k nosu, nevoní, za to nemù�e on.�

Zdenìk Nejedlý pøedlo�il na samém prahu existence spolku Socialistická
spoleènost svou pøedstavu o soudobé spoleènosti a cestì její nápravy. Stalo se
tak v programové stati Lidovì a pokrokovì, která byla uveøejnìna 1. prosince
1921 (tedy jeden den po ustavující schùzi spolku) v prvním èísle èasopisu Var.
V úvodu èlánku Nejedlý reagoval na obavy, �e mladé republice hrozí revoluèní
výbuch. �Nám nehrozí revoluce, nýbr� úplné zplo�tìní a my�lenková prázdno-
ta, z ní� tì�í a bude tì�iti jedinì reakce.�57  Tato pøedstava korespondovala
s pocity velké èásti mladé levicovì orientované inteligence. Pøíèinu neblahého
vývoje v republice spatøoval Nejedlý v tom, �e byla nastolena diktatura nìkoli-
ka jedincù �malé potence intelektuální i mravní�,58  kteøí si podøídili stávající
stranický systém a vzdálili se lidovým masám. Neju�ívanìj�í zbraní vùdcù se
stala nenávist, je� promìnila i lidové vrstvy ve �smeèku vzájemnì se nenávidì-
jících a kousajících lidí�.59  Nápravu vidìl Nejedlý v tom, �e se straníci vzepøou
vládì jedincù a strany zaènou tlumoèit názory svých pøíslu�níkù. To je mo�né
ov�em jen v �opravdové demokracii�, vládì lidu. Východiskem snah bude soci-
alismus, �sociální a hospodáøská demokracie�.60  Cestu k socialismu ov�em ne-
mohou ukázat Marxovy teorie, boj za ideály nebude se dít cestou brutálního
násilí, ale �zápasem duchù�. Nejedlý vyzdvihl masarykovskou ideu drobné práce
�od èlovìka k èlovìku�. Po�adoval �odzbrojit a pracovati mírnì�.61  Zdenìk
Nejedlý formuloval svou skepsi ve stávající stranický systém. Sociálnì demo-
kratickou stranu zatratil rovnou jako stranu reakèní, bli��í novým smìrùm se
mu jevila strana národnì socialistická (byl pøesvìdèen o tom, �e právì vývoj
v této stranì urèí cesty dal�ího postupu spoleènosti). Zápasu o pokrok se mu
pak zdála nejbli��í strana komunistická, která ov�em s sebou nese mnohé �staré
høíchy sociální demokracie pøed válkou�,62  z nich� na prvním místì stojí kon-
zervativní �lpìní na stranické ortodoxii�. I v øadách KSÈ shledával proto Ne-
jedlý lidi vyslovenì reakèní.

Vra�me se nyní k samotnému spolku Socialistická spoleènost. Jedinou ob-
lastí, v ní� se nakonec na veøejnosti výraznìji uplatnil, pøedstavovaly pøedná�-
ky a veøejné schùze (podrobné údaje o nich srv. pøíloha è. 4). Miloslav Matou-
�ek s odstupem témìø pùl století vzpomínal, �e historicky první pøedná�kou
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Socialistické spoleènosti byla pøedná�ka filozofa, sociologa, právníka Jindøi-
cha Kohna, ideologa èesko�idovského hnutí.63  Téma Kohnova vystoupení Ma-
tou�ek neuvedl. Tuto pøedná�ku, stejnì jako Matou�kem vzápìtí zmiòovaný
cyklus �O Marxovì Kapitálu� se nepodaøilo z archivních pramenù dolo�it (mohly
být poøádány jiným spolkem). Hvìzdné období Socialistické spoleènosti bez-
pochyby pøinesla první polovina roku 1923, kdy se uskuteènily pøedná�kové
cykly �Jednotná proletáøská fronta� a �Ruská revoluce�. Po skonèení prvního
cyklu, jeho� tøi pøedná�ky obsadili Zdenìk Nejedlý a Petr Rù�ek, sdìloval Vla-
dimíru Procházkovi Jaromír Dolanský: �Hoøení velká místnost v Opeøe nabita
a� ke dveøím, náv�tìvníci stojí mezi stoly.�64  Zájem publika byl pro organizáto-
ry neèekaný, v�echny tøi pøedná�ky cyklu o jednotné proletáøské frontì nav�tí-
vilo více ne� sto osob (stejnì jako u nìkterých dal�ích byla zaznamenána dozí-
rajícím policejním úøedníkem pøítomnost nìkolika �en, osob �idovského pùvodu
a znaèného podílu komunistù). Stísnìné prostory pøiná�ely posluchaèùm mno-
há strádání. Ji� pøi první z pøedná�ek cyklu o jednotné proletáøské frontì musel
pøedsedající Ladislav Görlich volat ke zdr�enlivosti kuøáky.65

Hledání vhodných prostor nakonec provázelo celou dobu existence Socia-
listické spoleènosti. Od roku 1924 se jako místo konání schùzí Socialistické
spoleènosti uvádìly kromì Opery rovnì� Kaulichùv dùm na Karlovì námìstí
(v nìm se rovnì� konaly vysoko�kolské pøedná�ky Zdeòka Nejedlého a mìl zde
svùj kabinet), Strakova akademie, Lidový dùm, restaurace U Vocílkù v Husovì
tøídì, Odborový dùm Na Per�týnì a restaurace Bellevue v ulici Karoliny Svìtlé.
Zájem o pøedná�ky spolku v�ak postupnì upadal, náv�tìvy vìt�í ne� sto osob se
podaøilo docílit ji� jen v nìkolika málo pøípadech (�lo o pøedná�ky Zdeòka
Nejedlého a Theodora Barto�ka).

Prùbìh schùzí byl dozírajícími policejními úøedníky hodnocen zpravidla
jako �klidný� èi �hladký�, diskuse jako �bezzávadná�. Ka�dopádnì nikdo
z øeèníkù a úèastníkù schùzí Socialistické spoleènosti nebyl vystaven drama-
tùm, je� ve stejné dobì provázely nìkterá shromá�dìní komunistických èi ji-
ných levicových organizací. Josef Zora66  pozdìji vzpomínal na zbìsilý úprk
pøes kuchyò Národního domu na Smíchovì na dvùr a zahradu, v jeho� závìru
témìø dvoumetrový herec, stojící na hromadì stolù a �idlí, pøestrkal drobného
Zdeòka Nejedlého pøes zeï na ulici.67  Herec s profesorem prchali v øíjnu 1921
ze sluèovacího sjezdu èeských a nìmeckých komunistù poté, co Zora na Nejed-
lého návod opakovanì recitoval Sovovy ver�e �Chci, aby ná� prapor rudì vlál.�
Taková kulturní vlo�ka nebyla øádnì pøedem ohlá�ena úøadùm.

Prùbìh schùzí spolku Socialistická spoleènost se nìkdy zdál dokonce i do-
zírajícím policistùm pøíli� fádním èi nezá�ivným, co� se odrá�í v pøíle�itost-
ných glosách v policejních relacích. K pøedná�ce Jaroslava Èecháèka ze dne
2. listopadu 1923 napøíklad kriticky poznamenal úøedník policejního øeditel-
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ství, �e ji øeèník vyplnil vìt�inou citáty z knih. �Jeliko� pøednes na pøedná�ce
byl slohovì a filozoficky komplikován, nepøihlásil se nikdo ku nabízené deba-
tì,�68  konstatoval patrnì s jistým zadostiuèinìním referent. V relaci o pøedná�-
ce Bøetislava Hùly, konané dne 26. února 1927, èteme: �Øeèník pøedná�ku èetl
bez valného zájmu pøítomných.�69

Nejdramatiètìj�í okam�iky schùzí Socialistické spoleènosti vypadaly asi ná-
sledovnì: Pøed zahájením debaty na schùzi dne 26. bøezna 1923 po�ádal poli-
cejní koncipient Dr. Zdenìk Dunovský pøedsedajícího Ladislava Görlicha, aby
mu sdìlil jména a adresy diskutujících. Na to reagovali nìkteøí pøítomní pobou-
øenì, v èem� vynikl pøedev�ím obchodník David Kosiner, mu� pøes svùj vìk
(byl zøejmì nestorem spolku) povahy prudké. Je�tì v prùbìhu debaty smìrem
k pøedsedovi vykøikl: �Upozoròuji Vás, �e chtìjí-li na Vás teï jména a adresy,
budou na Vás snad pøí�tì chtít i otisky prstù,�70  co� vzbudilo v�eobecné po-
zdvi�ení. Na schùzi dne 31. bøezna 1921 zase chtìl diskutovat Adolf Charvát,
èemu� s odkazem na paragraf 14 spolkového zákona zamezil policejní komisaø
F. Boleèek � Charvát nebyl ani èlenem Socialistické spoleènosti, ani pozvaným
hostem.71  Pohotový Miloslav Matou�ek pøi�el s elegantním øe�ením � schùze
se na ètvrt hodiny pøeru�ila a po pøestávce byli hlasováním pøijati noví èlenové,
kteøí tím pádem mohli diskutovat.

�Dodnes vidím onu schùzi Varu
v domì ve Spálené ulici,
kdy jste generaci, rostlé v baru,
podal kamarádskou pravici,�72

ver�oval s odstupem desetiletí Vítìzslav Nezval. Svìdectví samotných úèastní-
kù schùzí Socialistické spoleènosti èi sdru�ení pøátel Varu pøedstavují pøiroze-
nì svìdectví hodnoty vy��í ne� reporty policejních úøedníkù. Nesou ov�em nì-
kdy stopy dodateèných osobních stylizací. Nutno øíci, �e to byl právì Zdenìk
Nejedlý, jemu� nále�í vìt�ina vzpomínek na existenci Socialistické spoleènos-
ti. �Byl jsem jím nad�en a oslnìn,�73  vzpomínal Václav Kaplický. �Jevil se mi
jako poslední z èeských buditelù. V Socialistické spoleènosti bylo mnoho mu�ù
velmi vzdìlaných, ale �ádný z nich nemìl v sobì tolik ohnì, tolik víry a smìlos-
ti, �ádný z nich nebyl tak pracovitý, obìtavý, tak v�estranný a tak nezi�tný.�

Jaroslav Kratochvíl, aè o pouhých sedm let mlad�í ne� Nejedlý, se cítil na
schùzích Socialistické spoleènosti jako student a �ák Zdeòka Nejedlého.74  Jiní
svìdkové veøejných vystoupení Zdeòka Nejedlého ve dvacátých letech vyjad-
øovali je�tì uctivìj�í odstup od tohoto pozoruhodného mu�e: �Vy jste byl na�ím
Petrem � apo�tolem, tak jsme Vás nazývali a k tomuto závìru nás svádìl Vá�
støíbrný vlas, ale i mladistvý zápal, jím� jste nás v�dycky posiloval a uèil,�75

psal Zdeòku Nejedlému v roce 1928 Josef Teichman. Také Václav Kaplický
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nazýval poèátek dvacátých let dobou Nejedlého �apo�tolátu�,76  jako �apo�tol-
ského pøedna�eèe lidového�77  charakterizoval v roce 1928 Nejedlého také
F. X. �alda. Jan Gallas je�tì s odstupem let obdivoval Nejedlého �v�dy pøímo
prorocké øe�ení problémù,�78  Miloslav Matou�ek hovoøil o buditelském rázu
pùsobení tohoto mu�e.79  Nejedlý se svým spolupracovníkùm a posluchaèùm
zdál ztìlesòovat èeskou �tradici kacíøství�,80  buøièství.81  Této pøedstavì se zdá-
la pøisvìdèovat nejen veøejná vystoupení Zdeòka Nejedlého, ale i jeho konkrét-
ní skutky. V roce 1926 napøíklad odmítl pøevzít státní cenu za druhý díl mono-
grafie o Bedøichu Smetanovi a ministerstvo �kolství vyzval, aby vyu�ilo u�etøenou
èástku k pomoci potøebným.82

Zdeòka Nejedlého známe ze vzpomínek studentù i posluchaèù jeho veøej-
ných pøedná�ek jako lektora pøísného, udr�ujícího pøi svým vystoupeních na-
pjatou pozornost a soustøedìní. Podle Vítìzslava Nezvala posluchaèe fascino-
val ji� svým zjevem, pøi jeho pøedná�kách se nikdo neodvá�il ani za�eptat.83

�Posluchaèi... ani nedýchali. Ani nedutali. Sly�el jsi, jak u �árovky bzuèí ko-
már,�84  vzpomínal na jednu z Nejedlého pøedná�ek konanou v roce 1926 Karel
Konrád. Kdy� v roce 1923 pøi�la na Nejedlého pøedná�ku o pozemkové refor-
mì pozdì Lída �paèková, dru�ka S. K. Neumanna, a vyvolala tím rozruch v sále,
usly�ela mrazivá slova pøedná�ejícího: �Poèkám, a� bude ticho. Já mám èasu
dost.�85

Odli�ovaly se pøedná�ky a veøejné schùze Socialistické spoleènosti od at-
mosféry vysoko�kolských pøedná�ek pro studenty a jiných veøejných vystoupe-
ní Zdeòka Nejedlého? Nìkterá hodnocení naznaèují, �e tomu tak mohlo být.
�Socialistická spoleènost se znaènì li�ila od jiných podobných sdru�ení. Po
krátkém referátu k nìjaké aktuální otázce rozvinula se dlouhá a �ivá debata.
Forma byla v�dy slu�ná, by� èasto i ostrá, argumenty v�dy pádné a hlavnì vìc-
né,�86  vzpomínal Václav Kaplický. Zdenìk Nejedlý dokázal být tvrdým disku-
térem � Jaroslav Procházka v dopisu bratru Vladimírovi z 3. èervence 1923
oceòoval, jak Nejedlý odrazil argumenty Ladislava Görlicha a Jaroslava Èe-
cháèka, kteøí jej kritizovali, �e nedostateènì vyjádøil odpor vùèi nábo�enství
a idealismu.87  Pøece se v�ak zdá, �e Zdenìk Nejedlý jevil znaènou ochotu na-
slouchat jiným stanoviskùm a hledat øe�ení ve vzájemné výmìnì názorù. Po-
slechnìme slova jeho �ivotopisce Josefa Teichmana z roku 1938 o dvacátých
letech: �Jeho rady mladým nemìly v sobì docela nic pøevratného; nebylo toho
ani tøeba. Nejedlého pøáním bylo, aby se stále jen nenaøíkalo a nehubovalo,
a pøed èím hlavnì varoval, to bylo ono �títivé odvracení od v�eho, co zatím
nemohli pøedìlat.�88

Kontakt Zdeòka Nejedlého s mladými posluchaèi na schùzích Socialistické
spoleènosti znamenal jen jednu z výseèí jeho tehdej�ích veøejných aktivit. Nut-
no øíci, �e mimoøádnì intenzivní pøedná�ková èinnost Zdeòka Nejedlého ve
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dvacátých letech poznamenala zpìtnì jeho chápání reality. �Zaèal jsem vyjí�-
dìt a pøedná�el jsem i uèil se zároveò poznávat smý�lení a náladu lidu v Èe-
chách i na Moravì,�89  vzpomínal na samém sklonku �ivota. Setkávání s masou
prostých lidí zdálo se dodávat Nejedlému schopnost �vniknout do nitra lido-
vých kolektivù, do jádra v�eho toho proudìní�.90  Ponechme nyní stranou, na-
kolik Nejedlého názory byly korigovány stykem s jeho posluchaèi a nakolik
naopak hledal potvrzení a posvìcení �lidem� pro své døíve vydedukované axi-
omy. Zaznamenejme v�ak, �e právì ve dvacátých letech se upevnila Nejedlého
víra v produktivitu pøímých, bezprostøedních kontaktù mezi lidmi, a posílila se
jeho skepse vùèi zprostøedkovaným, komplikovaným vztahùm ve spoleènosti,
z ní� plynula i jeho nedùvìra vùèi institucionalizovaným politickým stranám.
Podléhání kouzlu bezprostøednosti, vycházející rovnì� z tradice pozdnì obro-
zeneckého èeského malomìsta, pøipravovalo cestu k nekritickému pøejímání
mnohých postulátù stalinismu, pøedev�ím tzv. kultu osobnosti, upevòujícího se
v Sovìtském svazu.

Nad existencí Socialistické spoleènosti neustále visel stín hamletovské otázky
�být èi nebýt?� Víme, �e v prvních mìsících byl spolek témìø neviditelným ve
stínu Volného sdru�ení ètenáøù Varu. Ji� na poèátku roku 1923, který se nako-
nec stal nejúspì�nìj�ím rokem spolku, pak navrhl Zdenìk Nejedlý na veøejné
schùzi Socialistické spoleènosti, která se konala dne 26. ledna, aby se spolek
pøipojil ve svých akcích ke sdru�ení marxistických akademikù. Návrh byl
v diskusi odmítnut. Na argument, �e by takový postup byl protizákonný, reago-
val Nejedlý nakva�enì: �Politika u nás natahuje se, jak kdo chce, a na�e zákony
nechají se natahovati jako guma a jak se komu líbí.�91  Nicménì vìt�inì èlenù
Socialistické spoleènosti se neodbytnì musela vnucovat my�lenka, �e spolek se
nestal oèekávanou platformou spoleèného stýkání dìlníkù s levicovou inteli-
gencí � z dìlníkù se ve vìt�ím mno�ství schùzí úèastnili asi jen profesionální
funkcionáøi a politici, kteøí mohli ji� jen vykazovat svùj dìlnický pùvod. Spo-
lek nezískal nikdy masovou èlenskou základnu � ve spolkových výkazech se
nejvy��í poèet èlenù uvádí k 29. lednu 1923: sedmdesát tøi (ov�em ji� k 16. únoru
tého� roku se napoèítalo pouze padesát ètyøi èlenù).92  Pøita�livým se v dobì
masového ústupu revoluèních nálad nemohl jevit ji� jeho název. Socialistické
hnutí se ocitlo po porá�ce levicových proudù v sociálnì demokratické a národ-
nì socialistické stranì ve zøetelné defenzívì.

K pesimistùm stran perspektiv spolku jistì nále�el i Zdenìk Nejedlý. Ji�
v prùbìhu roku 1923 se mu zdálo, �e nalezl oblast, která by mohla získat maso-
vìj�í zájem. Stal se jím intenzivní zájem o ruskou realitu, který byl je�tì stupòo-
ván oficiální izolacionistickou politikou èeskoslovenského státu. V èím bìd-
nìj�ím stavu se nacházelo socialistické hnutí v na�í vlasti, tím horoucnìji
a nekritiètìji se upínaly nadìje k velké zemi na východì. Ji� v roce 1923 pod-



238

nikl Zdenìk Nejedlý první kroky k ustavení Èesko � ruské spoleènosti. Toto
úsilí do�lo realizace a� v následujícím roce. V prosinci roku 1924 oznámil èa-
sopis Var, �e byl ustaven pøípravný výbor Spoleènosti pro hospodáøské a kul-
turní sblí�ení s novým Ruskem.93  Provolání, pøipravené výborem, signovali mimo
jiné Theodor Barto�ek, J. L. Fischer, Otokar Fischer, Jan Gallas, Ladislav Gör-
lich, Jindøich Honzl, Josef Hora, Josef Hrdina, Václav Kaplický, Josef Kopta,
Jaroslav Kratochvíl, Luisa Landová-�tychová, Franti�ek Langer, Josef Macek,
Marie Majerová, Bohumil Mathesius, Zdenìk Nejedlý, S. K. Neumann, Ivan
Olbracht, Jaroslav a Vladimír Procházkové, Emanuel Rádl, Jaroslav Seifert,
Antal Sta�ek, Jiøí Stolz, F. X. �alda, Fráòa �rámek, Karel Teige, A. M. Tilscho-
vá, Karel Toman, Bohuslav Vrbenský èi Jiøí Weil. Jak je zøejmé, lidé z okruhu
Socialistické spoleènosti zaujímali v novém spolku (jeho ustavující valná hro-
mada, která zvolila pøedsedou Zdeòka Nejedlého, se se�la 2. bøezna roku 1925),
velmi dùstojné místo. Na valné hromadì Socialistické spoleènosti, konané dne
29. listopadu 1926, oznamoval jednatel Miroslav Novák, �e èinnost spolku se
soustøedila pouze na jakési nejasné �získávání nových socialistických pracov-
níkù mezi mláde�í a uèitelstvem, aby byl vypìstován kádr aktivních socialistù
pro strany�.94  Novák pøiznal, �e Spoleènost pro hospodáøské a kulturní sblí�ení
s novým Ruskem pøevzala dosavadní okruhy èinnosti Socialistické spoleènosti.
Snahy o aktivizaci Socialistické spoleènosti, které se sporadicky objevily, zù-
staly pouhými epizodickými pokusy.

Po o�ivení èinnosti Socialistické spoleènosti a zbavení se pouze �matriko-
vých� èlenù volal je�tì na poslední valné hromadì dne 23. ledna 1928 starono-
vý pøedseda spolku Ladislav Görlich.95  Ve skuteènosti byla uvedená valná hro-
mada patrnì posledním projevem existence spolku. Vìt�ina jejích aktivních èlenù
ji� mezitím upírala pozornost do jiných smìrù. K jistému odcizení mezi nìkte-
rými èleny a vedením spolku jistì pøispìla skuteènost, �e v roce 1928 se Ladi-
slav Görlich roze�el s Komunistickou stranou Èeskoslovenska. Poslední øádky
existence spolku byly napsány díky liknavosti odpovìdných úøedníkù Policej-
ního øeditelství v Praze a� o desetiletí pozdìji. Byl pøedvolán nejznámìj�í èi-
novník spolku a dne 14. prosince 1938 byl sepsán na tomto úøadì následující
zápis: �Dostavil se univerzitní profesor Zdenìk Nejedlý a prohla�uje: Byl jsem
zvolen v roce 1925 pøedsedou spolku Socialistická spoleènost a úèastnil jsem
se ve�kerých akcí do konce roku 1926. Na to pøevzal vedení spolku novì zvole-
ný pøedseda Èenìk Körber, bytem Praha II � 325. Ve�keré akce vedl a podepi-
soval Miroslav Novák, jednatel, bytem Praha I � 82. Není mou povinností roz-
hodovat o vedení spolku.�96  Nalézt Èeòka Körbra ani Miroslava Nováka se
policejním úøedníkùm nepodaøilo. O existenci valné hromady v roce 1928, na
ní� bylo zvoleno nové vedení spolku v èele s Ladislavem Görlichem a Janem
Gallasem, policejní úøedníci na konci roku 1938 nic netu�ili, pøesto�e relaci
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o této valné hromadì mohli nalézt v prezidiální spisovnì Policejního øeditelství
v Praze. Spolek Socialistická spoleènost byl nakonec vymazán jako zaniklý ke
dni 30. èervna 1939 podle èlánku II odstavce 2 vládního naøízení ze dne 31. bøez-
na 1939 èíslo 97 Sbírky zákonù a naøízení.

* * *

Socialistická spoleènost se nestala spolkem, který by se významnìji zapsal
do dìjin socialistického hnutí u nás, jak si jeho zakladatelé pøedstavovali. Pøes-
to�e se v nìm anga�ovali mnozí mu�ové, kteøí pozdìji do�li v øadách Komunis-
tické strany Èeskoslovenska významného postavení, zmínky o nìm v oficiál-
ních publikacích o historii této strany vìt�inou chybìly. Také zprávy o tomto
sdru�ení v �ivotopisech Zdeòka Nejedlého, uveøejnìných po roce 1948, v pod-
statì nenalezneme. Pøíèinou bylo patrnì to, �e v øadách spolku se se�ly osob-
nosti, které se v mnohých smìrech odmítaly stát pouhými poslu�nými straníky
a uchovaly si alespoò po jistou dobu kritický odstup od v�ech existujících stran
vèetnì strany komunistické. Nápadnì mnoho z tìch, kteøí se nakonec organizo-
vanými komunisty stalo, se pak za rùzných okolností s touto stranou roze�lo.
O osobní odvaze lidí z okruhu Socialistické spoleènosti pak svìdèí to, �e øada
èlenù a úèastníkù jejích akcí se aktivnì úèastnila protifa�istického odboje.

V historické literatuøe (Franti�ek Èervinka) se objevuje názor, �e Zdenìk
Nejedlý svým postupem ve dvacátých letech pøedznamenal pozdìj�í strategii
Komunistické internacionály ve smìru budování �iroké protifa�istické lidové
fronty. Tato historická paralela nespornì má své problematické rysy, z nich�
nejzjevnìj�í je to, �e Nejedlý sám za první republiky organizovaným komunis-
tou nebyl a nemusel se proto bezprostøednì vyrovnávat s jejími strategickými
i taktickými postupy. Pøesto v�ak je nutno øíci, �e jeho snaha spojovat v dobì
existence Volného sdru�ení ètenáøù Varu, Socialistické spoleènosti a je�tì vý-
raznìji Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým Ruskem lidi
rùzného, by� blízkého politického pøesvìdèení bez ohledu na jejich politickou
organizovanost, mìla jistì vliv na vývoj levicových proudù v Èeskoslovensku
a do�la zúroèení (by� zúroèení v mnohých smìrech paradoxního) v pozdìj�ích
letech. Pro Zdeòka Nejedlého nespornì období Socialistické spoleènosti zna-
menalo periodu hledání a mo�ná i jisté bezradnosti v nalézání východisek, v ní�
si v�ak nespornì uchoval svou osobní kritiènost a samostatnost úsudku, je� byly
v pozdìj�ích letech nezadr�itelnì oslabovány.
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Pøíloha è. 1 � Èinovníci spolku Socialistická spoleènost

(jména zvolených na valné hromadì 23.1.1928 jsou známa pouze z policejní
relace)

Pøedsedové:
Bohumil Voboøil (30.11.1921 � 16.2.1923)
Ladislav Görlich (16.2.1923 � 6.4.1925, 23.1.1928 � )
Zdenìk Nejedlý (6.4.1925 � 29.11.1926)
Èenìk Körber (29.11.1926 � 23.1.1928)

Místopøedsedové:
Petr Rù�ek (30.11.1921 � 16.2.1923)
Bohumil Voboøil (16.2.1923 � 22.2.1924)
Vladimír Procházka (22.2.1924 � 6.4.1925)
Ladislav Hanus (6.4.1925 � 29.11.1926)
Zdenìk Nejedlý (29.11.1926 � 23.1.1928)
Jan Gallas (23.1.1928 � )

Jednatelé:
Miroslav Novák (30.11.1921 � 16.2.1923,

6.4.1925 � 23.1.1928)
Václav Brádka (16.2.1923 � 22.2.1924)
Jaroslav Èecháèek (22.2.1924 � 6.4.1925)
Brádka (23.1.1928 � )

Zapisovatelé (na valných hromadách v letech 1923 a 1924 funkce nevolena):
Antonín Pavlásek (30.11.1921 � 16.2.1923)
Miloslav Matou�ek (6.4.1925 � 23.1.1928)
Petrová (23.1.1928 � )

Pokladníci:
Alois Získal (30.11.1921 � 22.2.1924)
Josef Brádka (22.2.1924 � 6.4.1925)
Václav Brádka (6.4.1925 � 23.1.1928)
Miroslav Novák (23.1.1928 � )

Èlenové výboru (na valných hromadách v letech 1925 a 1926 nevoleni):
Zdenìk Nejedlý (30.11.1921 � 6.4.1925)
Petr Rù�ek (16.2.1923 � 22.2.1924)
Jaroslav Kratochvíl (16.2.1923 � 22.2.1924)
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Miloslav Matou�ek (22.2.1924 � 6.4.1925)
Raban (23.1.1928 � )
Jiøí Stolz (23.1.1928 � )

Náhradníci (na valných hromadách v letech 1926 a 1928 nevoleni):
Franti�ek O. Navrátil (30.11.1921 � 16.2.1923)
Ale�a Pech (30.11.1921 � 16.2.1923)
Josef Slánský (30.11.1921 � 16.2.1923)
Miloslav Matou�ek (16.2.1923 � 22.2.1924)
Josef Kolský (16.2.1923 � 22.2.1924)
Vojtìch Pavlásek (16.2.1923 � 22.2.1924)
Bohumil Voboøil (22.2.1924 � 6.4.1925)
Jaroslav Kratochvíl (22.2.1924 � 6.4.1925)
Alois Získal (22.2.1924 � 6.4.1925)
Vladimír Procházka (6.4.1925 � 29.11.1926)

Revizoøi úètù (na valné hromadì v roce 1926 nevoleni):
Jaromír Dolanský (30.11.1921 � 6.4.1925)
Václav Brádka (30.11.1921 � 16.2.1923)
Rostislav Kocourek (16.2.1923 � 6.4.1925)
Franti�ek Kocourek (6.4.1925 � 29.11.1926)
Josef Jeøábek (6.4.1925 � 29.11.1926)
Misterka (23.1.1928 � )
Motejzík (23.1.1928 � )

Pøedseda smírèího soudu (funkce volena pouze na valných hromadách v letech
1925 a 1928):

Jan Gallas (6.4.1925 � 29.11.1926)
Bøetislav Hùla (23.1.1928 � )
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Pøíloha è. 2 � seznam èlenù a úèastníkù schùzí spolku Socialistická
            spoleènost v Praze

BARTO�EK, Theodor, 4.11.1877 �dánice, okr. Hodonín � 5.9.1954 Praha,
JUDr., advokát, publicista, jeden z vùdcù è. anarchokomunismu, od studií
spolupracoval se soc. dem. vysoko�koláky, pak tzv. neodvislý realista a stou-
penec anarchismu, 1910�1925 pøedseda Èeského sdru�ení Volné my�lenky
a vydavatel Volné �koly, za války perzekvován, od 1925 ved. èinovník Sva-
zu proletáøských bezvìrcù, èlen výboru Spoleènosti pro hospodáøské
a kulturní sblí�ení s novým Ruskem, èinný ve Svazu pøátel SSSR, Rudé
pomoci a dal�ích spolcích, 1918�1923 èlen nár. soc. strany a poslanec Ná-
rodního shromá�dìní, 1923 hlasoval proti zákonu na ochranu republiky a byl
ze strany vylouèen, 1924�1925 pøedstavitel Nezávislé socialistické strany
dìlnické, èlen KSÈ od 1925, pomáhal organizovat pomoc pro nìm. emi-
granty, za druhé svìtové války vìznìn v Praze, Terezínì a Budy�ínì, po
válce èlen legislativní komise min. spravedlnosti, od 1953 èlen korespon-
dent ÈSAV

BOLEN, Václav, 3.2.1887 Kostelec nad Èernými lesy, okr. Kolín � 17.12.1963
Praha, soukromý úøedník, èlen vedení KSÈ od 1921, pøedseda Odborového
svazu èeskoslovenských zemìdìlských a lesních dìlníkù, v KSÈ pøedstavi-
telem krajnì levicového køídla, pøispìl k rozbití jednotného soc. dem. Od-
borového sdru�ení èeskoslovenského a vzniku Rudých odborù, v záøí 1922
za levièácké postoje z KSÈ vylouèen, po zru�ení tohoto rozhodnutí Komin-
ternou v listopadu 1922 se vrátil do KSÈ, od 1925 èlenem ÚV KSÈ, od
1927 èlenem politbyra a ústøedního sekretariátu, 1925�1929 poslancem
Národního shromá�dìní, v roce 1929 vylouèen jako èlen Jílkovy skupiny
z KSÈ, vstoupil do nár. soc. strany a stal se redaktorem Èeského slova (1945�
1948 Svobodného slova) a A-Zetu (1933�1942), 1946�1948 poslanec Ná-
rodního shromá�dìní za Èeskoslovenskou stranu národnì socialistickou

BOSÁKOVÁ, Magda

BRÁDKA, Josef, úøedník, bytem Braník, èp. 264 (bydli�tì uvedeno toto�né
s bytem následující osoby)

BRÁDKA, Václav, nar. 13.11.1892 Paleèek, okr. Slaný, 1916�1918 v rak. ar-
mádì jako vojín, poji��ovací úøedník, do 1920 èlen realistické strany, èlen
KSÈ od 1921 s pøeru�ením v l. 1932�1938, kdy byl èlenem soc. dem. stra-
ny, kam vstoupil patrnì s vìdomím vedení KSÈ, úèastník protinacistického
odboje

ÈECHÁÈEK, Jaroslav, 3.8.1901 Praha � 20.7.1945 Praha, úøedník, soc. dem.
novináø a publicista (psal do Dìlnické osvìty, Práva lidu, Nové svobody),
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ve tøicátých letech generální tajemník Svazu soukromých zamìstnancù
v penì�nictví a poji��ovnictví, úèastník protinacistického odboje, v letech
1941 a 1944�1945 vìznìn (v Malé pevnosti Terezín), zemøel na následky
útrap vìznìní

DOLANSKÝ, Jaromír, 25.2.1895 Praha � 16.7.1973 Praha, JUDr., syn filolo-
ga, hud. spisovatele, propagátora díla Bedøicha Smetany, Ladislava Dolan-
ského (28.11.1857�17.7.1910), úøedník Zemského úøadu pro péèi o váleè-
né po�kozence, od 1922 èlen KSÈ, 1924�1928 redaktor Komunistické revue,
od 1929 èlen ÚV KSÈ, 1930�1935 ved. èinitel Rudých odborù, 1935�1939
a 1945�1969 poslanec Národního shromá�dìní, od podzimu 1938 èlen le-
gálního (Zápotockého) vedení KSÈ, v letech 1939�1945 vìznìn v koncen-
traèním táboru Sachsenhausen, v letech 1946�1949 ministr financí, 1949�
1951 ministr � pøedseda Státního úøadu plánovacího, 1951�1963 místo-
pøedseda vlády, jeden z tvùrcù koncepce ekonomické reformy na konci 50.
let, 1945�1969 èlen ÚV KSÈ, a 1945�1968 èlen pøedsednictva ÚV KSÈ

DOLE�EL, Vilém, student, právník, muzikolog, pøispìvatel do Nejedlého Varu,
zemøel v roce 1923

FISCHER, Josef Ludvík, 6.11.1894 Praha � 16.2.1972 Olomouc, po absolvo-
vání filosofické fakulty UK v Praze úøedníkem Univerzitní knihovny v Pra-
ze, Studijní knihovny v Olomouci a zemské a univerzitní knihovny v Brnì,
èlen redakce Sociologické revue, jednatel Jednoty filosofické 1919�1921,
èlen KSÈ a Levé fronty, 1927 se habilitoval na Masarykovì universitì v Brnì,
kde od 1930 pøedná�el dìjiny filosofie (1935 profesor), ve tøicátých letech
organizátor pomoci demokratickému �panelsku a nìmecké emigraci, v roce
1939 emigroval do Nizozemska, kde od 1940 �il v ilegalitì do konce války,
1945 dìkan filosofické fakulty university v Brnì, 1946�1949 rektor Palac-
kého university v Olomouci, kde pùsobil do 1956 jako profesor, 1956�1961
profesor Masarykovy university v Brnì

GALLAS, Jan, nar. 23.9.1885 Hranice na Moravì � 21.10.1968 Praha, JUDr.,
sekretáø, pozdìji dlouholetý øeditel V�eobecného penzijního ústavu v Pra-
ze, podílel se na zákonné úpravì systému sociálního poji�tìní, od 1920 ta-
jemník Svazu penzijních ústavù v ÈSR, 1920�1921 èlen Realistického klu-
bu, místopøedseda Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým
Ruskem, èlen KSÈ do 1929 (?)

GASLER, bytem Praha II

GÖRLICH, Ladislav, 29.5.1892 Polièka, okr. Svitavy � 21.4.1967 Vlachovo
Bøezí, okr. Prachatice, MUDr., zubní lékaø, 1920�1921 èlen Realistického
klubu, èlen KSÈ od 1921, èinovník Federace proletáøské tìlovýchovy a Spo-
leènosti pro kulturní a hospodáøské sblí�ení s novým Ruskem, za kritiku
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podøízenosti KSÈ Kominternì a nedostateèné vnitrostranické demokracie
1928 vylouèen z KSÈ jako pøedstavitel �zinovìvovsko-trockistické úchyl-
ky�, poté èlen soc. dem. strany do roku 1948

GUTTMANN, Josef, 23.5.1902 Tábor � 9.5.1956 New York (USA), bankovní
úøedník, èlen KSÈ od roku 1921, v letech 1929�1933 èlen ÚV a politbyra
ÚV KSÈ a �éfredaktor Rudého práva, v prosinci 1933 vylouèen z KSÈ za
odpor proti strategii Kominterny v boji proti fa�ismu, 1938 se vystìhoval do
zahranièí, od 1950 �il v USA, kde pracoval v zahranièním vysílání americ-
kého rozhlasu a pozdìji v �idovském muzeu v New Yorku

HANUS, Ladislav, 3.6.1890 Polièka, okr. Svitavy � 25.5.1943 koncentraèní
tábor Mauthausen (Rakousko), uèitel a pøekladatel, jeden z organizátorù
uèitelské levice, ved. èinitel Uèitelské unie, �éfredaktor dìtského èasopisu
Roj, úèastník protifa�istického odboje (mj. spolupracovník Jana Ziky a Ju-
lia Fuèíka)

HARUS, Jan, nar. 12.7.1892 Polièka na Pøibyslavsku � 15.9.1967 Praha, dìl-
ník z Inwaldovy sklárny na Smíchovì, od 1907 èlen soc. dem. mláde�e, od
1909 èlen soc. dem. strany, zakládající èlen KSÈ, 1924�1934 èlen ústøední-
ho výboru a 1925�1929 èlen politbyra ÚV KSÈ, 1925�1929 poslanec Ná-
rodního shromá�dìní, 1929�1932 vìznìn, od 1932 v SSSR, kde studoval
a pracoval v Mezinárodní Rudé pomoci, za druhé svìtové války vstoupil do
Rudé armády a pozdìji do I. èeskoslovenského armádního sboru, za Slo-
venského národního povstání bojoval na Slovensku jako výsadkáø, generál-
major, po 1945 èlenem ÚV KSÈ a poslancem Národního shromá�dìní, 1951�
1962 pøedseda komise stranické kontroly ÚV KSÈ, 1952�1953 ministr státní
kontroly

HATINA, Alois, 9.5.1886 Stra�ice, okr. Rokycany � 3.9.1950 Praha, vyuèený
truhláø, pozdìji úøedník, ústøední tajemník nár. soc. mláde�e v Praze, pøední
organizátor nár. soc. antimilitaristického hnutí, za války perzekvován, re-
daktor nár. soc. tisku (Lidové proudy, Pokrok, Mladé proudy, Èeské slovo),
po 1918 èlen Èeskoslovenského ústøedí nemocenských poji��oven, èlen
ústøedního výboru Èeskoslovenské strany národnì socialistické, 1929�1938
poslanec Národního shromá�dìní, èlen výboru Spoleènosti pro hospodáø-
ské a kulturní sblí�ení s Novým Ruskem, od února 1948 èlen Akèního výbo-
ru transformované Èeskoslovenské strany socialistické

HRDINA, Josef, nar. 26.2.1877 Napajedla � 1947 Brno-Øeèkovice, JUDr.,
právník, filosof a publicista, úøedník min. veøejných prací, od 1921 souèas-
nì docent správní vìdy a ès. správního práva na universitì v Brnì, od 1926
na odpoèinku jako ministerský rada
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HÙLA, Bøetislav, 31.3.1894 Polièka, okr. Svitavy � 2.4.1964 Dobøichovice,
okr. Praha-západ, úèetní, redaktor kom. tisku, pøekladatel, èlen KSÈ od roku
1921 (pøedtím pøedstavitel Èeskoslovenské komunistické strany na Rusi),
1921�1924 náhradník výkonného výboru KSÈ, 1925 vylouèen z KSÈ pro
�likvidátorskou èinnost�, pøední pøedstavitel è. trockismu, ve tøicátých le-
tech tajemník Umìlecké besedy

CHARVÁT, Adolf

CHARVÁT, Vincenc, 13.1.1889 Tøebíè � 25.1.1947 Praha, PhDr., domácí uèi-
tel v Rusku, za první svìtové války pøíslu�ník ès. legií v Rusku a redaktor
èasopisu Èechoslovan (1917�1918), úøedník min. národní obrany, pøekla-
datel, 1920�1925 pøedseda Svazu èeskoslovenských legionáøù, od 1925 èlen
pøedsednictva Èeskoslovenské obce legionáøské, 1920�1925 poslanec Ná-
rodního shromá�dìní, se soc. dem. stranou se roze�el v prosinci 1920 a stal
se spoluzakladatelem centristické Nezávislé sociálnì demokratické strany
a parlamentního Klubu sociálnì demokratických odborových a zájmových
pracovníkù, který se v 1923 spojil s Vrbenského Socialistickým sjednoce-
ním, 1924 se po konfliktu s Vrbenským vrátil do soc. dem. strany, 1921�
1923 redaktor Sociálního demokrata, v letech 1925�1938 redaktor Práva
lidu, za druhé svìtové války vìznìn v koncentraèním táboru Buchenwald

JEDLIÈKA, bytem Karlín, Královská tø. 60

JEØÁBEK, Josef, 11.10.1877 Praha � 4.5.1957 Praha, støedo�kolský profesor
matematiky v Praze a Turnovì, hud. skladatel, sbìratel, bibliofil, èlen nár.
dem. strany, 1920�1921 èlen Realistického klubu, èinovník a èlen øady kul-
turních, umìleckých i levicovì orientovaných spolkù v Praze a Turnovì (mj.
zakládající èlen Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým
Ruskem, místopøedseda umìleckovýtvarné sekce Masarykova lidovýchov-
ného ústavu 1925�1929, èlen výboru Spoleènosti Bedøicha Smetany, èlen
Levé fronty, SVU Mánes, Dìlnické akademie, Klubu za starou Prahu aj.)

JOHN, Josef, nar. 8.10.1876 Struhaøov, øídící uèitel

KÁCL, Karel L., 25.1.1900 Vinaøice, okr. Kladno � 8.5.1986 Praha, student-
ský aktivista, MUDr., od 1935 docent Lékaøské fakulty UK v Praze, jeden
ze zakladatelù ès. lékaøské chemie po roce 1945, profesor UK v Praze od
1945, propagátor boje proti alkoholismu, kouøení a zneu�ívání lékù, histo-
rik lékaøství

KÁCHA, Michael, 6.1.1874 Zlíchov � 12.5.1940 Praha-�i�kov, pùvodním
povoláním obuvník, od 90. let èinný v rùzných dìlnických spolcích a anar-
chistickém hnutí, 1904 spoluzakladatel Èeské anarchistické federace, v le-
tech 1905�1914 redaktor a vydavatel anarchistických èasopisù, na poèátku
první svìtové války internován a posléze poslán na frontu, tì�ce zranìn
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s následky invalidity, 1919�1921 vydavatel èasopisu Èerven, poté se vìno-
val výhradnì vydavatelské èinnosti, prùkopník krásných kni�ních vydání

KAPLICKÝ, Václav, 28.8.1895 Sezimovo Ústí, okr. Tábor � 4.10.1982 Pra-
ha, pøíslu�ník legiií v Rusku (politický komisaø 2. roty 1. pluku), kde 1918�
1919 vìznìn na mysu Gornostaj jako pøední obhájce revoluèní vojskové
samosprávy, redaktor, spisovatel zejména historických románù (mj. Gor-
nostaj, Kladivo na èarodìjnice, Táborská republika) a povídek, jeden ze
zakladatelù Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým Rus-
kem, národní umìlec

KLEMENT ze Slovenska

KOCOUREK, Franti�ek, 9.8.1874 Køi�anovice, okr. Vy�kov � 1.10.1947 Pra-
ha (?), profesor reálky na �i�kovì, 1920�1921 èlen Realistického klubu,
otec publicistù Franti�ka a Rostislava Kocourkových

KOCOUREK, Rostislav, nar. 25.1.1903 Praha, JUDr., úøedník Èeskosloven-
ského ústavu zahranièního, novináø, 1928�1930 hlavní redaktor Nové svo-
body, tiskový referent Èeskoslovenského èerveného køí�e, èlen ès. zahra-
nièního vojska za druhé svìtové války, dopisovatel ÈTK pro norimberský
proces, syn pøedchozího, bratr známého publicisty a spisovatele Dr. Franti�-
ka (Franty) Kocourka, 14.9.1901 Praha � 13.5.1942 Osvìtim-Birkenau, re-
daktora (mj. Národní osvobození, Veèerník Práva lidu, Nová svoboda, Pøí-
tomnost, Lidové noviny), a rozhlasového komentátora

KOHN, Jindøich, 7.3.1874 Pøíbram � 12.3.1935 Praha, JUDr., advokát (do 1927
v Plzni, poté v Praze), filozof, sociolog a publicista, èelní pøedstavitel èes-
ko�idovského hnutí, od 1900 èinný v realistické stranì, autor øady publikací
o asimilaci, národnostních a nábo�enských otázkách

KOLSKÝ, Josef, 7.3.1887 Ruda u Nového Stra�ecí, okr. Slaný � 27.6.1973,
kováø, pozdìji úøedník, èlen soc. dem. strany od 1906, zakládající èlen KSÈ,
èinovník KSÈ a Rudých odborù (mj. 1929�1932 ústøední tajemník Svazu
dìlnictva v kovoprùmyslu), 1932�1936 v Moskvì jako èlen Rudé odborové
internacionály, za okupace v exilu v SSSR, kde slou�il v armádì, od 1945
námìstek generálního tajemníka Ústøední rady odborù, pozdìji organizaèní
sekretáø ÚRO, 1955�1963 pøedseda ústøední revizní komise ROH, 1949�
1954 èlen ÚV KSÈ, poté do 1962 èlen ústøední revizní komise KSÈ

KÖRBER, Èenìk, 26.9.1875 Kutná Hora � 15.3.1951 Praha, fotograf, akvizi-
tér, �urnalista, pracovník min. sociální péèe, syn zakladatele è. anarchismu
Viléma Körbra, pøední pøedstavitel è. anarchokomunismu, za války perzek-
vován, od 1918 èlen Èeské strany socialistické, kde setrval i pozdìji, èlen
Federované komunistické osvìtové jednoty a Svazu proletáøských bezvìrcù
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KOSINER, David, nar. 23.(27.?)12.1866 Kamenice, okr. Velvary, zemøel asi
v roce 1940, obchodní zástupce vídeòské firmy Fiakte, velkoobchod s papí-
rem a pohlednicemi, majitel nakladatelství pohlednic, èlen KSÈ, úøedník
sekretariátu KSÈ

KRATOCHVÍL, Jaroslav, 17.1.1885 Tuèapy, okr. Vy�kov � 20.3.1945 Malá
pevnost Terezín, major ès. legií v Rusku, s velením legií se v roce 1919
dostal do konfliktu ve sporu o vztah k bol�evikùm, po návratu do vlasti
úøedník správy státních statkù, vrchní hospodáøský rada, spisovatel a publi-
cista, jeden ze zakladatelù Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní sblí�ení
s novým Ruskem, úèastník protifa�istického odboje (ve skupinì mj. s Vla-
dimírem Procházkou, Bedøichem Václavkem a Lumírem Èivrným), 1937�
1939 místopøedseda Spoleènosti pøátel demokratického �panìlska, od led-
na 1945 vìznìn v Malé pevnosti Terezín, kde zahynul

KRAUS, patrnì jeden z vùdcù kom. mláde�e

KR�IAK, Matej, 18.2.1888 Lovèica � Trubín, okr. �iar nad Hronom � 24.1.1977
Bratislava, vyuèený tesaø, od roku 1904 èlen soc. dem. strany, od roku 1914
redigoval Hod�ùv Slovenský tý�denník, za první svìtové války zajat na rus-
ké frontì, vstoupil do Rudé armády, 1918 tajemník cizineckých kom. sku-
pin pøi ÚV VKS(b) Ruska, 1919�1921 politický pracovník soc. dem. stra-
ny, 1920�1921 redaktor Pravdy chudoby, èlen KSÈ od 1921 (od 1921 èlen
kontrolní komise, 1923�1924 èlen ÚV KSÈ, do 1929 politický pracovník
KSÈ na Slovensku), 1925�1929 poslanec Národního shromá�dìní, 1929
vylouèen z KSÈ proto, �e se pøipojil k prohlá�ení, po�adujícímu odstoupení
Gottwaldova vedení, vstoupil do Èeskoslovenské národní demokracie, 1929�
1932 bankovní úøedník, 1932�1945 tajemník Spoloèenstva bratislavských
krajèírov, za války spolupracoval s kom. odbojem, 1945 znovu vstoupil do
KSÈ, do 1952 v rùzných vysokých funkcích Svazu pøátel SSSR a Svazu
èeskoslovensko-sovìtského pøátelství, 1952 znovu vylouèen z KSÈ a pen-
zionován, stranicky rehabilitován v roce 1967

LEVIT, Pavel, 18.11.1902 Plzeò � 16.8.1971 Jesenice, JUDr., redaktor plzeò-
ské Pravdy, 1920 � 1921 èlen Realistického klubu, po 1925 advokátní kon-
cipient a pozdìji spoleèník JUDr. Theodora �merala (pra�ského advokáta,
pøekladatele a bratra èelního pøedstavitele KSÈ JUDr. Bohumíra �merala),
pøekladatel (kromì spisù Marxe a Engelse té� nìmecké krásné literatury),
publicista, literární kritik, úèastník protifa�istického odboje, vìznìn v kon-
centraèních táborech Terezín a Osvìtim, jeden z tvùrcù legislativních doku-
mentù ko�ické vlády, pozdìji jeden z autorù nové koncepce místní správy
a ústavy 9. kvìtna (1948), èlen KSÈ od 1946, uèitel správního práva na
právnické fakultì UK v Praze od 1951 (1959 profesor), 1966�1969 prorek-
tor UK v Praze, èlen korespondent ÈSAV od 1962
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LÖRSCH, Karel, ing., profesor vy��í prùmyslové �koly v Praze, bytem �i�kov,
Libu�ina 9

LOUDA, Vlastimil (v pramenech uveden nesprávnì jako Karel), 18.3.1900
Terezín � 3.3.1971 Praha, ing., odpovìdný redaktor Národní politiky, èlen
redakce Národního osvobození, pracovník Pra�ských vzorkových veletrhù,
èlen soc. dem. strany, èlen Petièního výboru �Vìrni zùstaneme�, za války
vìznìn

MATHESIUS, Bohumil, 14.7.1888 Praha � 2.6.1952 Praha, støedo�kolský
uèitel, 1920�1921 úøedník ministerstva �kolství, poté redaktor, pøekladatel
a básník, v roce 1925 spoluzakladatel Spoleènosti pro kulturní a hospodáø-
ské sblí�ení s novým Ruskem, od roku 1945 profesor ruské literatury na UK
v Praze

MATOU�EK, Miloslav, 29.8.1900 Doma�lice � 1.4.1985 Praha, èlen nár. soc.
strany od roku 1919 (od roku 1918 èlen Klubu dìlnické mláde�e národnì
sociální), od 1. 2. 1921 generální sekretáø Ústøedního svazu èeskosloven-
ského studentstva, v kvìtnu 1921 vylouèen z nár. soc. strany a hnutí její
mláde�e pro sympatie s komunisty a kontakty s rudými skauty, od kvìtna
1921 pøedseda pøípravného výboru a od 27. 11. 1921 místopøedseda Nezá-
vislé socialistické mláde�e, èlen Socialistického sjednocení 1921�1925, èlen
KSÈ od 1925, MUDr., lékaø, 1939�1945 vìznìn (Dachau, Buchenwald),
pedagog (m.j. profesor university v Olomouci od 1956), historik lékaøství,
diplomat (m.j. velvyslanec v Itálii 1948�1952), 1969�1970 pøedseda Levé
fronty

MISTERKA

MOTEJZÍK

NAVRÁTIL, Franti�ek O., dr., právník, sociolog, publicista, bytem Praha IV,
èp. 180

NEJEDLÝ, Zdenìk, 10.2.1878 Litomy�l � 9.3.1962 Praha, od 1919 øádný pro-
fesor hud. vìdy UK v Praze, historik (vedle prací z dìjin hudby a literatury
autor napøíklad rozsáhlých nedokonèených monografií o Masarykovi a Le-
ninovi) a publicista, po 1918 jeden z vùdèích pøedstavitelù levicového køíd-
la v Èeské pokrokové stranì a po jejím zániku v Realistickém klubu, 1921�
1930 vydával levicovì orientovaný kulturnì politický èasopis Var, 1924 jeden
ze zakladatelù Spoleènosti pro kulturní a hospodáøské sblí�ení s novým
Ruskem, 1939 ode�el do Sovìtského svazu, kde vstoupil do KSÈ, po 1945
v ministerských funkcích (øídil resorty �kolství a sociální péèe), 1946�1954
èlen pøedsednictva ÚV KSÈ, od 1948 pøedseda Svazu èeskoslovensko-so-
vìtského pøátelství, zakladatel a prezident Èeskoslovenské akademie vìd
od 1952
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NOVÁK, Miroslav, nar. 27.3.1891 Zakolany, okr. Praha-venkov, do kvìtna 1922
slu�ba v armádì, úøedník, asistent a správce Psychotechnického ústavu

PAVLÁSEK, Antonín, bytem Praha VI, Heømanova ul. 25

PAVLÁSEK, Vojtìch, 13.3.1895 Týn nad Vltavou � 30.7.1977 Praha, uèitel
z Kobylis, èlen Proletkultu a Federace proletáøské tìlovýchovy, novináø, za-
kladatel Ohnì a Ohníèku, od 1921 èlen KSÈ, po 1945 blízký spolupracov-
ník Zdeòka Nejedlého (mj. jeden ze spoluautorù zákona o jednotné �kole),
øeditel Muzea Jana Amose Komenského

PECH, Ale�a, bytem Praha II, Pod Slovany 2a, 1920�1921 èlen Realistického
klubu

PETRÁNEK

PETROVÁ

PROCHÁZKA, Jaroslav, 26.6.1897 Plzeò � 7.9.1980 Praha, JUDr., za první
svìtové války pøíslu�ník ès. legií v Rusku a ve Francii, studentský aktivista
(mj. èinovník plzeòského spolku Radbuza), 1919�1921 studoval práva na
Univerzitì Karlovì v Praze, 1921�1929 úøedník Èeskoslovenských drah,
1929�1930 advokátní koncipient, pøekladatel (mj. Leninových spisù), bratr
následujícího, èlen Realistického klubu (pøedseda místní organizace v Plzni
v letech 1920�1922), èlen KSÈ od 1924, spolupracovník kom. tisku, èinov-
ník Volné my�lenky, zakládající èlen Spoleènosti pro hospodáøské a kulturní
sblí�ení s novým Ruskem, od 1928 úøedník v Ko�icích, 1931�1942 pracovník
ès. sekce Nakladatelství cizojazyèné literatury v Moskvì, 1942�1945 osvìtový
dùstojník v ès. vojenské jednotce v SSSR, 1945�1952 náèelník Hlavní správy
výchovy a osvìty min. obrany, v letech 1948�1952 námìstek ministra národní
obrany, armádní generál, 1945�1954 èlen ÚV KSÈ, 1953�1967 vedoucí kated-
ry dìjin SSSR a KSSS na filosofické fakultì UK v Praze, 1957�1966 rektor UK
v Praze, 1967�1977 pracovník Vojenské politické akademie K. Gottwalda
a Vojenského historického ústavu, od 1962 èlen korespondent ÈSAV

PROCHÁZKA, Vladimír, 12.9.1895 Pøerov � 25.6.1968 Praha, studentský
aktivista (mj. pøedseda plzeòského spolku Radbuza 1918�1919, 1919�1920
funkcionáø Ústøedního svazu èeskoslovenského studentstva), JUDr., bratr
pøedchozího, 1919 se úèastnil jako dobrovolník ès. vojska obsazení Sloven-
ska a války s Maïarskem, úøedník min. sociální péèe 1920 �1928 (autor
nìkolika legislativních návrhù z oblasti pracovního práva), od 1925 èlen
Sociálního ústavu ÈSR, od 1928, kdy byl nucen odejít z ministerstva pro
politickou èinnost (úèast na Rudém dni), zahranièní korespondent TASS
(do roku 1937), publicista (publikoval té� pod pseudonymem Jiøí Mach)
a pøekladatel, od 1919 èlen mláde�e Pokrokové strany, do 1920 èlen výkon-
ného výboru strany jako delegát mláde�e, èlen Realistického klubu 1920�
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1921, èlen KSÈ od 1924, funkcionáø kom. a levicového kulturního hnutí
(mimo jiné Levá fronta, Spoleènost pro hospodáøské a kulturní sblí�ení
s novým Ruskem), úèastník protifa�istického odboje (ve skupinì s Jarosla-
vem Kratochvílem, Bedøichem Václavkem a Lumírem Èivrným), vedoucí
tiskového odboru Èeské národní rady v kvìtnu 1945, profesor právnické
fakulty University Karlovy v Praze od roku 1945 (pro obor ústavního práva
a státního práva SSSR), 1946�1954 poslanec Národního shromá�dìní (vy-
konával m.j. funkci místopøedsedy), 1945�1946 vedoucí 1. odboru min. in-
formací, 1946�1948 vedl pøípravné práce na ústavì 9. kvìtna, 1949�1954
èlen ÚV KSÈ, 1951�1952 velvyslanec v USA, akademik ÈSAV od 1952,
zastával v ÈSAV øadu vedoucích funkcí (mj. øeditel Encyklopedického ústavu
ÈSAV), pøedseda Spoleènosti pro mezinárodní styky

RABAN
RACKOVÁ, sekretáø svazu dru�stev
RAJTR, Franti�ek, 21.10.1893 Suchrovice, okr. Mnichovo Hradi�tì � 29.4.1980

Duchcov, uèitel z Mostu a Duchcova, èlen KSÈ a aktivista hnutí sociálních
bezvìrcù, redaktor Uèitelských novin (v pramenech uvádìn té� jako RAJ-
TER èi REITLER)

RÙ�EK, Petr, nar. 30.6.1883 Tìchonice, okr. Klatovy, Dr. techn., profesor èeské
techniky v Praze, èlen ústøedního výkonného výboru realistické strany, 1920�
1921 èlen Realistického klubu, po odchodu levého køídla z Realistického
klubu oznámil pøechod k centristùm (Nezávislá sociálnì demokratická stra-
na), v záøí 1923 kandidován socialistickou sjednocenou stranou do Ústøední-
ho zastupitelstva Velké Prahy

SLÁNSKÝ, Josef, nar. 19.12.1899 Nezvìstice, okr. Kladno, úøedník, obchodní
spolupracovník zastupitelství Ruské sovìtské federativní socialistické re-
publiky v Praze, bratr Rudolfa Slánského (viz ní�e) a Richarda Slánského,
nar. 14.8.1904 Nezvìstice, redaktora, parlamentního tajemníka a diplomata

SLÁNSKÝ, Rudolf, nar. 31.7.1901 Nezvìstice, okr. Kladno � 3.12.1952 Pra-
ha, èlen a funkcionáø KSÈ od 1921, od 1929 èlen ÚV a politbyra ÚV KSÈ,
1935�1938 a 1945�1951 poslanec Národního shromá�dìní, 1938�1945 èlen
zahranièního vedení KSÈ v Moskvì, úèastník Slovenského národního po-
vstání, 1945�1951 generální tajemník KSÈ a èlen pøedsednictva ÚV KSÈ,
pøedseda Sdru�ení èeskoslovenských partyzánù, po odvolání z funkce ge-
nerálního tajemníka v záøí 1951 námìstek pøedsedy vlády, v listopadu 1951
zatèen, o rok pozdìji odsouzen jako vedoucí �protistátního spikleneckého
centra� k trestu smrti a popraven, 1963 rehabilitován

STOLZ, Jiøí, nar. 12.9.1898 Praha, úøedník, pøekladatel, publicista, od 1927
èlen Sociálního ústavu ÈSR, sekretáø odborového svazu prùmyslových
a obchodních zøízencù, od 1930 zástupce generálního sekretáøe Odborové
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internacionály v Amsterodamu, v soc. dem. stranì pøedstavitel marxistické
skupiny, v roce 1930 se podílel na revizi programu strany

STRÁNSKÝ, student
�ALDA, Franti�ek Xaver, 22.12.1867 Liberec � 4.4.1937 Praha, PhDr., literár-

ní, výtvarný a divadelní kritik, redaktor (mj. 1912�1914 redigoval spolu se
Zdeòkem Nejedlým revue Èeská kultura), od 1918 profesor románských
literatur na Universitì Karlovì v Praze, zakládající èlen Spoleènosti pro
hospodáøské a kulturní sblí�ení s novým Ruskem, 1928�1937 vydával vlastní
èasopis (�aldùv zápisník), v nìm� vycházely pouze jeho práce

�PRYCL (?), uèitel z Vr�ovic
VACEK, Václav, 11.9.1877 Libochovice, okr. Litomìøice � 18.1.1960 Praha,

JUDr., od 1901 èlen soc. dem. strany, od 1904 redaktor Práva lidu a jiných
soc. dem. listù, od 1920 redaktor Rudého práva, zakládající èlen KSÈ, 1923�
1928 èlen mìstského zastupitelstva hlavního mìsta Prahy, 1936�1938 sená-
tor Národního shromá�dìní, úèastník protifa�istického odboje (mj. ve spo-
jení s Juliem Fuèíkem, vìznìn 1939 a 1942) a Pra�ského povstání v kvìtnu
1945, revoluèní primátor Prahy, 1946�1954 volený primátor Prahy a èlen
ÚV KSÈ

VAJTAUER, Emanuel, nar. 23.12.1892 Tábor, PhDr., absolvent UK v Praze
(psychologie a filosofie), uèitel, psychotechnik, pùvodnì stoupenec anar-
chismu vstoupil 1921 do KSÈ, jeden z ideologù tzv. anarchokomunistické-
ho køídla v KSÈ 1921�1922, redaktor kom. tisku (mj. Rudé právo), 1923�
1927 pobýval v USA, odkud byl deportován pro ne�ádoucí politickou èinnost,
1929 vylouèen z KSÈ jako èlen Jílkovy skupiny, od poèátku tøicátých let
redaktor Èeského slova a dal�ích melantri�ských listù, 1941�1942 �éfre-
daktor Veèerního Èeského slova, 1942�1944 �éfredaktor Pøítomnosti, od
kvìtna 1945 nezvìstný, 1947 v nepøítomnosti odsouzen k trestu smrti

VANÈURA, Dr., patrnì toto�ný s Vladislavem VANÈUROU, 23.6.1891 Háj,
okr. Opava � 1.6.1942 Praha, MUDr., lékaøem (ordinace na Zbraslavi od
1921), è. prozaikem, dramatikem a filmovým re�isérem, který se podílel na
èinnosti øady levicových kulturních organizací v meziváleèném období, pøed-
stavitelem protifa�istického odboje (1941�1942 v èele Národního revoluè-
ního výboru inteligence), v kvìtnu 1942 zatèeným gestapem a popraveným
za heydrichiády

VANÌK, Milo�, 15.5.1897 Mladá Boleslav � 7.1.1967 Mnichov (SRN), èlen
KSÈ od 1921, záhy z ní ov�em vystoupil, redaktor Rudého práva, konsulent
Èesko-ruského obchodního ústavu v Praze, èinný ve Spoleènosti pro hos-
podáøské a kulturní sblí�ení s novým Ruskem, od 1927 èlen soc. dem. stra-
ny, 1927�1938 redaktor Práva lidu, pøekladatel (mj. pøelo�il Trockého Zá-
kladní otázky revoluce, 1925), 1945�1948 pracoval na min. vý�ivy, 1948
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emigroval, pracoval jako novináø v Holandsku, 1951�1966 v rádiu Svobod-
ná Evropa

VOBOØIL, Bohumil, nar. 19.1.1881 Praha � 7.5.1951 Praha, dìlník, �elezni-
èáø

WEIL, Jiøí, 6.8.1900 Praskolesy, okr. Beroun � 13.12.1959 Praha, student filo-
sofické fakulty UK v Praze (absolvoval v roce 1928), PhDr., spisovatel
a novináø, 1922�1931 pøekladatel na sovìtském zastupitelství a spolupra-
covník kom. tisku, jeden ze zakladatelù Spoleènosti pro hospodáøské a kul-
turní sblí�ení s novým Ruskem, 1933�1935 �il v SSSR, za kritické postoje
k sovìtské realitì po návratu vylouèen z KSÈ, za okupace se pøed hrozbou
deportace uchýlil do ilegality, po 1945 pracoval v nakladatelství ELK, 1950�
1959 ve Státním �idovském muzeu

ZÍSKAL, Alois, nar. 11.6.1879 Milotièky, okr. Pelhøimov, úøedník (pozdìji
øeditel) Mìstské spoøitelny na Královských Vinohradech, èlen Realistické-
ho klubu 1920�1921
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Pøíloha è. 3 � valné hromady spolku Socialistická spoleènost

1921, 30.11. - kavárna Opera

1923, 16.2. - kavárna Opera     (pozn.: pùvodnì ohlá�ena na 9.2.1923)

1924, 22.2. - Kaulichùv dùm

1925, 6.4. - Lidový dùm     (pozn.: pùvodnì ohlá�ena na 31.3.1925)

1926, 29.11. - restaurace U Vocílkù

1928, 23.1. - restaurace Bellevue

Pøíloha è. 4 � pøedná�ky a veøejné schùze spolku Socialistická spoleènost
           v Praze

1921, 30.11. Hospodáøské úkoly socialismu Petr Rù�ek
Socialistická kultura Zdenìk Nejedlý

kavárna Opera

1922, 15.12. Hospodáøský vývoj sovìtského Vladimír(?) Procházka
kavárna Opera Ruska 13 osob (4 �eny)

1923, 26.1. Vývoj prùmyslu v sovìtském Josef Hrdina
kavárna Opera Rusku     18 osob (2 �eny)

Cyklus: Jednotná proletáøská fronta (násl. 3 pøedná�ky)
1923, 12.3. Jednotná proletáøská fronta ze stanoviska

historického
(Vývoj jednotné fronty od pøevratu) Zdenìk Nejedlý

kavárna Opera 120 osob (20 �en)

1923, 19.3. Jednotná proletáøská fronta: situace dnes Zdenìk Nejedlý,
Petr Rù�ek

kavárna Opera 150 � 170 osob, vìt�. mu�ù

1923, 26.3. Cíle jednotné fronty proletáøské Petr Rù�ek,
Zdenìk Nejedlý

kavárna Opera 150 � 170 osob
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Cyklus: Ruská revoluce (násl. 7 pøedná�ek)
1923, 16.4. O poèátcích revoluèního hnutí na Rusi

(Pøedpoklady ruské revoluce) Vincenc Charvát
kavárna Opera 60� 80 osob
Pozn.: pøedná�ka pùvodnì ohlá�ena na 9.4.1923

1923, 23.4. O prùmyslové otázce sovìtského Ruska
(Agrární a prùmyslová otázka) Petr Rù�ek

kavárna Opera 80 � 100 osob
Pozn.: podle pùvodního ohlá�ení mìl øeènit rovnì� Bøetislav Hùla

1923, 7.5. O agrární otázce Ladislav Görlich
kavárna Opera 35 � 50 osob
Pozn.: pùvodnì v tisku na tento termín ohlá�ena pøedná�ka Ru�tí revolucionáøi
a válka Jaroslava Èecháèka

1923, 14.5. Ru�tí revolucionáøi a válka Jaroslav Èecháèek
kavárna Opera 80 osob
Pozn.: pùvodnì v tisku na tento termín ohlá�ena pøedná�ka Hospodáøský vývoj
sovìtské republiky Josefa Guttmanna

1923, 28.5. O hospodáøskopolitickém vývoji
sovìtského Ruska Ladislav Görlich
O politickoprávním vývoji
sovìtského Ruska Josef Hrdina

kavárna Opera 50 osob
Pozn.: pùvodnì v tisku na uvedený termín ohlá�ena pouze pøedná�ka Právní
a politický vývoj sovìtské republiky Josefa Hrdiny

1923, 4.6. O kulturní politice sovìtského Ruska Jiøí Weil
kavárna Opera 32 osob

1923, 11.6. Smysl ruské revoluce Zdenìk Nejedlý
kavárna Opera 60 osob

1923, 18.6. O souèasné situaci v Nìmecku Petr Rù�ek
kavárna Opera
Pozn.: pro nedostavení øeèníka se pøedná�ka nekonala
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1923, 9.10. O teorii historického materialismu Ladislav Görlich
kavárna Opera

1923, 19.10. Problém demokracie Zdenìk Nejedlý
kavárna Opera 23 osoby

1923, 26.10. Právnické, sociologické a socialistické
pojetí státu Josef Hrdina

kavárna Opera 19 osob

1923, 2.11. O Bucharinovì knize o teorii historického
materialismu Jaroslav Èecháèek

kavárna Opera 40 osob

1923, 9.11. O teorii historického materialismu
(O Bucharinovì knize �Ekonomika
doby pøechodní�) Ladislav Görlich

kavárna Opera 25 osob

1924, 25.1. O novém umìní Vladislav (?) Vanèura
kavárna Opera
Pozn.: pøedná�ka byla øádnì ohlá�ena, její konání se nepodaøilo z pramenù do-
lo�it

1924, 8.2. Inteligence a dìlnictvo Zdenìk Nejedlý
Strakova akademie 100 � 120 osob

1924, 22.2. Obèanské a trestní právo
v sovìtském Rusku Vladimír Procházka

Strakova akademie 60 osob

1924, 23.10. �kolství v SSSR Ladislav Görlich
Strakova akademie 50 � 60 osob

1924, 13.11. Národnostní otázka a sebeurèení národù Zdenìk Nejedlý
Strakova akademie 60 osob

1925, 31.3. O dne�ní situaci socialismu u nás Zdenìk Nejedlý
Lidový dùm 60 osob
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1925, 22.5. Lidová strana a socialismus Vladimír Procházka
kavárna Opera 20 osob

1925, 21.11. Socialismus a výsledky voleb Zdenìk Nejedlý
restaurace U Vocílkù 100 � 120 osob

1925, 5.12. Volná my�lenka Theodor Barto�ek

1925, 19.12. Èeskoslovenská delegace v Rusku Josef Kolský
Pozn. obì poslednì zmínìné pøedná�ky byly ohlá�eny v èasopisu Var, jejich
konání se z jiných pramenù nepodaøilo potvrdit

1926, 29.11. Levý blok Zdenìk Nejedlý
restaurace U Vocílkù
Pozn.: pro malou úèast (cca 20 osob) nebyla pøedná�ka konána

1926, po vánocích  cyklus pøedná�ek o základních my�lenkách socialistických
   a Marxových spisech

Pozn.: cyklus oznámený na valné hromadì dne 29.11.1926 se nekonal

1927, 26.2. Liberalismus a socialismus Bøetislav Hùla
Odborový dùm 26 osob (2 �eny)

1927, 12.3. O hospodáøských pomìrech
v Republice èeskoslovenské Milo� Vanìk

restaurace U Vocílkù 17 osob (3 �eny)

1927, 17.3. O Besarabii Theodor Barto�ek
Odborový dùm 100 � 150 osob

1928, po 23.1. O socialismu v moderní èeské literatuøe S. K. Neumann
O projektovaném zhor�ení sociálního
poji�tìní Jan Gallas

Pozn.: obì pøedná�ky ohlá�eny na valné hromadì spolku, konány zøejmì nebyly
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Pøíloha è. 5

1921, jaro (?)
(Programové zásady spolku Socialistická spoleènost)

Z á s a d y  p r o g r a m o v é:

Socialismus. Zdùvodnìní vnitøní.
Sociální demokracie � vedle demokracie politické i demokracie hospodáøské.
Socialistický stát � individuum � kolektivní pojem.
Nesnáze kolektivismu � výchova k socialistickému státu.
Evoluce a kompromis. Pevný program zásadou evoluèní.
Hnutí v podstatì revoluèní a jistì bez revoluce nelze dosáhnouti cíle. Zadr�eti

revoluci do nejpøíhodnìj�ího okam�iku, a� proletariát bude míti: 1) do-
sti politické moci, 2) dosti odborných znalostí, 3) a� prolne hospodáøsky
do vedení výroby.

E t a p y:

1) Etapy výchovné   a) pro jednotlivce (závodní rady)
výstavba závodních rad, ústøední závodní rada.
Sdru�ení zamìstnavatelù.
Dohromady státní hospodáøská rada. Protiváha parlamen-
tu. Zále�itosti hospodáøské, vnitøní i zahranièní.
b) pro stát: (socializace zralých podnikù)
Vymezení pojmu zralého podniku.
Zdroje energie (uhlí, vodní síly, lesy, nerostné bohatství).
Stát spravuje jen èást socializovaných podnikù.
Problém byrokracie.

Zásadní otázky pøechodu.
          I) Pomìr èlovìka k vlastnímu dílu.

Hodnocení práce novými mìøítky.
Studium práce. Státní úøad pro výzkum lidské práce.
Soustøedìní zprostøedkovatelské práce.
�kolský program: Reforma uèednického vychování.

 Reforma �kolská. Ruèní práce na �kolách.
         II) Nové hodnocení práce.

Seskupení malovýroby v úèelné celky výrobní.
Normalizace souèástí.
Typování výrobkù urèitých skupin.
Kontrola dovozu a kontrola vývozu.
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Zásadní obtí�e pøechodu:   1) pomìr závodních rad a hospodáøské rady
    státní k odborovým organizacím,
2) vzájemný vztah nového èinitele hospo-

dáøské rady státní k starému státu poli-
tickému,

3) pøemìna a pøestavba systému úøednic-
kého.

2) Etapy pøechodné:
   a) Smí�ené hospodáøství:  I) Nucené syndikáty výrobní

II) Konzumní dru�stva.
Stát úèastní se na hospodáøství: majetek (zisk).
Obì skupiny zachovávají soukromoprávní charakter.
Veøejný dohled.
Úø[ední] program:  Laicizování úøedníkù hospodáøských.

Laicizování èásteèné ostatního úøednictva státního.
Zvlá�tní postavení soudcù.
Statistika dovozu i vývozu.

Meziobchod vylouèen.
Hromadná výroba.
Zaruèení existenèního minima.
Redukce bank.
Penì�ní hospodáøství (ve vnitøním obchodu) ustupuje systému bonovému.
Státní statistický hospodáøský ústav. Základy hospodáøského plánu.
Spoleèenská nadhodnota zapoètena do re�ie.
Státní hospodáøská rada pøejímá funkce hospodáøského parlamentu, stanoví
schopnost dovozní i vývozní, reguluje zahranièní trh a usmìròuje trh domácí.
Závazná, zákonná normalizace a typizace výrobkù.
Plán centralizace celých skupin výrobních.
Zemìd[ìlský] program: Úèelné hospodaøení zemìdìlské.

Racionální komasace a parcelace velkých komplexù
pùdy.

                      Hlavní znaky této etapy: 1) vylouèení meziobchodu sní�í re�ii,
2) omezení vlivu penìz a èásteèné zave-

dení hospodaøení smí�eného (peníze,
zbo�í),

3) pøevod systému úøednického v systém
laický,

4) vybudování syndikátù výrobních,
5) pøíprava pro plánovité hospodaøení.

   b) Cílevìdomá správa národního hospodaøení.
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Pøestavba státu politického ve stát socialistický.
Státotvorná my�lenka, spoleèné zájmy konzumentù.
Parlament konzumentù, politika vnitøní i zahranièní.
Parlament syndikátù, politika hospodáøská, domácí i vývozní. Potøebu domá-
cího trhu stanoví parlament konzumentù.
Jednolitý hospodáøský plán.
Státní banka. Bony.
Peníze jen v zahranièním obchodì.
Úplná koncentrace podnikù dle odvìtví.
Výroba èlenìna dle krajù a surovin.
Soukromé vlastnictví zru�ením dìdického práva vymizí.
Existenèní minimum rozvinuto do plné �íøe.
Minimum hmotné i kulturní.
Kulturní program.
Internacionála v republice.
Internacionála mezistátní.

Archiv Akademie vìd Èeské republiky, fond Zdenìk Nejedlý � veøejná èinnost,
inv. è. 4, kart. 1.
Kopie, strojopis.

Pøíloha è. 6

1921, jaro (?)
(Úkoly spolku Socialistická spoleènost)

Úkolem �Socialistické spoleènosti� jest pøispìti k uskuteènìní socialismu
studiem otázek souvisejících se socialismem za úèelem pøípravy k socialistické
spoleènosti. Proto mù�e býti èlenem jen socialista.

Cíl socialismu (jako hnutí) vidíme v pøemìnì dne�ní spoleènosti v takovou,
aby se v ní hospodaøení dálo ve prospìch celku. Socialistou je pro nás ten, kdo
tento cíl uznává a chce k nìmu pracovati.

Uskuteènìní tohoto cíle pøedpokládá:
1) zru�ení soukromého vlastnictví aspoò výrobních prostøedkù a pùdy,
2) vylouèení volné konkurence a volného obchodu,
3) vylouèení soukromého podnikání pøi výrobì, obìhu, smìnì i spotøebì,

není-li vedeno zájmem celku a nezi�tnou tendencí,
4) vylouèení dùchodu bez práce,
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5) vylouèení (zamezení) rozdìlování statkù bez ohledu k zájmùm celku.
Zásada: Základem spoleènosti jest práce.
Dùsledek: Pracovní povinnost, zaji�tìní potøeb pro pracující i pro ty, kteøí

pracovati nemohou.
Z hlediska tìchto po�adavkù chce �Socialistická Spoleènost� probírati, øe-

�iti atd. násl[edující] otázky:
Úvodní: Co je práce, pomìr práce du�evní a hmotné, pracovní povinnost.

A) Podmínky a zaji�tìní du�evní práce v soc[ialistické] spoleènosti
     Umìní � vìda
    Problém byrokracie, inteligence.
B) Práce hmotná

1) Hospodaøení lidmi  a) dìti (výchova)
b) dospìlí (prac. povinnost, zaji�tìní invalidní a starobní)
c)regulace práce a jejího trhu

Speciální otázky: Volba povolání
Minimum a maximum výkonnosti (intenzita i trvání)
Vìdecké ocenìní práce
Hygiena práce
Technický pokrok

2) Hospodaøení výrobními prostøedky:
Statistika
Hospodáøský plán výrobní
Spoleèenské vlastnictví výrobních prostøedkù

3) Øízení práce: Vedení závodu
Úèast zamìstnancù na vedení
Administrativní otázky

4) Smìna: Peníze
Banky
Obchod vnitøní i zahranièní, meziobchod
Zaji�tìní �ivotní míry (standard of life)

5) Spotøeba a konzum: Otázka konzumních dru�stev
6) Stát: Vliv státu na výrobu

Danì a dávky
Právní otázky.

Archiv Akademie vìd Èeské republiky, fond Zdenìk Nejedlý � veøejná èinnost,
inv. è. 4, kart. 1.
Kopie, strojopis.
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Pøíloha è. 7

První èíslo èasopisu VAR vy�lo dne 1.12.1921 a bylo uvedeno statí Z. Ne-
jedlého �Lidovì a pokrokovì�
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Pøíloha è. 8

Èlenská legitimace Èeòka Körbra, vystavená v den, kdy byl zvolen pøed-
sedou spolku Socialistická spoleènost

Státní ústøední archiv, fond Vilém a Èenìk Körber, inv. è. 28, kart. 2
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ZUSAMMENFASSUNG

ZDENÌK NEJEDLÝ UND DER VEREIN SOZIALISTISCHE
GESELLSCHAFT IN PRAG

Jiøí Køes�an

Im Verein Sozialistische Gesellschaft, der am 13. November 1921 im
Smíchover Café Opera entstand, trafen sich vor allem die jungen Menschen
der verschiedenen politischen Anschauungen. In den Verein gingen  die Mit-
glieder des linken Flügels des Realistischen Klubs über, nachdem er definitiv
von den Anhängern Emanuel Rádls beherrscht worden war. An den Vereins-
aktivitäten nahmen teil auch Kommunisten, unabhängige Sozialisten (Zentri-
sten), Sozialdemokraten, Nationalsozialisten, Arbeiter- und Gewerkschaftsfüh-
rer, Studentenführer und Literaten, die Mitglieder der Legionär- und Lehrer-
organisationen und auch die profesionellen Politiker. Der Verein Sozialistische
Gesellschaft repräsentierte also in der Zeit, wann sich vielmehr die Konflikte
unter einzelnen politischen Strömungen in der Tschechoslowakei zuspitzten,
einen merkwürdigen Diskussionsklub, der sich durch innerlich anspruchsvolle,
aber tolerante Atmosphäre auszeichnete, die den Vereinsbesuchern ermöglichte,
sich über die Standpunkte zur aktuellen Gesellschaftssituation klarzuwerden.
Die Vereinsbesucher traten zu den bestehenden politischen Parteien und Grup-
pierungen mit dem ziemlich großen Maße der Kritik zu. Die skeptische Bezie-
hung setzte sich gewissermaßen auch zur Kommunistischen Partei der Tschecho-
slowakei durch, die sonst in der Sozialistischen Gesellschaft merklichen Respekt
hatte. Der Autor der Studie registriert den Fakt, dass viele Mitglieder der
Sozialistischen Gesellschaft und Teilnehmer an ihren Versammlungen, die Mit-
glieder der Kommunistischen Partei wurden, später mit dieser Partei
voneinander gingen.

Der bekannte Vertreter des Vereins Sozialistische Gesellschaft war der Pro-
fessor der Karlsuniversität in Prag Zdenìk Nejedlý. Auch er empfing offen-
sichtlich die Entstehung des Vereins in der Zeit, wann er selbst in der Einschätz-
ung der etablierten Parteien und ihrer Perspektiven zögerte. Zdenìk Nejedlý
erhielt sich praktisch in dem ganzen Zeitraum des Bestehens der ersten Repu-
blik kritischen Abstand von der Kommunistischen Partei der Tschechoslowa-
kei und auch von der Realität in der Sowjetunion. Der Autor illustriert die
Genesis der Ansichten Nejedlýs unter anderem auf seiner Beziehung zu dem
Präsidenten T. G. Masaryk und dessen Ideen.

Die Veranstaltung der öffentlichen Versammlungen und Vorlesungen wurde
das Gebiet, wo der Verein Sozialistische Gesellschaft am ausdrucksvollsten zur
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Geltung kam. Den größten Widerhall erreichten die Vorlesungszyklen �Die pro-
letarische Einheitsfront� und �Die russische Revolution�, die in der ersten
Hälfte des Jahres 1923 veranstaltet wurden. An der Vereinsveranstaltungen
nahmen außer Nejedlý teil z. B. Theodor Barto�ek, Václav Bolen, Jaromír
Dolanský, J. L. Fischer, Josef Guttmann, Vincenc Charvát, Václav Kaplický,
Jaroslav Kratochvíl, Bohumil Mathesius, Jaroslav und Vladimír Procházka,
Petr Rù�ek, Rudolf Slánský, F. X. �alda, Václav Vacek, Emanuel Vajtauer u. a.
Die Aktivität des Vereins ließ allmählich nach, was nach dem Jahre 1925 markant
wurde, wann auf Veranlassung Zdenìk Nejedlýs und einiger anderen Mitglie-
der der Sozialistischen Gesellschaft eine neue Organisation, die Gesellschaft
für wirtschaftliche und kulturelle Annäherung mit dem neuen Russland gegrün-
det wurde. Seit 1928 entwickelte der Verein keine Tätigkeit, und am 30. Juni
1939 wurde er amtlich aufgelöst.
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PØÍPAD UNIV. PROF. DR. JAROSLAVA PROKE�E �
CHMURNÁ KAPITOLA Z DÌJIN ARCHIVU MINISTERSTVA

VNITRA

 Josef Kollmann

 �ivotní pøíbìh � pøesnìji øeèeno jeho závìr � druhého øeditele Archivu mi-
nisterstva vnitra a zároveò mimoøádného profesora Karlovy univerzity dr. Jaro-
slava Proke�e patøí k nejsmutnìj�ím kapitolám v celé historii Archivu minister-
stva vnitra vùbec. Kdy� dr. Proke� psal studii o obrozeneckém archiváøi Janu
Hulakovském1, sotva tu�il, �e ho na závìr pùsobení v archivu potká stejnì ne-
blahý osud. Podobnost je to a� neuvìøitelná.

 Osobnost dr. Proke�e je známa natolik2, �e se zde mù�eme omezit pouze na
nezbytné údaje, které mají být úvodem k hlavnímu dìji. Jeho �ivotní dráha
archiváøe a historika úspì�nì stoupala a� do roku 1945, kdy nastal zlom a ko-
nec úspì�né kariéry. Co následovalo je pøedmìtem této studie.

 Dr. Proke� se narodil 11. ledna 1895 v Knì�icích na Podìbradsku v uèitel-
ské rodinì a po absolvování reálného gymnázia v Novém Byd�ovì (1905�1913)
vstoupil na filozofickou fakultu Karlovy univerzity a studoval obor historie �
èeský jazyk a èeská literatura, pozdìji i zemìpis. Tam se stal èlenem semináøe
profesora Václava Novotného, který mìl na nìho znaèný vliv a také urèil smìr
jeho prvního vìdeckého zájmu. Bylo jím husitství, z jeho� dìjin uveøejnil nìko-
lik významných studií. Pøesto�e nav�tìvoval i semináø profesora Josefa Pekaøe,
z fakulty odcházel jako èlen �koly Václava Novotného. Oba mu�e poutala k sobì
vzájemná úcta, která se vyvinula v hluboké pøátelství. Po slo�ení státní zkou�ky
pro ni��í stupeò støedních �kol nastoupil v roce 1917 na své první místo jako
suplující profesor na gymnáziu v Berounì. Následujícího roku pøe�el na reálku
ve Vr�ovicích, slo�il státní zkou�ku pro vy��í stupeò støedních �kol a dosáhl
doktorátu filozofie. Mladý nadìjný historik se chtìl vìnovat vìdecké práci, pro
ni� v�ak slu�ba støedo�kolského uèitele neposkytovala ty nejlep�í podmínky.
Z toho dùvodu opustil uèitelskou dráhu a zvolil dráhu archiváøe, která slibovala
lep�í zázemí pro vìdeckou práci. Náhoda mu pøála, nebo� tehdy se uvolnila dvì
místa v Archivu ministerstva vnitra. Ucházel se o jedno z nich, skuteènì je
získal a nastoupil tam slu�bu 1. dubna 1919. Dostal se tak do støedu archivního
bohatství dosud jen málo vytì�eného, které poskytovalo mladému talentované-
mu historikovi, jemu� nechybìla zdravá cti�ádost, netu�ené mo�nosti; nenalé-
zaly se tam v�ak prameny k tématùm z oboru dìjin husitského hnutí.
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 Pøesto�e nemìl pøedbì�né archivní vzdìlání (poskytované dosud jen ví-
deòským Ústavem pro rakouský dìjezpyt), v archivní slu�bì se záhy uplatnil
svou pracovitostí, výkonností a organizaèními schopnostmi, èím� si získal uznání
ze strany vedení archivu. To se projevilo spolu se ��astnou okolností, �e v ar-
chivu byla pøed ním volná systemizovaná místa, i rychlým slu�ebním postupem
od koncipisty (1920), pøes ministerského komisaøe a vrchního ministerského
komisaøe (1926) a� po odborového radu (1928). Roku 1934 byl jmenován vrch-
ním odborovým radou a o tøi roky pozdìji pový�en na ministerského radu, co�
byl postup neobyèejný, jakého u nás dosud �ádný archiváø nedosáhl. Proto také
v na�em malém archivním svìtì vyvolával palèivou závist.

 Pokud �lo o vìdeckou práci, v prvních letech svého pùsobení v archivu se
ve volném èase vìnoval, jako�to �ák profesora Novotného, pøevá�nì dìjinám
husitského hnutí. Vyvrcholením tohoto studia byla práce M. Prokop z Plznì.
Pøíspìvek k vývoji konservativní strany husitské, publikovaná roku 1927. Ná-
sledujícího roku se tímto spisem habilitoval na Karlovì univerzitì pro obor
èeských dìjin. Rokem 1928 také konèí �husitské� období v jeho vìdecké práci.
Napøí�tì se vìnoval pøevá�nì novìj�ím èeským dìjinám, pro nì� nalézal v ar-
chivu nepøeberné mno�ství pramenného materiálu, a archivnictví, pøedev�ím
dìjinám vlastního archivu a jeho pøedchùdcù.

 V roce 1930 øeditel archivu dr. Klicman ustanovil dr. Proke�e svým zástup-
cem. Proto�e dr. Klicman býval v posledních letech èasto nepøítomen pro chu-
ravost, dr. Proke� se èím dále tím více uplatòoval pøi øízení archivu. K 1. èer-
venci 1934 dr. Klicman ode�el ze zdravotních dùvodù na odpoèinek a øeditelem
Archivu ministerstva vnitra byl jmenován dr. Proke�. Tehdy mu bylo 39 let.

 Nový øeditel si byl plnì vìdom nedostatkù archivu, nastoupil s pevným
odhodláním a promy�leným programem, jak je napravit i jak uvést archiv do
stavu, který by odpovídal jeho významu. Archiv nejvíce tí�ila celková zane-
dbanost, je� byla výsledkem staletého vývoje, neuspoøádanost fondù, nevhod-
né depoty, neèistota v nich a koneènì málo místa pro pøijímání nového spisové-
ho materiálu.

 Nedlouho po svém nástupu pøedlo�il prezídiu ministerstva vnitra obsáhlý
program práce archivu na pøí�tí léta. Soustøedil se v nìm hlavnì na tøi oblasti,
v nich� byly nedostatky nejtí�ivìj�í. Pøedev�ím na uspoøádání a inventarizaci
archivních fondù, na poøízení alespoò jejich základního soupisu nebo pøehledu
o obsahu archivu, který badatelská veøejnost dosud citelnì postrádala. Tento
bod programu archiv zaèal neprodlenì plnit. Byly uèinìny rázné kroky k uspo-
øádání archivu, av�ak slibnì se rozvíjející práce po necelých ètyøech letech
v podstatì uvázly v dùsledku zmìnìných pomìrù, zpùsobených mnichovským
diktátem a nìmeckou okupací. Tyto státoprávní zmìny se archivu tì�ce dotkly,
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proto�e mu pøinesly nové úkoly, jako byly zejména delimitace, spisová a ar-
chivní rozluka a jiné, napø. agenda rodových dokladù. Vystìhování nejdùle�i-
tìj�ích fondù do venkovských depotù z dùvodu protiletecké ochrany pøirozenì
poøádací práce do znaèné míry zabrzdilo, ale nezastavilo je, pokraèovaly i na-
dále, av�ak netýkaly se podstatné, star�í èásti archivu, na ní� zále�elo nejvíce,
nýbr� pøevá�nì novìj�ích nedávno pøevzatých registratur. Z tìchto dùvodù
i jiných nepøíznivých okolností uspoøádání archivu nepostoupilo tak daleko,
jak si dr. Proke� podle svého programu pøedstavoval. Pøesto se vìci pohnuly
dopøedu a za tuto krátkou dobu bylo vykonáno v tomto ohledu více ne� za
mnoho let pøedtím.

 Uspoøádání archivu souviselo s druhým vytyèeným úkolem programu. Ne-
bylo to nic men�ího ne� postavení nové budovy archivu, je� by vyøe�ilo otázku
vhodného ulo�ení archivního materiálu i nedostatku místa. Dle zamý�leného
plánu mìl být do nové budovy pøevezen archivní materiál v uspoøádaném stavu
a ulo�ený do archivních krabic, pokud mo�no nových. Z toho dùvodu se dr.
Proke� sna�il podle mo�ností poøádací práce urychlovat, av�ak to se pro nepøí-
znivé okolnosti, jak ji� bylo øeèeno, nepodaøilo. Dr. Proke� zásadnì odmítl even-
tualitu adaptace dosavadní archivní budovy, nebo� ji pova�oval za zcela ne-
vhodnou a jakékoliv investice do ní za bezúèelné. Kromì toho jeho cti�ádostí
bylo vymanit archivní fondy z nevhodného umístìní v kryptách pod kostelem
sv. Mikulá�e, kde se tehdy nalézala témìø polovina archivu. Jako nejracionál-
nìj�í øe�ení otázky ulo�ení archivu navrhl prezidiu ministerstva stavbu nové
archivní budovy. V tomto smìru byl úspì�ný. Podaøilo se mu pøesvìdèit minis-
terstvo a získat je pro svou my�lenku, pøesto�e doba hospodáøské krize a zvý�e-
ných výdajù na obranu státu nebyla pro ni pøíznivá. Ministerstvo vynalo�ilo
pomìrnì znaènou sumu na zakoupení vhodného pozemku v Bubenèi (1937),
nato byl vypracován i schválen projekt (1939), tak�e se se stavbou mohlo zaèít
ji� na jaøe roku 1940 a skuteènì se s tím poèítalo, av�ak pro rùzné administra-
tivní pøeká�ky ze strany ministerstva obchodu a Plánovací komise pro hlavní
mìsto Prahu k zahájení stavby nedo�lo ani za pùsobení dr. Proke�e a ani nikdy
potom. Bylo v�ak nespornou zásluhou dr. Proke�e, �e tuto nesnadnou vìc pøi-
vedl v krátké dobì témìø k realizaci. Nelze mu klást za vinu, �e jeho nástupci ji
zcela pustili ze zøetele a o její uskuteènìní se nestarali.

 S obìma pøedcházejícími úkoly souvisel i tøetí, práce na organizaci archiv-
nictví v na�í republice, která�to citelnì chybìla ji� od pøevratu, kdy se ji, jak
známo, nepodaøilo uskuteènit. Nová budova archivu mìla mít podle dr. Proke�e
zásadní význam i pro ní, proto�e mìla být sídlem budoucího základního èlánku
zamý�lené archivní organizace v Èeskoslovenské republice, Ústøedního státní-
ho archivu, vytvoøeného z dosavadního Archivu ministerstva vnitra, pro nìj�
nová budova znamenala nezbytnou podmínku. Od roku 1935 ministerstva pro
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sjednocení zákonù a organizaci správy, �kolství a národní osvìty a vnitra, je�
zastupoval dr. Proke�, pracovala na pøípravì archivního zákona. Tento zákon se
pro rùzné protichùdné zájmy a názory, je� v na�em archivnictví panovaly, rodil
tì�ce. Jeho koneèná, XIII. redakce byla hotova roku 1938, av�ak pro mnichov-
skou krizi se ji� osnova na poøad jednání parlamentu nedostala. Kdy� pak do�lo
ke zmìnám v dùsledku mnichovského diktátu a zøízení Protektorátu, musela
být osnova zákona podle nich upravena (nebo� vycházela z organizace správy).
Vznikla tak XIV. redakce, av�ak dr. Proke� u� o její schválení nestál, jeliko�
nechtìl, aby zmìny vyplývající z nesvobody byly petrifikovány. Z toho dùvodu
nebyla nikdy schválena a publikována; dnes pøedstavuje jen historický doklad
úsilí o archivní organizaci.

 Mezitím vá�nost a osobní presti� dr. Proke�e ohromnì vzrostla jeho neoby-
èejnì �irokou anga�ovaností a aktivitou, a to i v mimoarchivních oborech. Jak
ji� bylo øeèeno, od roku 1935 se stal mimoøádným profesorem èeských dìjin na
Karlovì univerzitì, od roku 1932 pøedná�el na Státní archivní �kole a roku 1942
byl po tragické smrti dr. Jen�ovského jmenován ministerstvem �kolství jejím
øeditelem. Rozsáhlá byla rovnì� jeho èinnost redakèní. Po odchodu dr. Klicma-
na pøevzal redigování Sborníku archivu ministerstva vnitra. Kromì toho pùso-
bil jako spoluredaktor Èasopisu Národního musea, Èasopisu archivní �koly
a Roèenky pro dìjiny �idù v Èechách, dále byl redakèním tajemníkem a spolu-
redaktorem Èasopisu pro dìjiny venkova. Roku 1930 byl zvolen mimoøádným
èlenem Královské èeské spoleènosti nauk, roku 1936 èlenem Èeskoslovenské
akademie zemìdìlské, Ústøední komise té�e akademie pro zemìdìlské dìjiny,
správního výboru Èeskoslovenského zemìdìlského musea, místopisné komise
pøi Èeské akademii vìd a umìní, Komise pro vydávání nábo�enských památek
pøi té�e Akademii a Archivu pro dìjiny prùmyslu, obchodu a technické práce.
Mimoto byl sekretáøem Èeskoslovenské komise pro retrospektivní bibliografii
èeskoslovenského tisku. Pøijal èlenství v komisi Státního historického ústavu.
Koneènì je tøeba uvést, �e byl èlenem výborù èetných odborných historických
a archiváøských organizací (Historický klub, Historický spolek, Èeskosloven-
ská spoleènost historická, Spoleènost Husova musea, Spoleènost Archivní �ko-
ly, pozdìji Èeskoslovenská spoleènost archivní, Kruh pro studium èeskoslo-
venských dìjin vojenských). Od roku 1938 vedl správu Matice èeské pøi
Národním muzeu jako�to námìstek kurátora Matice, proto�e místo kurátora
nebylo tehdy obsazeno.

 Samozøejmì si nelze nepolo�it otázku, jak se i pøi jeho nesmírné výkonnosti
vyrovnával se závazky a povinnostmi spojenými s tìmito èetnými funkcemi
a èlenstvími. Jisté je jen, �e to dokázal. Jeho mimoslu�ební aktivita dokazuje,
�e zaujal významné místo v na�em archivním, historickém a vùbec kulturním
svìtì.
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 Dr. Proke�ovi nebylo dopøáno, aby mohl uskuteènit své plány, jak si je pøi
svém nástupu stanovil. Jeho archivní dílo bylo pøedèasnì pøeru�eno, èi spí�e
násilnì ukonèeno. Po smrti Heydricha utu�ili nìmeètí okupanti správu zemì
a v rámci této politiky dosazovali øí�ské úøedníky na vedoucí místa v minister-
stvech a úøadech. Ty postavili do èela jednotlivých odborù; pøitom nevynechali
ani archiv. Koncem srpna 1942 byl dr. Proke� odvolán a na jeho místo nastoupil
od 1. záøí jako�to komisaøský vedoucí archivní referent Úøadu øí�ského protek-
tora dr. H. O. Swientek. Dr. Proke� zùstal formálnì jeho zástupcem, av�ak do
øízení archivu nezasahoval, ostatnì k tomu nemìl pravomoc. Stáhl se do poza-
dí, co� dával dosti výraznì najevo. Pøesto se sna�il, pokud to bylo v jeho mo�-
nostech a silách, pomáhat èeským zamìstnancùm a chránit je od rùzných nepøí-
jemností, které okupaèní doba pøiná�ela. A rovnì� se pokou�el uchránit archiv
od �kod. Stykùm s nìmeckými nadøízenými, je� mu byly nepøíjemné, se pokud
mo�no vyhýbal. Kdy� se chtìl nìjakého ne�ádoucího setkání vyvarovat, náhle
onemocnìl.

 Prvního záøí 1942 skonèilo v dìjinách archivu období, které lze nazvat Pro-
ke�ovou érou, podobnì jako pøedcházely éry Köplova a Klicmanova. Bylo to
období krátké, pouze osmileté, av�ak významné, proto�e v nìm nastal zásluhou
dr. Proke�e jistý obrat a poèátek cesty k vzestupu. Pøitom dr. Proke� ztratil
jeden rok z tìch osmi let velmi vá�nou nemocí.

 Ji� po roce, v záøí 1943, povolali dr. Swientka do vojenské slu�by. Koncem
roku 1944 se vrátil na své místo v archivu a záhy nato vyu�il 50. narozenin dr.
Proke�e (11. 1. 1945) k uspoøádání jejich oslavy v archivu. Mìlo to snad být
jakési smíølivé gesto vùèi èeské stranì v dobì, kdy ji� bylo zjevné, �e válka
brzy skonèí porá�kou nìmecké øí�e, a zøejmì se chtìl ukázat po svém ��astném
návratu v dobrém svìtle a obnovit staré známosti. Zároveò chtìl asi oslavit
��astný návrat z vojny. Tato oslava, pøesnìji øeèeno asi pìtiminutová nepøipra-
vená øeè, jí� dr. Proke� odpovìdìl na Swientkovo zahájení oslavy, se stala po
osvobození jedním z hlavních bodù ob�aloby proti dr. Proke�ovi.

 A nyní se dostáváme k vlastnímu dramatu, které je tématem této práce.
Koneènì nastala tou�ebnì oèekávaná chvíle osvobození od nacistické poroby.
Svìdectví prokazují, �e se dr. Proke� ujal svého øeditelského místa v archivu ji�
v první den Pra�ského povstání, 5. kvìtna. Av�ak osvobození pro nìho nezna-
menalo radost jako pro jásající davy, nýbr� pravý opak, ztrátu existence, abruptní
ukonèení jeho úspì�né archivní dráhy, uèitelského pùsobení a v neposlední øadì
i nesmírné du�evní utrpení. Dne 10. kvìtna 1945 se toti� k nìmu do archivu
dostavil dr. Josef Borovièka, naposledy profesor èeskoslovenských dìjin na
Masarykovì  univerzitì, a oznámil mu, �e Èeská národní rada ho rozhodnutím
z 5. kvìtna povìøila zaji�tìním a prozatímní správou Archivu ministerstva vni-
tra. Zda mu dekret o tomto rozhodnutí pøedlo�il, není známo a není to ani jisté.
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Dr. Proke� to chtìl okam�itì oznámit prezídiu ministerstva, av�ak profesor Bo-
rovièka mu v tom prý ráznì zabránil a vykázal ho z archivu. Dr. Proke� se
podrobil a archiv opustil, spoléhaje se zøejmì na podporu ze strany prezídia
ministerstva, av�ak v tom se, jak mìl brzy poznat, mýlil. Do�lo tu tedy doslova
k revoluènímu pøevzetí moci. Je neuvìøitelné, �e se nechal dr. Proke� na zákla-
dì pouhého sdìlení nebo nìjakého úøednického výmìru nejisté validity tak snad-
no a bez odporu doslova vyhodit. Je také velice podivné, �e profesora Boroviè-
ku podle zvyku neuvedl do nové funkce vysoký pøedstavitel ministerstva.

 Dùvod tohoto rozhodnutí Èeské národní rady nebyl sdìlen. Celá tato zále-
�itost je ostatnì obestøena záhadou, proto�e v jejím archivu se nenalézá jediný
doklad o tomto rozhodnutí a tím ménì o nìjakém jejím jednání týkajícím se
Archivu ministerstva vnitra. Sama o sobì vzbuzuje pochybnost ta skuteènost,
�e by Èeská národní rada jednala a rozhodla o archivu právì v den zaèátku
Pra�ského povstání, jako by nemìla na poøadu dne naléhavìj�í zále�itosti. Vì-
domost o tom rozhodnutí se zakládá pouze na dopise profesora Borovièky pre-
zidiu ministerstva vnitra z 10. kvìtna.3 Je také podivné, �e Èeská národní rada
ani o tomto svém rozhodnutí ministerstvo vnitra nevyrozumìla. Její rozhodnutí
o sesazení dr. Proke�e vzbuzuje urèitou nedùvìru i z toho dùvodu, �e nedávno,
13. ledna, mu poslala blahopøání k padesátinám podepsané jejím pøedsedou.
Kdyby existovaly nìjaké pochybnosti o Proke�ovì postoji jako�to pøíslu�níka
èeského národa, sotva by tak uèinila.

 Ministerstvo vnitra se dr. Proke�e nikterak nezastalo a rozhodnutí Èeské
národní rady pøijalo bez námitek, pøesto�e se jednalo o bezprecedentní zásah
do jeho kompetence. Byla to v�ak mimoøádná revoluèní doba, kdy v�itá pravi-
dla pozbývala platnosti.

 Sesazení dr. Proke�e a zmìna ve vedení archivu zpùsobily mezi jeho pra-
covníky nepøedstavitelný otøes. Bylo to nìco absurdního a zcela neèekaného;
nikdo by se nìèeho takového nenadál, nikdo si je zprvu nedovedl vysvìtlit.
Av�ak brzy se ukázalo, o co se jedná. �lo o odstranìní dr. Proke�e z archivní
scény za ka�dou cenu a jako záminka mìlo poslou�it obvinìní, �e se svými
styky s nìmeckými úøedníky zdiskreditoval. Bylo to obvinìní zcela vymy�lené,
fale�né, neopodstatnìné a absurdní, nebo� nikdo, kdo ho znal a byl s ním ve
styku, nepochyboval o jeho øádném postoji bìhem okupace. Mezi nì patøil
i pisatel tìchto øádkù. V archivu se ov�em nalezly také výjimky; zejména dva
archiváøi z øad krajní levice pracovali horlivì a nevybíravì proti dr. Proke�ovi,
pøesto�e dobøe vìdìli, �e se nikterak neprovinil, av�ak oni byli úèastníky spik-
nutí. V dùsledku toho se osazenstvo archivu rozdìlilo na Proke�ovi zastánce
a odpùrce. V archivu do�lo k vìru paradoxní situaci, kdy okupanty odvolaný
øeditel byl sesazen podruhé za to, �e s nimi údajnì kolaboroval.
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 Ve spisech je zmiòována archivní sekce Èeské národní rady, av�ak není
známo, kdy vznikla, jaké byly její stanovy, které osoby ji tvoøily, o èem jednala
a na èem se usnesla. Není ani známo, kdy ukonèila svoji èinnost. Zdá se, �e od
ní vycházela akce èi spiknutí proti dr. Proke�ovi (nazveme-li to tak èi onak,
podstata je stejná), av�ak �ádný písemný doklad o tom nebyl nalezen. Je velmi
nápadné a není pro to �ádné vysvìtlení, �e se nedochovalo �ádné její vyjádøení
proti dr. Proke�ovi.

 Spiknutí bylo tajnì domluveno a pøipraveno ji� ke konci války. Jeho vùd-
èím duchem byl zmínìný prof. Borovièka, bývalý zemský archiváø a ji� pøed
první svìtovou válkou ná� pøední archivní teoretik, který po pøevratu v roce
1918 vystoupil u nás s my�lenkou Národního archivu a v následujících letech se
v�emo�nì sna�il o její uskuteènìní. Tehdy se vìc nepodaøila hlavnì pro odpor
ze strany øeditele Archivu ministerstva vnitra dr. Klicmana. Tato my�lenka mu
stále tanula na mysli. Domníval se, �e nastalá revoluèní doba (podobnì jako
tomu bylo po roce 1918) poskytuje vhodnou pøíle�itost k uskuteènìní jeho vize.
Byl i se svými stoupenci pøesvìdèen, �e nejvìt�í pøeká�ku k jejímu uskuteènìní
pøedstavuje silná osobnost dr. Proke�e obdobnì jako ji zmaøil po první svìtové
válce Archiv ministerstva vnitra v èele s dr. Klicmanem. Av�ak dr. Proke� byl
pova�ován za je�tì nebezpeènìj�ího ne� dr. Klicman, a to ze dvou dùvodù.
Jednak jako øeditel nejvýznamnìj�ího státního archivu byl by nespornì prvním
kandidátem na øeditelské místo budoucího Národního archivu, jednak v po-
slední, XIV. redakci (jejím� spoluautorem dr. Proke� byl) se poèítalo se zøíze-
ním Národního archivu; nemohl být tedy pova�ován za prononcovaného od-
pùrce této my�lenky. Proto byl dr. Borovièka odhodlán odstranit dr. Proke�e ze
scény stùj co stùj. Jeho pohnutky byly pøitom zcela idealistické a lze je pocho-
pit, proto�e se jednalo o realizaci �ivotního cíle, av�ak prostøedky, které k tomu
zvolil, neobstojí v �ádném pøípadì po etické stránce. Nemohl si nebýt vìdom,
�e pøi obviòování dr. Proke�e se jedná víceménì o pomluvy a o osobní averze.
Vìdìl dobøe, �e tu nejde o kolaboraci v pravém smyslu slova; ostatnì jej
o Proke�ovì bezúhonnosti informovali i jeho stoupenci. Sám pomìry v archivu
neznal a vìci, které o nìm a o dr. Proke�ovi uvádìl, byla nepøímá svìdectví, je�
se mu donesla z druhé ruky. K prof. Borovièkovi se pøipojil jako druhá osoba
(co do významu) spiknutí archiváø hl. mìsta Prahy a státní archivní inspektor
univerzitní profesor dr. Václav Vojtí�ek, nespornì velká autorita v archivním
oboru. Motiv jeho úèasti neznáme. Po pøevratu se v zápase o Národní archiv
pøímo neanga�oval a o co se mu jednalo nyní, mohli bychom se pouze dohado-
vat. K nim se pøipojili i dal�í Proke�ovi odpùrci, jejich� svìdectví budou uve-
dena ní�e.

 Prof. Proke� byl nejprve z archivu odstranìn (co� se podaøilo vskutku revo-
luèním zpùsobem), potom bylo nutno, pokud mo�no co nejrychleji, prokázat
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jeho údajná provinìní proti národní cti. Proto nyní zaèala honba za shánìním na
v�ech stranách potøebných udání, svìdectví a prohlá�ení, která by poskytla odù-
vodnìní toho odvolání. Jako první pøispìchal prof. Vojtí�ek se svým prohlá�e-
ním, datovaným 10. èervna. Prof. Vojtí�ek zaèal proti svému kolegovi na uni-
verzitì, archivní �kole a v archivním povolání pìknì zostra a nikterak ho ne�etøil;
bylo to udání tì�ké váhy.

 Jak praví, jako státní archivní inspektor pro Èechy, by� i za okupace této
slu�by zbavený, �dozíral jsem na archivy a na chování archiváøù�. Pozoroval,
jak dr. Proke� �projevuje a provádí skutky, které nejsou v souhlasu s jeho zá-
vazky úøedníka státu èsl., �e upadá ve zøejmé kolaborantství s Nìmci a jest
veden snahami k osobnímu prospìchu... Nebylo mu lze upírati vìdomosti, ob-
ratnost i pracovní energii, ale jeho snahy a práce nebyly øízeny vy��ími snaha-
mi, rozhledem a promy�leností, nýbr� spí�e ohledem na kariéru, zisk a uspoko-
jení vlastní domý�livosti, sebevìdomí, ne-li veliká�ství. Pro nì dovedl i u�ívati
prostøedkù zavr�eníhodných, zvlá�tì politické protekce. Aby ji mìl, vstoupil
do agrární strany a konal jí slu�by a to mu pøedev�ím pøineslo pøekvapující
postup�, tak�e se ve velmi mladých letech stal pøednostou velkého úøadu a sot-
va 39tiletý ministerským radou. Doporuèil mu (prof. V.) dr. Swientka po jeho
pøíchodu do Prahy a poskytoval mu èeskou pomoc, a to proto �aby mìl, jak
doufal, ve Swientkovi nástroj pro své zi�tné a samovolné plány v èeském ar-
chivnictví�. Pøipravoval osnovu archivního zákona, ale �lo mu pøi tom o to, aby
se stal pøedstaveným budoucího Národního archivu. Køivì obvinil dr. Proke�e,
�e chtìl vyu�ít zøízení tzv. Protektorátu k uskuteènìní archivního zákona, je-
mu� mìl být právì Protektorát základem. Pravý opak je pravdou. Právì z dùvo-
du, aby se tak nestalo, nechal osnovu zákona úmyslnì padnout. Také ho køivì
obvinil, �e �spojil své ambice a zámìry s pomnichovskými ústavami�. Ostatnì
prof. Vojtí�ek nebyl o pøípravách archivního zákona dobøe informován, aè zde
o nich hovoøí a� pøíli� podrobnì, av�ak v nìkterých bodech nesprávnì a nepøes-
nì. Zato je a� pøíli� patrná jeho snaha ukázat dr. Proke�e v této souvislosti v co
nejhor�ím svìtle. Chtìl podle nìho dosáhnout pro sebe nejen I. platovou stupni-
ci, ale �ádal pro sebe dokonce zøízení nadplatové stupnice státních úøedníkù.
Podle Vojtí�ka pomáhal Swientkovi pøi psaní èlánku o archivnictví v Èechách
a na Moravì. �Mezi nimi se vyvinuly blízké vztahy, které se projevovaly spole-
èenskými a rodinnými styky a Proke�ovými úsluhami... Korunu své práci i svým
stykùm s Nìmci nasadil dr. Jaroslav Proke� oslavou svých padesátých naroze-
nin, kterou pøipustil a jí� si patrnì ve své domý�livosti pøál.� Prof. Vojtí�ek se
sám té oslavy nezúèastnil, tak�e nebyl pøímým svìdkem. Ostatnì celé jeho svì-
dectví se zakládá na tom, co sly�el, nebo co se nepøímo dozvìdìl, tak�e jeho
prùkazná cena pro ob�alobu byla dosti sporná. Napadl dr. Proke�e i po odborné
stránce slovy: �Nezvládl v�e, mìl chaos v materiálu, nepoøádky v úøadì, nevì-
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dìl, co archiv chová, nechával jako ji� døíve pøevzaté spisy hníti v bednách
nebo na hromadách.� Posléze ho obvinil, �e vyuèoval pravidelnì zøízence mi-
nisterstva vnitra nìmèinì, a to ze zi�tných dùvodù, kde�to �e vyuèování na ar-
chivní �kole zanedbával.

 Prof. Vojtí�ek se nejen sna�il snést proti dr. Proke�ovi v�e, co se jen mohl
dozvìdìt, nýbr� se pokou�el získat i jiná obvinìní. Tak napø. obdr�el svìdectví
vyslance dr. R. Fliedera, který obvinil dr. Proke�e, �e pro archiv od likvidaèní
komise usiloval o získání Toskánského paláce, sídla zru�eného ministerstva
zahranièních vìcí. O. Bauer z Archivu zemì Èeské pozdìji vypovìdìl, �e ne-
chtìl dr. Proke�e obvinit, ale byl o vydání svìdectví po�ádán profesory Vojtí�-
kem a Borovièkou a �e jim vyhovìl.

 Podle svìdeckého vyjádøení dr. Emanuela Janou�ka ze Státního zemìdìl-
ského archivu usnadòoval dr. Proke� ve snaze získat si vliv nad celým èeským
archivnictvím provádìní archivní rozluky, aèkoli v zájmu èeského archivnictví
bylo, aby se rozluka neprovádìla nebo pokud mo�no oddalovala. Podle nìho
pomáhal v�emo�nì nìmeckému archiváøi dr. Swientkovi. Dr. Proke� podle Ja-
nou�ka vyu�íval ka�dé pøíle�itosti, aby nìmeckému archiváøi pøedstavoval èes-
ké archiváøe jako usmìrnìný kolektiv. Aèkoliv byl nìkolikrát upozornìn, aby
tak neèinil, ujímal se svémocnì v�dy slova ve jménu èeských archiváøù a s ne-
dùstojnou pokorou. Podle Janou�kova názoru byl pro ka�dého archivního od-
borníka dr. Proke� zjevem nejen ru�ivým, nýbr� pøímo zhoubným. Konkrétnì
ho obviòoval, �e podporoval akci na uspoøádání klá�terních archivù. Jinak kro-
mì stereotypnì se opakujícího obvinìní o jeho vztahu se Swientkem nemohl
uvést nic prùkazného k podpoøe ob�aloby.

 Své vyjádøení konèil dr. Janou�ek slovy: �Ka�dý odborník archiváø, i kdy-
by nebylo Proke�ova chování za války, musel by dnes odmítnouti jednati s Pro-
ke�em o vìcech archivních a musel by �ádati jeho odstranìní z archivního �ivo-
ta èeského. Není ani praktickým ani theoretickým odborníkem, svými osobními
vlastnostmi se vùbec nehodí za vedoucího úøedníka, tím ménì za ideového vùd-
ce ústavu tak dùle�itého, jako jsou archivy ve svobodné republice.

 Jest v zájmu èeského archivnictví a jeho velkých a krásných úkolù v na�em
novém svìtì, do nìho� èe�tí archiváøi vstupují s odhodláním k práci a s velkými
nadìjemi, aby tento neblahý zjev první republiky, tak hluènì vystupující v tzv.
druhé republice, a tak smutnì se uplatòující v tzv. protektorátì, mìl zùstati ne-
jen v èele velkého státního archivu, nýbr� vùbec mezi èeskými archiváøi.� Ten-
to projev svìdèí spí�e o �alobci ne� o ob�alovaném. Sotva se v celé historii
na�eho archivnictví nalezne koncentrováno na nìkolika øádcích více zá�ti, jedu
a �luèi ne� zde. Ka�dého, kdo znal dr. Janou�ka jako pána spí�e �oviálního,
musí hloubka jeho nenávisti k dr. Proke�ovi pøekvapit, a to tím více, �e vztahy
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mezi obìma archivy (ministerstva vnitra a zemìdìlství) byly tradiènì velmi
dobré. Zøejmì se jednalo o osobní vìc (se závistí v pozadí).

 Proti dr. Proke�ovi vystoupil pøekvapivì i známý brnìnský historik dr. Boh-
dan Chudoba, v letech 1943 � 1945 úøedník Rodopisného úøadu pøi minister-
stvu vnitra, po osvobození redaktor èasopisu Obzory a nastávající politik lido-
vé strany, svým svìdectvím o oslavì jeho padesátin. Skuteènost v�ak byla úplnì
jiná, ne� jak ji líèí dr. Chudoba, co� mohu dosvìdèit, proto�e jsem tam �el
s ním.4 Bylo to tedy svìdectví nepravdivé.

 Podle svìdeckého prohlá�ení zmínìného zemského archivního rady
dr. O. Bauera, uèinìného na vyzvání archivní sekce pøi Zemském národním vý-
boru, tvrdil dr. Proke�, �e hraje vùèi Nìmcùm v�dy s odkrytými kartami; proto
prý probíhá v�ecko bez incidentù a po dobrém. �e je nutné, aby vedení archivu
zabránilo jakémukoliv rozladìní nìmeckých badatelù nepøesnými, ledabylými
a nesprávnými informacemi. Také prý pøitakával dr. Swientkovi, kdy� èinil zem-
skému archivu výtky. Naproti tomu dr. Bauer nepodal svìdectví o oslavì Pro-
ke�ových padesátin, jak ho o to prof. Vojtí�ek a prof. Borovièka po�ádali.

 Vyjádøení prof. Borovièky vùdèí osobnosti akce proti dr. Proke�ovi nese
datum 10. èervna 1945. Vlastnì to byl ob�alovací spis. Pøi jeho vypracování
pou�il i memorandum dr. Proke�e ze 14. kvìtna, které mu ministerstvo vnitra
dalo k dispozici, co� ov�em nebylo v duchu fair play, proto�e to prof. Boroviè-
ku zvýhodòovalo. Proto je Borovièkovo vyjádøení zèásti i polemikou s Proke-
�ovým memorandem a sna�í se jeho obranu vyvrátit.

 Borovièkovo vyjádøení má dvì èásti. První podrobuje kritice Proke�ovu
èinnost po odborné stránce a dále se zamìøuje na jeho chování za okupace,
zejména na styky s dr. Swientkem. Pøi v�í úctì k prof. Borovièkovi je tøeba
pøedeslat, �e on z vlastního poznání Archiv ministerstva vnitra neznal; nevidìl
depoty, nenav�tìvoval ho, ani v nìm nebádal. Proto v první èásti jednak repro-
dukuje v�eobecnì známé vìci o vadném ulo�ení, o nedostatcích a neuspoøáda-
nosti archivu, jednak opakuje, co se doslechl z druhé ruky, a to hlavnì od spo-
jencù v archivu (kteøí zèásti nesli vinu za nepoøádky). Stejnì se psalo o tomto
archivu po první svìtové válce v období zápasu o Národní archiv, tak�e se situ-
ace opakovala. Jestli�e se nyní prof. Borovièka vydal na revoluèní cestu za
uskuteènìním svého snu a chtìl proto odstranit z místa dr. Proke�e za ka�dou
cenu, nelze mu pøíli� vyèítat nedostatek objektivity tím, �e zamlèel Proke�ovo
úsilí po nápravì nedostatkù. Snaze po objektivitì by nasvìdèovala slova: �Ne-
byl-li tento program splnìn v dobì osmi let, kdy dr. Proke� spravoval archiv,
nelze tím zatí�iti jen osobní konto øeditelovo; spolupùsobily zde okolnosti, je�
pøekonat nebylo v jeho moci. Tak na pøíklad nezdar stanoveného programu byl
spí�e prohrou v závodu s èasem.� Vzápìtí v�ak zále�itost neomluvitelnì pøe-
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hnal (proto�e skuteènost nebyla tak hrozná), kdy� napsal: �Ale tì�ce spadá na
osobní odpovìdnost dr. Proke�e, jestli�e radìji nechával plesnivìti ve vlhkých
místnostech... na tisíce fasciklù velmi cenných archivních fondù od 14. do 19.
století a zùstával lhostejným k zoufalému ulo�ení vzácných písemností v kryp-
tách pod kostelem sv. Mikulá�e, ne� aby se odhodlal k opatøení provisorních
depotù...� Tato slova nebyla nìèím novým, tímto zpùsobem se o archivu hovo-
øilo ji� po pøevratì v onìch bojích o Národní archiv. Tehdy hrál prof. Borovièka
stejnou roli jako nyní, a proè by tedy nepou�il i stejných argumentù? Nepotøe-
boval k tomu ani zprávy o závadném stavu archivního materiálu, které mu
s nejvìt�í pravdìpodobností dodával dr. Èejchan. Korunu své neobjektivitì na-
sadil tvrzením, �e za èeského øeditele byl archiv v nejhor�ím nepoøádku, kde�to
jeho vnucený nástupce nejhor�í nedostatky odstranil.5 Byl to efektní, av�ak zce-
la fale�ný protiklad: Ejhle, èeský øeditel v�e zanedbá a pøijde nìmecký pøedsta-
vený a v�e napraví! Tím Nìmcem mínil prof. Borovièka dr. Swientka, který stál
jako komisaøský vedoucí v èele archivu pouze rok a ètvrt. Za tu krátkou dobu
by nezvládl uvést archiv do poøádku ani kdyby to byl zázraèný mu� a existovaly
by normální pomìry. Ty v�ak nebyly; byla to doba velmi mimoøádná. Dr. Swi-
entka na zaèátku øeditelování jmenovali povìøencem pro ochranu archivù proti
leteckému nebezpeèí, jeho pùsobení tak hlavnì vyplòovalo stìhování archiv-
ních fondù do postupnì zøizovaných venkovských úschoven. V men�ím mìøít-
ku pokraèovaly i poøádací práce podle Proke�ova programu, nikoli v�ak nejdù-
le�itìj�ích fondù, proto�e ty byly vystìhovány. Prof. Borovièka napadl také
pøemis�ování starých registratur krajských, okresních i finanèních úøadù a sou-
dù do archivu. Nepochopil nebo nechtìl pochopit, �e tu �lo o jejich záchranu
a �e pøi chybìní archivní organizace pøedstavoval tento archiv jediné místo
v na�em státì, kam je bylo mo�no, by� jen provizornì, ulo�it. Kdyby je tehdy
archiv nepøevzal, zcela urèitì by skonèily za války ve stoupì.

 V druhé èásti svého ob�alovacího spisu se prof. Borovièka sna�il dokázat
Proke�ovy pøátelské styky s Nìmci, s nimi� se musel úøednì setkávat (dr. Ger-
stenhauer, dr. Schieche, dr. Swientek), a �e tyto kontakty pøesahovaly míru nut-
ných úøedních povinností. Pøi jejím koncipování pou�il vydatnì zmínìného Pro-
ke�ova memoranda a sna�il se co nejvíce oslabit argumenty, které dr. Proke� na
svou obhajobu uvedl. Tak napø. vìnoval celou stranu vyvrácení posudku Gesta-
pa o dr. Proke�ovi, �e je oddaným stoupencem Bene�ovy éry. Také se pokou�el
bagatelizovat skuteènost, �e Nìmci sesadili dr. Proke�e z místa øeditele, a doká-
zat, �e �lo o normální jev. V dal�ím se pak soustøedil na jeho vztahy s dr. Swi-
entkem a sna�il se dokázat, �e byly nejen pøátelské, ale �e mu prokazoval i slu�by,
k nim� nebyl nucen. Dokonce �e Swientkovi �pomáhal v urá�livém komando-
vání èeských archiváøù�, jak pravil doslova. Jak ji� bylo zmínìno, autor elabo-
rátu pomìry v archivu z vlastní zku�enosti neznal a byl proto odkázán pouze na
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zprávy, které dostával od svých informátorù. Pøitom pro nìho bylo i pøi jeho
kritiènosti a dùvtipu velmi nesnadné � ostatnì jako by bylo pro ka�dého � roz-
li�it pravdu od pomluv a klepù, jimi� se archivy obvykle hem�ily. Také neznal
dr. Swientka a nedovedl si ani pøedstavit, jak tì�ko se s ním vycházelo. Aby
dr. Proke�ovi co nejvíce pøití�il, neopomenul vìnovat dr. Borovièka dost místa
popisu podle nìho �honosné a okázalé oslavy� jeho padesátin, jí� se nezúèast-
nil a tudí� pouze reprodukoval zprostøedkované informace. Poslední èást svého
elaborátu autor zamìøil na oslabení, popøípadì znevá�ení svìdeckého prohlá�e-
ní majora O. Vacka o spojení dr. Proke�e s podzemním hnutím, které mu minis-
terstvo vnitra dalo z neznámých dùvodù k dispozici.

 Vyjádøení prof. Borovièky, jako ostatnì v�e co napsal, je po formální strán-
ce dokonalé. Základním nedostatkem v�ak je, �e se zakládá na poznatcích z druhé
ruky. Jeho prùkazní hodnota byla proto pochybná a �ádný objektivní soudce by
je tudí� nemohl brát v úvahu. V tomto pøípadì v�ak nebylo vyjádøení urèeno
pro soudce, nýbr� pro úøedníky ministerstva vnitra, u nich� se nemuselo minout
úèinkem.

 Nejradikálnìji ze v�ech vystoupili proti dr. Proke�ovi pøedstavitelé krajní
levice v archivu dr. V. Èejchan a dr. J. Pachta, kteøí, aèkoliv nemìli pøedepsané
archivní vzdìlání a ani se nemohli vykázat nìjakou vykonanou archivní prací,
vystupovali zde jako suveréni v archivním oboru. Dr. Èejchan obvinil ve svém
posudku Proke�e z pøíli�né horlivosti vùèi Nìmcùm, zejména vùèi dr. Swient-
kovi, pøièem� oslava padesátin byla samozøejmì hlavním bodem. Dále ho obvi-
nil, �e od vdovy po profesoru nìmecké univerzity Bauerovi pøijal ke koupi
sbírku pergamenových listin. V dal�ím se pak soustøedil na kritiku øízení archi-
vu po odborné stránce. Byly to známé vìci, které ji� v podstatì uvádìl ve vyjá-
døení prof. Borovièka (nevhodnost budovy, nedostatek místností, chybìní se-
znamu fondù, lokaèního a pøírùstkového seznamu, nedostatky v poøádacích
pracích, nadmìrné pøijímání archivního materiálu, nedostatky ve skartaèní èin-
nosti, v knihovnì a kanceláøi, osobní vztahy). Jeho snahou bylo v�emo�nì do-
kázat, �e dr. Proke� není mu�em na svém místì.

 Dr. Pachta obvinil dr. Proke�e, �e pomocí agrární strany dosáhl závratné
kariéry, byv ve svých 39 letech ministerským radou a �e si chtìl stavbou nové
budovy archivu a archivním zákonem zajistit svrchované postavení v celém
archivnictví a �e roz�iøováním archivu po roce 1938 chtìl získat hodnost sekè-
ního �éfa (stejné argumenty uvádìl ji� prof. Vojtí�ek). Dále �e slu�ebníkoval
nedùstojným zpùsobem èlenùm nìmecké spisové komise dr. Gerstenhauerovi
a dr. Mittisovi; �e prvnì jmenovanému dokonce po jeho pøíjezdu do Prahy za-
pùjèil peøiny na pøespání, �e upozornil Gerstenhauera na jazykové chyby v èes-
kých vyhlá�kách, které dal vyvìsit generál Blaskowitz pøi obsazení Prahy
15. bøezna 1939, �e horlivì vyuèoval v úøedních kursech nìmèiny, aèkoli ve
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stejné dobì pøedná�ky na archivní �kole nekonal. (To jsme ji� také èetli ve
vyjádøení prof. Vojtí�ka.) Otázkou je, jak mohl dr. Pachta vìdìt, zda dr. Proke�
pøedná�ku koná, èi nekoná. Dále popisuje ob�írnì Proke�ovy podle nìho pøá-
telské styky se Swientkem a èasto zmiòovanou oslavu padesátin.

 K obìma svým druhùm by se byl jistì rád pøipojil i dal�í èlen skupiny �Dì-
jiny a pøítomnost� dr. Václav Husa, aby zatí�il konto dr. Proke�e dal�ími obvi-
nìními. Jeho situace v�ak byla zvlá�tní; mìl toti� ponìkud svázány ruce svým
postavením za okupace.7 Omezil se tedy na to, �e vydal prohlá�ení, �e se zto-
to�òuje s prohlá�ením dr. Pachty.

 K odpùrcùm dr. Proke�e se pøekvapivì pøidal i dr. Hráský (od nìho by to
nikdo neèekal). Ve svém �Posudku odborné èinnosti p. min. rady Prof. Dra Jar.
Proke�e� hovoøí o provozních zále�itostech archivu a vyjadøuje se kriticky
k zpùsobu øízení archivu øeditelem, jemu� mimo jiné vyèítá, �e ztrácel zbyteè-
nì èas vyuèováním nìmèiny. I dnes v�ak nelze souhlasit s jeho názorem, �e
�v dobì protektorátu se naskytla jedineèná pøíle�itost k rozkvìtu archivu�, pro-
to�e pravý opak byl pravdou, jak snad ani není tøeba rozvádìt. Tento posudek je
oproti v�em ostatním nejmírnìj�í, av�ak tento dojem anuluje závìr, v nìm� pra-
ví, �e postup i chování dr. Proke�e nebylo vedeno skuteèným vnitøním pomì-
rem k archivu, nýbr� prospìcháøstvím a honbou za kariérou. Pro toto urá�livé
obvinìní nepøinesl v�ak �ádné dùkazy.

 V archivu vznikl také spis nadepsaný �Obvinìní proti Dr. Proke�ovi� (è.j. VK
� 20/45), který je bez data a podpisu. Autorem, i kdy� nebyl uveden, byl nepo-
chybnì dr. Pachta. Spis má dvì èásti, politickou a odbornou. První èást je pøe-
vzata z vý�e uvedeného Pachtova vyjádøení. Opakuje se tu i ono mlhavé obvi-
nìní, �e za druhé republiky se dr. Proke� pokou�el organizovat èeské historické
bádání v polofa�istickém duchu a vylouèil ze svých schùzí marxisty. Nepraví
nic o tom, jak to èinil a o jaké schùze se jednalo. Navíc obsahuje obvinìní, �e
dr. Proke� vystupoval velmi pøíkøe pøi prohlídkách klá�terních archivù a i v zem-
ském archivu (pøevzato od dr. Janou�ka a dr. Bauera). Kdo ho znal, ví, �e to
nebyla pravda, proto�e on nikdy vùèi podøízeným pøíkøe nevystupoval. Druhá
èást � o nedostatcích zavinìných nekvalifikovanou správou archivu � byla pøe-
vzata pravdìpodobnì z Èejchanova posudku, v men�í míøe i z ostatních posud-
kù, uvedených vý�e. Oproti Èejchanovi je zde navíc obvinìní, �e provádìl ar-
chivní rozluku nedbale a �e za ponechání Èeské dvorské kanceláøe nabídl
nìmecké stranì fondy Slezsko, Lu�ice, Kladsko (co� ov�em nebyla pravda)
a �e nechránil èeské zamìstnance pøed totálním nasazením. Tvrdí-li autoøi to-
hoto spisu (po jejich� práci nezùstala v archivu ani stopa), �e �Dr. Proke� pøímo
zhoubnì zabíjel ve�kerou iniciativu konceptních úøedníkù a sna�il se je udr�eti
v naprosté pasivitì a pøímé závislosti na sobì�, je to jen nehorázná le�. V archi-
vu byly pomìry a� pøíli� liberální: kdo chtìl pracovat, pracoval, kdo nechtìl,
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nepracoval, proto�e nikdo ho k práci nenutil. Snad bylo chybou øeditele, �e ty
druhé k práci nepøimìl.

 V archivu zøízená vy�etøující komise k pøe�etøení chování zamìstnancù za
okupace nyní zaèala vyvíjet nátlak na nìkteré z nich, aby svým prohlá�ením
vyslovili souhlas s tím spisem. Zachovalo se pouze jediné souhlasné prohlá�e-
ní, a to dr. J. Dostála, který v�ak souhlasil jen s nìkterými vyjmenovanými body.
Dr. Leto�ník se zachoval stateènì, nebo� souhlas nepodepsal, zaujal v�ak sta-
novisko ke v�em bodùm, a to tak, aby dr. Proke�e nepo�kodil. Zajímavý byl
jeho postøeh, �e dr. Proke� byl odvádìn od èinnosti v archivu a od péèe o ar-
chivní �ivot �ir�ími starostmi archivními (organizace archivnictví, archivní zá-
kon, stavba nové archivní budovy), pøíli�nou mimoarchivní zamìstnaností (uni-
verzitní, vìdeckou, redaktorskou), po Mnichovì pak novými úkoly (spisová
a archivní rozluka, budování nových oddìlení archivu). Spoléhal se na iniciati-
vu a zájem svých zamìstnancù. Podle dojmu dr. Leto�níka v pozdìj�ích váleè-
ných letech nechtìl øe�it nìkteré nedostatky, jich� si byl vìdom, aby nemusel
energiètìji nutit k práci, ponechávaje to dobì pováleèné.

 Zdá se, �e akce na získání souhlasu potom skonèila, alespoò se o ní ji�
nezachoval ani jediný doklad.

 Bývalá telefonistka Z. Filipová udala, �e dr.Proke� se o své zamìstnance
vùbec nestaral, �e svých stykù s dr. Swientkem vyu�íval ve svùj osobní pro-
spìch a �e spojovala jejich soukromé telefonické rozhovory. Z jejího prohlá�e-
ní zøetelnì vysvítá osobní averze vùèi dr. Proke�ovi. Bývalý vojenský gá�ista
R. Synek, zamìstnaný za války v archivu, si stì�oval, �e se dr. Proke� vùèi
podøízeným zamìstnancùm choval pasivnì, �e je dostateènì nechránil pøi totál-
ním nasazování a nebránil pøíli�nému nasazování, jak mohl.

 Tím konèí výèet hlasù proti dr. Proke�ovi. Kdyby nebylo stanovisek dr.
Dostála a dr. Hráského, mohlo by se oprávnìnì øíci, �e celá elita archivu stála
za dr. Proke�em, závodní rada8 se v�ak postavila proti nìmu. Kdy� mìla pohro-
madì ji� dost svìdeckých výpovìdí, po�ádala pøípisem z 30. èervna 1945 pre-
zídium ministerstva vnitra, aby byl dr. Proke� okam�itì pøelo�en do trvalé vý-
slu�by se sní�ením výslu�ného o padesát procent, a odùvodnila tuto �ádost tím,
�e jeho jednání vùèi Nìmcùm znaènì pøesahovalo meze úøedních povinností,
�e projevoval za druhé republiky i za okupace nadslu�ební horlivost a �e pìsto-
val s Nìmci i soukromé spoleèenské styky, k nim� nebyl nikterak nucen. Kdyby
nemohlo být navrhované opatøení provedeno pro nìjakou pøeká�ku, navrhova-
la závodní rada, aby byl neprodlenì suspendován.9

 A� dosud jsme sly�eli pouze hlasy proti dr. Proke�ovi, který pøirozenì také
nebyl neèinný. Ji� 14. kvìtna se obrátil na prezídium ministerstva vnitra memo-
randem, v nìm� informoval, jak se 10. kvìtna k nìmu do archivu dostavil prof.
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Borovièka a pøedlo�il mu k nahlédnutí rozhodnutí Èeské národní rady, je� jej
zmocòovalo k pøevzetí správy Archivu ministerstva vnitra a byl jím vyzván,
aby mu tuto správu odevzdal a vzdálil se ze slu�ebních místností archivu. Pro-
to�e Èeská národní rada pøedstavovala v té chvíli nejvy��í vládní autoritu na
osvobozeném území Èech, podrobil se jako vìrný Èech a úøedník jejímu roz-
hodnutí, o nìm� byl arci uvìdomìn pouze nepøímo a bez udání dùvodù, a vyho-
vìl �ádostem prof. Borovièky.

 V dal�í èásti memoranda podal rozklad o své èinnosti za Protektorátu
s prosbou, aby byla co mo�ná nejdøíve pøezkoumána a aby o jeho místì øeditele
bylo rozhodnuto podle výsledku �etøení. Ji� koncem øíjna 1938 Archivu minis-
terstva vnitra svìøili provádìní spisové rozluky s Nìmeckem a Polskem, pro ni�
vytvoøil zvlá�tní oddìlení, tzv. spisovou komisi. Na zaèátku roku 1939 byl pak
k archivu pøipojen Ruský historický archiv a Ukrajinský historický kabinet, co�
se stalo bez jeho iniciativy a jen proto, �e ministerstvo zahranièních vìcí odmít-
lo koncem roku 1938 tyto archivy z rozkazu tehdej�ího ministra spravovat ve
svém oboru pùsobnosti. Hned pøi zøízení Protektorátu, kdy se v nìm poèaly
uplatòovat z nìmeckého rozkazu povìstné norimberské zákony, bylo pøi archi-
vu ustaveno podle nìmeckého pokynu oddìlení pro opatøování rodových do-
kladù. V té�e dobì byl dr. Proke� v dùsledku nìmeckého diktátu o provedení
archivní rozluky povìøen funkcí pøedsedy èeské archivní komise.

 Souèasnì pak poèal vlastní archiv rùst v souvislosti jednak s tím, �e se
zmìnou správních pomìrù mu mnohé úøady odevzdávaly èásti svých starých
registratur, jednak s jeho úsilím shromá�dit v archivu dosud nepøevzaté staré
historické registratury, zejména bývalých krajských úøadù, aby nepropadly na
nìmecký rozkaz zkáze pøi sbìru starého papíru. Po velké námaze opatøil pro
pøíval pøírùstkù nová skladi�tì v budovách v Loretánské ul. è. 6 a v tzv. Jiøských
kasárnách. Tak se stalo, �e archiv v krátké dobì vzrostl do té míry, �e jeho
personál stoupl a� na 300 osob. Zdùrazòuje, �e vnìj�í rozmach archivu nastal
bez jeho iniciativy, ba proti jeho vùli a �e pøijímal nové úkoly jen na rozkaz,
popøípadì v zastoupení ministerstva vnitra, jako bylo napø. zøízení spisové ko-
mise. Byl si pøitom dobøe vìdom, �e uvedený vnìj�í rozvoj odvádí archiv od
jeho vlastních úkolù, zejména pak, �e jej tyto nové úkoly nebezpeènì pøivádìjí
v oblast nìmeckých zájmù, zcela protichùdným zájmùm èeským. Jako úøedník
ministerstva vnitra byl ov�em povinen vykonat rozkazy a pokyny, které mu toto
ministerstvo ukládalo.

 Nárùst agendy mu znemo�nil vyøizování jednotlivostí a musel se proto
omezit pouze na zásadní vìci. Pøitom se øídil tìmito základními principy:

1. Vìøil, �e Protektorát je pouze pøechodný stav a �e Nìmecko bude ve
válce pora�eno. Tímto smý�lením se netajil. 2. Zabránit rozchvácení archivních
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fondù do Liberce, Drá�ïan, Vídnì, Opavy, Vratislavi i jinam. Za tìchto pomìrù
bylo jeho postavení krajnì svízelné a kritické. Z nìmecké strany, která znala
jeho èeské a protinacistické smý�lení, se mu opìtovnì dostávalo skrytých i ote-
vøených výhrù�ek tì�kými osobními represáliemi. Pøi otevøení IX. kursu ar-
chivní �koly na nìj dalo Gestapo posudek, �e je prononcovaný stoupenec Bene-
�ovy éry.

 V dobì své správy archivu volil, jak praví, v ménì významných vìcech
takovou taktiku, aby nebylo stupòováno nìmecké nepøátelství vùèi archivu a aby
bylo mo�no zabránit �kodám z èeského hlediska podstatnìj�ím, a� u� rázu vìc-
ného nebo osobního. Pøedev�ím zachránil Archiv ministerstva vnitra pøed roz-
chvácením, jak to vymáhali jeho nìmeètí nepøátelé, a docílil, �e extradice ar-
chiválií z archivu byla omezena. Za významný výsledek tìchto snah pokládá,
�e fond Èeská dvorská kanceláø zùstal v archivu, aèkoli mìl být jako pøední
polo�ka nìmeckého extradièního diktátu vrácen do Vídnì. Dále dosáhl toho, �e
po�adované extradice z èeských mìstských archivù byly omezeny jen na nìko-
lik málo pøípadù. Zabránil i jiným podstatným �kodám, které hrozily èeskému
archivnictví od ukvapených nápadù archivního referenta Úøadu øí�ského pro-
tektora a pozdìji komisaøského vedoucího archivu dr. Swientka, s ním� vedl,
jak praví, skrytý, arci nad míru obtí�ný a nerovný boj od poèátku do konce.

 Po osobní stránce usiloval, aby se stal Archiv ministerstva vnitra útoèi�tìm
pro archiváøe, kteøí zru�ením nìkterých úøadù a armády pozbyli pøi zøízení Pro-
tektorátu místa (dr. Kazbunda, dr. Matou�, dr. �teidler, �t. kpt. Kubala, �t. kpt.
Bednaøík � legionáø a �t. kpt. Martínek). Sna�il se pokud mo�no co nejdéle
udr�et v archivu legionáøe, dále pøijal dr. Døímala, který musel odejít z mìst-
ského archivu v Brnì. Nechce si v�ak pøipisovat tyto pøípady za zvlá�tní záslu-
hu. Naproti tomu se mu nepodaøilo udr�et dr. Hráského, úsilí o záchranu
dr. Jen�ovského nebo o pomoc dr. Fridolínovi Macháèkovi bylo marné. A� ji�
byly výsledky jeho sna�ení kladné nebo záporné, v�dy chtìl pomoci èeskému
èlovìku nebo èeské vìci. Dále se �íøeji rozepsal o aféøe vzniklé v souvislosti
s ukrytím materiálu Vojenského zemìpisného ústavu v archivu.

 Zaèátkem záøí 1942 byl na pokyn Úøadu øí�ského protektora zbaven vedení
archivu a do jeho èela se postavil zmínìný dr. Swientek, kterého zastupoval od
záøí 1943 dr. Joachym Prochno. Denní styk s obìma nìmeckými správci archi-
vu byl pro nìho skuteèným du�evním martyriem. U dr. Swientka bylo mo�no
v èeské vìci ledacos pøípad od pøípadu dosáhnout, ani� tím zadával èeské cti.
Byl to v�ak zároveò mu� nesnesitelného a krajnì urá�livého chování vùèi pra-
covníkùm archivu, vèetnì dr. Proke�e. Jeho pomìr k dr. Swientkovi byl od po-
èátku, jak pravil, navenek korektnì chladný, av�ak uvnitø naplnìný nedùvìrou,
jí� plnì vybuchnout bránila obava pøed �kodami, které by z toho archivu vyply-
nuly. Swientkùv zástupce dr. Prochno byl co do formy mu� ponìkud slu�nìj�í,
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o to v�ak nebezpeènìj�í svou záludností a rozhodnì protièeským smý�lením.
Vztah dr. Proke�e k nìmu byl je�tì pøed jeho komisaøským správcovstvím na-
pjatý a za pìt ètvrtí jeho správcovství archivu do�lo mezi nimi k nìkolika zvlá��
prudkým konfliktùm.

 V dobì Swientkova i Prochnova komisaøského správcovství, tj. od záøí 1942
do pøevratu, byl dr. Proke� zbaven nejen jakéhokoli vlivu na vedení archivu,
nýbr� mu byla odnímána mo�nost dozvídat se pøímo o agendì archivu, pøitom
byl v�ak èinìn odpovìdným za v�e, co se obìma nìmeckým vedoucím nelíbilo.
Má zato, �e o svém pokoøování, jeho� se mu tak èasto a takovou mìrou dostá-
valo, nehovoøil pøíli� èasto se svými kolegy také z toho dùvodu, aby napìtí,
které vládlo mezi èeskými pracovníky, nevybuchlo otevøenì. Své zásadnì od-
mítavé stanovisko vùèi nìmeckému re�imu, jím� tolik trpìl mravnì a duchov-
nì, ov�em pøed nikým netajil a otevøenì je projevoval.

 Zatím se sna�il, pokud to bylo v jeho silách a dokud správa archivu spoèí-
vala v jeho rukách, o zdárné pokraèování vnitøní archivní práce, k ní� byly
polo�eny pìkné základy v�emi kolegy v letech 1934�1938. Stejné úsilí vyna-
kládal opaèným smìrem, toti� aby èinnost archivu namíøená do budoucí nové
doby nebyla matena a maøena zásahy dr. Swientka, který se hrubì vmì�oval
nejen do zále�itostí archivu, ale i do soukromého �ivota mnohého z jeho pra-
covníkù. Jako by dr. Proke� tu�il, co v�e se mu bude vyèítat, zmiòuje se o tom,
�e nesouhlasil s pøenesením muzejního archivu do Archivu zemì Èeské, èemu�
nemohl zabránit, ale �e alespoò prosadil, aby nebylo provedeno rozebrání mu-
zejního archivu na podkladì provenienèního principu.

 Pod datem 26. kvìtna poslal k tomuto memorandu dodatek, v nìm� hovoøil
podrobnìji o své èinnosti v dobì nesvobody. Uvádìl, �e v prvních dnech po
15. bøeznu 1939 zachránil Ruský historický archiv a Ukrajinský historický ka-
binet pøed Gestapem, které se chtìlo obou archivù zmocnit, zachránil ze skladù
zru�eného ministerstva zahranièních vìcí v Èernínském a Toskánském paláci
velké mno�ství publikací a kanceláøských zásob, ochránil pøed znièením ve�ke-
rou komunistickou literaturu, pokud byla soustøedìna u ministerstva vnitra; pøi
akci sbìru starého papíru dosáhl toho, �e do úøedních pøedpisù o této vìci bylo
vsunuto naøízení, �e registraturní materiál mù�e být odevzdán do sbìru pouze
po pøedchozí prohlídce a schválení Archivem ministerstva vnitra. Dále odnímal
tomuto sbìru materiál tím, �e ho jako archivnì dùle�itý pøijímal do archivu.
Tak zachránil osobnì mimo jiné registraturu ministerstva veøejných prací, která
byla urèena ke znièení, zabránil rozsáhlé skartaci u krajského soudu v Praze
a skartaci ministerstva sociální péèe v tomto duchu protahoval a nedokonèil.
Velké registratury okresních soudù dal pøevézt do archivu a rovnì� zabránil
skartaci prezidiální registratury okresního úøadu v Pardubicích. Obdobnì po-
stupovali i ostatní pracovníci, tak�e nìmeckému re�imu bylo tímto zpùsobem
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pøi sbìru starého papíru odòato velké mno�ství materiálu. Z jeho popudu peèo-
val nìmecký vedoucí archivu dr. Swientek o záchranu cenných klá�terních ar-
chivù a lobkovického archivu v Roudnici.

 V dal�ím se pak je�tì vrátil k pùsobení nìmeckého komisaøského vedoucí-
ho. Oproti memorandu je jeho soud o nìm v dodatku mírnìj�í. Praví, �e mnohé,
co vykonal v dobì nìmecké vlády ve prospìch èeské vìci a osob, mohl vykonat
s podporou nebo za tichého souhlasu dr. Swientka, jeho� se mu postupnì poda-
øilo získat pro èeskou vìc, ani� by tím ani v nejmen�ím zadal èeské národní cti,
hrdosti a povinnosti. Dr. Swientek byl sice nesnesitelného a urá�livého osobní-
ho chování (i vùèi dr. Proke�ovi), nebyl v�ak nacistického smý�lení. Znal Pro-
ke�ùv protinacistický a protinìmecký postoj, vìdìl z pøíznakù i denunciací
o obdobném mínìní vìt�iny zamìstnancù archivu, pøitom v�ak nevydal ani je-
diného èeského èlovìka perzekuci. Byl to �pes, který sice velmi �tìkal, ale ni-
kdy nekousl�, který se v mnohých pøípadech postavil na èeské stanovisko po
stránce vìcné a osobní, ani� za to vy�adoval nìjaké loyality k nìmecké øí�i. A�
do Swientkova pøíchodu nebyly v archivu (kromì kanceláøí Nìmcù dr. Blaschky
a dr. Zechela) umístìny obrazy Hitlera a dr. Háchy. Byly vyvì�eny a� po Swi-
entkovì pøíchodu, za co� se tento omlouval, �e to musel uèinit s ohledem na
nìmecké strany a úøedníky, od nich� byl udán a vy�etøován pro své èeské stano-
visko. �Zdùrazòuji�, uzavírá dr. Proke�, ��e mé styky s dr. Swientkem nemìly
na mé èeské revoluèní stanovisko nejmen�ího vlivu a �e jím bylo naopak usnad-
òováno a umo�nìno v mnohém uplatniti se skutkem�.

 Dne 13. èervence pøevzal právní zastoupení v Proke�ovì zále�itosti dr. Karel
Ziegler. Tím se jeho obrana dostala do odborných rukou a také zaèala neprodle-
nì aktivnì vystupovat. Dr. Ziegler po�ádal 17. èervence závodní radu archivu,
aby mu byla ve smyslu obvyklých zásad správního øízení sdìlena obvinìní
dr. Proke�e, tvoøící základ vy�etøovací èinnosti závodní rady, dále aby mu byla
povolena lhùta k podání vyjádøení na vznesená obvinìní a k provedení protidù-
kazù a koneènì, aby vìc byla pøedlo�ena k odhlasování plenární schùzi ve�ke-
rého osazenstva archivu v pøípadì, �e by závodní rada podala meritorní návrh
prezídiu ministerstva vnitra. Závodní rada �ádost odmítla s odùvodnìním, �e je
pøedèasná a �e dr. Proke�ovi bude dána mo�nost obhajoby pøed oèistnou komi-
sí, je� má být zøízena.

 Jako doplnìk svých memorand z 14. a 26. kvìtna poslal dr. Proke� 28. èer-
vence prezídiu ministerstva sedmnáct písemných svìdectví o tom, �jak jsem ji�
od konce øíjna 1938, zvlá�tì pak v dobì nìmecké okupace, a to i v dobì svého
odstranìní z úøadu po dosazení nìmeckého komisaøského správce archivu v záøí
roku 1942, úèinnì chránil vzácné písemné památky èeskoslovenské a jak chrá-
nil jsem v�estrannì zájmy spolehlivých èeských zamìstnancù archivu minister-
stva vnitra a koneènì se sna�il, pokud bylo v mých silách, chrániti zájem èes-
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kých stran, které se na archiv a nebo na mne osobnì ve svých zále�itostech
obracely�.10

 Dále v tomto dopise dr. Proke� uvedl, �e 10. kvìtna do�lo následkem nein-
formovanosti Èeské národní rady k faktickému pøevzetí správy Archivu minis-
terstva vnitra profesorem dr. J. Borovièkou na základì pøedlo�eného dopisu,
kterým se povìøuje správou Archivu ministerstva vnitra. Dr. Proke� sám nedo-
stal �ádné vyrozumìní od Èeské národní rady o tomto opatøení. Podle informa-
ce od prof. dr. Alberta Pra�áka, který byl na mu prof. Borovièkou pøedlo�eném
pøípisu podepsán, spoèívalo rozhodnutí Èeské národní rady na nedorozumìní
a neinformovanosti o stavu vìci. Profesor Pra�ák mu øekl, kdy� se ho pozdìji
na tuto vìc tázal, �e nebyla tak my�lena, a omlouval se, �e si vùbec neuvìdomil,
�e jde pøitom o nìho (dr. P.) a �e mìl pøedstavu, �e úkolem prof. Borovièky
bude jen zachytit písemnosti nìmeckých úøadù a �e byl tedy na omylu. Výslov-
nì pøitom sdìlil, �e by proti nìmu (dr. P.) nebyl nikdy vystoupil, ponìvad�
z nìkolika rozmluv, které spolu za okupace mìli, poznal, �e je dobrým Èechem
revoluèního smý�lení a �e v tom smyslu také dodateènì telefonoval pøednosto-
vi prezídia ministerstva vnitra dr. Holdíkovi.

 Z toho vyplývá, �e opatøení Èeské národní rady se nemínilo dotknout úøed-
ního postavení dr. Proke�e, který je dosud podle platných pøedpisù øádnì a plat-
nì jmenovaným øeditelem Archivu ministerstva vnitra. Nebyl z úøadu propu�-
tìn ani suspendován. Funkce dr. Borovièky nemá v platných pøedpisech
o organizaci ministerstva vnitra �ádnou oporu, uvádí dr. Proke�. Závodní rada
archivu navrhuje jeho suspensi z úøadu z dùvodù jemu neznámých a jak se zdá,
závodní radou teprve hledaných, které nemohou mít nikdy takovou váhu, aby
vy�adovaly jeho, tøebas jen doèasné, odstranìní z úøadu.

 V závìru svého dopisu dr. Proke� po�ádal prezídium ministerstva, aby bylo
zru�eno správcovství archivu prof. Borovièkou a aby bylo vy�etøeno, jak do�lo
k ustanovení prof. Borovièky správcem archivu a koneènì aby bylo zavedeno
pøíslu�né �etøení proti prof. Borovièkovi pro zpùsob a obsah jeho intervence
u prof. Alberta Pra�áka.

 Prezídium na tento dopis, pokud je známo, nikdy neodpovìdìlo. Zøejmì ji�
pøipravovalo své øe�ení, jím� mìlo být nejspí�e penzionování obvinìného. Je
jisté, �e se koncem èervence na ministerstvu shromá�dila vyjádøení obou stran,
která si ov�em protiøeèila a jedna vyvracela druhé. Ministerstvo stálo pøed ne-
snadným úkolem, jak tuto zále�itost spravedlivì rozhodnout. Bylo zde tvrzení
proti tvrzení, a takové vìci rozsoudit je tì�ké i pro soudy. Vìc by nepochybnì
potøebovala je�tì dal�í �etøení, na to v�ak ji� nebyl èas.

 Dne 14. srpna 1945 prezídium ministerstva do�lo k tomuto závìru: Dr. Pro-
ke� udr�oval s nìmeckými úøedníky, které musel pova�ovat v dobì nesvobody
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za své pøedstavené, mimoslu�ební styky a prokazoval jim urèité úsluhy, které
v oèích èeských zamìstnancù byly nespornì kompromitující, �e v�ak nelze tvr-
dit, �e by tím sledoval své vlastní zájmy a �e se mu za okupace nedostalo �ádné
osobní výhody, ba naopak �e byl zbaven vedení archivu. Jeho tvrzení, �e se
hlavnì sna�il chránit archiv, kde po dlouhá léta pracoval, se zdá být velmi prav-
dìpodobným. Z mnoha svìdeckých výpovìdí i z nepopøené skuteènosti, �e byl
úèasten na revoluèním podzemním hnutí, je nutno vyvodit, �e zùstal dobrým
vlastencem a spolehlivým Èechem a �e konkrétní skutky ke �kodì èeské národ-
ní vìci nevy�ly najevo. Podle prezídia ministerstva nelze nedostatky v organi-
zaci a uspoøádání archivu výhradnì pøièíst na vrub dr. Proke�e, �e zaji�tìní
budovy a personální vybavení nebylo plnì v jeho moci a �e pokud jde o nedo-
stateèné zaopatøení uskladnìných archiválií nutno pøípadné zavinìní hledat té�
u úøedníkù povìøených bezprostøední správou depotù. Dále, �e nesoulad, jako�
i názorové rozpory v otázce vedení archivu, mezi dr. Proke�em a èástí jeho
pøidìlených zamìstnancù, jak vy�ly najevo pøi této pøíle�itosti, jsou, jak se zdá,
takové povahy, �e jeho dal�í pùsobení v archivu nebude � alespoò na dohled-
nou dobu � dobøe mo�né. V závìru rozhodnutí se pravilo, �e celkový výsledek
øízení nedává zatím bezpeèný podklad pro navrhované kárné opatøení � sus-
pensi � a �e by proto bylo úèelné a� do provedení oèistné akce, nechat dr. Pro-
ke�e na dovolené.11

 Prezídium tedy navrhovalo �alamounsky rozhodnout vìc tímto kompromis-
ním zpùsobem, který ov�em nemohl plnì uspokojit ani jednu ze zúèastnìných
stran, proto�e vyhovovalo jen èásteènì jejím po�adavkùm. Pro dr. Proke�e pøed-
stavovalo, vzhledem k zaujatosti proti nìmu a té revoluèní dobì, v ní� bylo
mo�né v�echno, celkem pøijatelný výsledek, proto�e jej neprohlá�ovalo za ko-
laboranta, odborné výtky proti jeho øízení archivu byly odmítnuty, nebyl ani
penzionován, ani propu�tìn. Na druhé stranì musel být velmi zklamán, �e jako
èlovìk bez viny a bezúhonný nebyl plnì rehabilitován a nevráceno mu jeho
místo øeditele archivu. Nepøátelská strana naproti tomu musela být nespokoje-
na, proto�e se jí pøes velké úsilí nepodaøilo znemo�nit ho politicky i odbornì
a smést ho nav�dy do propadli�tì, jak si to pøála. Zatím byl odstranìn jen pro-
zatímnì a v jejích oèích pøedstavoval pro ni stálé nebezpeèí.

 Ostatnì i navrhované øe�ení ministerstvo zamý�lelo jako doèasné, jak na-
znaèilo zmínkou, �e s definitivním rozhodnutím poèká a� do provedení oèistné
akce. Ke zøízení oèistných komisí bylo zatím je�tì daleko.

 Uvedeným návrhem vìc neskonèila, jak by se dalo pøedpokládat; s jeho
schválením se otálelo a jednání pokraèovalo. V rozhodující fázi, která probìhla
v druhé polovinì záøí, projevila nepøátelská strana vìt�í aktivitu. Prozatímní
správce archivu dodal mezitím dal�í materiál, nepochybnì pøitì�ující dr. Pro-
ke�ovi; dnes ji� nelze zjistit jeho obsah, proto�e se na ministerstvu ztratil. Dále
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zpravodajský odbor ministerstva dodal zprávu o svém dal�ím �etøení, je� se
rovnì� nedochovala, ale není tøeba pochybovat, �e byla rovnì� nepøíznivá. Ne-
výhodou dr. Proke�e bylo, �e s tìmito materiály nebyl seznámen a �e tudí�
nemohl podat repliku. Pro nìho to byl nerovný boj. Do zále�itosti zasáhl neèe-
kanì sám ministr vnitra Václav Nosek. Na èí popud nebo nátlak tak uèinil,
zùstává obestøeno záhadou. Nìjakou osobu nebo skupinu èi organizaci v poza-
dí lze v ka�dém pøípadì pøedpokládat, proto�e on se tehdy o archiv nestaral
a osobnì ani nemohl nic mít proti dr. Proke�ovi. Dne 30. záøí 1945 vydal pøí-
kaz, aby byl dr. Proke� z moci úøední pøelo�en do trvalé výslu�by dnem 30. záøí
1945.12 O týden pozdìji je�tì blízký pøítel dr. Borovièky ministr Hubert Ripka
po�ádal svého kolegu Noska, aby dr. Proke� nebyl rehabilitován a nebylo mu
dovoleno vrátit se na své místo.13

 Penzionovat dr. Proke�e okam�itì, jak znìl ministrùv pøíkaz, nebylo mo�-
né, proto�e to odporovalo zákonným pøedpisùm a vy�adovalo zachování zá-
konného postupu. Ostatnì v tomto pøípadì pøelo�ení dr. Proke�e do trvalé vý-
slu�by nepøedstavovalo ani podle platných pøedpisù jednoduchou zále�itost,
proto�e mu do plné výslu�by chybìlo je�tì osm let.

 První pøedepsaný krok k penzionování ministerstvo vnitra uèinilo pøípisem
z 26. záøí 1945, jím� se mu oznámilo, �e ho zamý�lí pøelo�it z úøední moci do
trvalé výslu�by podle § 12 vládního naøízení è. 420/1942 Sb. a podle vl. naø.
è. 261/1944 Sb. Dùvody neuvedlo.

 Ministerstvo pou�ilo povìstného paragrafu 12 vládního naøízení è. 420,
co� bylo zvlá�� nedùstojné a nemorální, proto�e za okupace slou�il k perzekuci
èeských veøejných zamìstnancù pova�ovaných za politicky nespolehlivé nebo
prostì nepohodlné, ponìvad� umo�òoval penzionovat je, ani� mìli vyslou�eno
potøebná léta a ani� dosáhli pøedepsané hranice 60 let, a to bez uvedení dùvodu,
prostì, jak se udávalo, pro zjednodu�ení správy. V té dobì se v�e, co pocházelo
z doby okupace pøíkøe odmítalo a zatracovalo. V tomto pøípadì, kdy� se jedna-
lo o obejití práv zamìstnance zaruèených zákonem, ministerstvo pou�ilo oku-
pantské naøízení. Zdá se v�ak, �e jinou legální mo�nost k pøedèasnému penzio-
nování nemìlo. Pøitom, chtìlo-li dosáhnout svého, muselo si pospí�it, proto�e
toto vládní naøízení platilo pouze do konce roku 1945.

 Proti tomuto výnosu podal dr. Proke� prostøednictvím svého advokáta ná-
mitky. Podle slu�ební pragmatiky je úøad, který zamý�lí nìkoho pøelo�it do
výslu�by, povinen sdìlit mu dùvody. To se v tomto pøípadì nestalo a v tom je
podstatná vada øízení. Tím byl pøipraven o právo, aby dùvody, je� má minister-
stvo pro zamý�lený krok, mohl vyvrátit a podat vìcné námitky proti pøipravo-
vanému pøelo�ení do výslu�by. Jeho obhájce po�ádal závodní radu archivu
o vysvìtlení a sdìlení dùvodù, resp. obvinìní, o která opírala své stanovisko



291

proti dr. Proke�ovi. Závodní rada odpovìdìla, �e není kompetentní k tomu, aby
poskytovala mo�nost obhajoby.

 Dr. Proke�e se hluboce dotklo faktické sesazení a vyhození z úøadu prof.
Borovièkou. Jak uvádìl, úkolem prof. Borovièky bylo podle sdìlení tehdej�ího
pøedsedy Èeské národní rady prof. Alberta Pra�áka výluènì zaji��ování archi-
vù, co� neznamenalo, �e by mìl právo sledovat vedlej�í zájmy, vyhazovat èeské
lidi a ujímat se jejich funkcí. Je bezpodmíneènì nutno vy�etøit tento pøípad
a cestou správního opatøení ve smyslu disciplinárního øádu proti prof. Boroviè-
kovi odstranit vliv na jemu fakticky podøízené zamìstnance archivu. Jestli�e
má býti dosa�eno úèelu oèistné akce ve veøejné správì, musí se postupovat
objektivnì a naprosto spravedlivì bez osobního zaujetí a prosazování vedlej-
�ích zájmù. Není neznámo, �e prof. Borovièka ji� døíve projevoval snahu vstoupit
do slu�eb Archivu ministerstva vnitra a �e se mu to nepodaøilo. Proto vyu�il
vhodného momentu 10. kvìtna 1945, aby se ujal správy tohoto archivu, ani� by
byl jmenován obvyklou øádnou cestou. Po vypuzení dr. Proke�e ze správy ar-
chivu, které profesorovi Èeská národní rada ani nenaøídila, tak�e ani za revolu-
ce k nìmu práva nemìl, prof. Borovièka setrval v archivu via facti a jeho sprá-
vou se vyvinuly pomìry v archivu (tøebas bez jeho pøièinìní) tak, �e na upevnìní
této uzurpované pozice bylo tøeba zdùvodnìní køivým obviòováním dr. Proke�e
z prohøe�kù proti národní cti. Je lidsky pochopitelné a z pomìru faktické podøí-
zenosti vysvìtlitelné, �e se najdou v�dy lidé, kteøí se øídí zásadou, �e úèel svìtí
prostøedky. Proto pøi provádìní oèistné akce si nelze poèínat tak, aby úøedníci
státnì, národnì, politicky i sociálnì spolehliví byli odstraòováni za tím úèelem,
aby se na jejich místa dostali lidé nezapracovaní, sledující osobní zájmy prosa-
zované za ka�dou cenu a pøes mrtvoly druhých.

 Dr. Proke� podal 15. øíjna 1945 u prezídia ministerstva vnitra pøihlá�ku
k nástupu èinné slu�by podle nedávno vydaného dekretu prezidenta republiky
è. 53/1945 Sb. ze 17. srpna 1945 o odèinìní køivd ès. veøejným zamìstnancùm,
proto�e byl v dobì nesvobody po�kozen na svých právech v souvislosti s poli-
tickými pomìry. Stalo se to tím, �e byl výnosem prezídia ministerstva z 29. srpna
1942 zbaven s okam�itou platností svého úøedního postavení jako øeditel archi-
vu a nahra�en v této funkci nìmeckým komisaøským vedoucím. Ministerstvo na
tuto pøihlá�ku vùbec nereagovalo; ba naopak se zdá, �e v jejím dùsledku svùj
postoj vùèi nìmu je�tì více utvrdilo.

 Nejen �e nepomý�lelo na jeho aktivování, naopak øízení proti nìmu urych-
lilo a výnosem z 21. listopadu 1945 pøelo�ilo dr. Proke�e s odvoláním na § 12
vlád. naøízení è. 420/1942 a è. 261/1944 do trvalé výslu�by. Jeho námitky proti
výnosu z 26. záøí podané 11. øíjna odmítlo s odùvodnìním, �e byly pøedlo�eny
po uplynutí lhùty.
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 Dr. Proke� podal 1. prosince prostøednictvím svého advokáta rozklad proti
penzijnímu výnosu, v nìm� dokazoval, �e rozhodnutí o penzionování i jemu
pøedcházející øízení je zmateèné, proto�e trpí podstatnou vadou procedury spo-
èívající v tom, �e nebylo vùbec pøihlédnuto k jeho námitkám proti výnosu z 26.
záøí. Po�adoval tudí�, aby byl revokován dosavadní postup v této vìci a aby byl
výnos o penzionování z 21. listopadu zru�en.

 Ministerstvo odpovìdìlo výnosem z 15. prosince. Uznalo sice, �e øeèené
námitky byly podány ve lhùtì, av�ak po meritorní stránce je odmítlo jako neo-
dùvodnìné. Dále uvedlo, �e tím, �e ve zmínìném výnosu z 26. záøí bylo výslov-
nì poukázáno na ustanovení § 12 citovaného ji� vládního naøízení, je jasnì
naznaèeno, �e zamý�lené opatøení se provádí v rámci zjednodu�ení správy, ne-
bo�, jak uvedlo doslova, �vzhledem ke zmìnì, která byla provedena ve vedení
archivu ministerstva vnitra, není pro Vás v oboru ministerstva vnitra vhodné
uplatnìní�.

 Podle tohoto výkladu dr. Proke� nebyl tedy penzionován z politických dù-
vodù nebo pro nìjaké provinìní proti národní cti, nýbr� kvùli �zjednodu�ení
správy�, co� byla v�dy kouzelná formule k sni�ování personálního stavu nebo
odstraòování nepohodlných zamìstnancù.

 Dr. Proke� se v�ak nevzdával. Dne 25. ledna 1946 podal u Nejvy��ího správ-
ního soudu stí�nost proti výnosùm ministerstva vnitra z 21. listopadu a 15. pro-
since 1945 (o pøelo�ení do výslu�by a o zamítnutí námitek proti tomu). Vytýkal
jim vady v øízení a nezákonnost. Závad v øízení se vyskytla celá øada a podle
tvrzení stì�ovatele byly podstatného rázu, nebo� zpùsobily újmu jeho zákon-
ným právùm a jsou proto dùvodem ke zru�ení napadených rozhodnutí a výnosù
ministerstva vnitra. Ministerstvo ani nezkoumalo skutkovou podstatu jím uvá-
dìného dùvodu �zjednodu�ení správy�, tøeba�e bylo relevantní pro zji�tìní po-
tøeby jeho pøedèasného penzionování z moci úøední za úèelem zjednodu�ení
správy. Napadenými výnosy ministerstvo jen petrifikovalo pøítomný nezákon-
ný stav ve vedení archivu. Proto stì�ovatel �ádá, aby bylo zji�tìno, zda ona
tvrzená �zmìna� ve vedení archivu se stala za zachování v�ech forem správního
øízení a zejména dekretu prezidenta republiky è. 53/1945 Sb. nebo zda bez
ohledu na právní øád. Proto�e onu tvrzenou zmìnu �alované ministerstvo ve
své kompetenci dosud je�tì vùbec neprovedlo a bez penzionování stì�ovatele
ani provést nemù�e, do�lo právì k vydání tìch rozhodnutí o penzionování, jim�
v�ak v tomto pøípadì chybí právní dùvod.

 Nezákonnost napadených rozhodnutí spoèívá podle stì�ovatele hlavnì
v tom, �e se opírají pouze o ustanovení § 12 vládního naøízení è. 420/1942,
které odporuje demokratickým zásadám èeskoslovenské ústavy a nemohlo být
proto recipováno ústavním dekretem ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního
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poøádku. Pou�ití tohoto ustanovení je tudí� nezákonné. V závìru své stí�nosti
dr. Proke� po�ádal jmenovaný soud, aby obì rozhodnutí ministerstva vnitra
zru�il v celém rozsahu pro podstatné vady øízení a pro nezákonnost.14

 Mezitím byl vydán dekret prezidenta republiky è. 105/1945 Sb. ze dne 4. øíj-
na 1945 o oèistných komisích pro pøezkoumání èinnosti veøejných zamìstnan-
cù v dobì nesvobody, tak�e se oèekávaná oèistná akce mohla plnì rozjet. Bylo
rozhodnuto, �e pro pracovníky ministerstva vnitra bude pøíslu�ná oèistná komi-
se pøi Zemském národním výboru. Vzápìtí byl vydán dekret prezidenta repub-
liky è. 138/1945 ze dne 27. øíjna 1945 o trestání nìkterých provinìní proti ná-
rodní cti, tzv. malý retribuèní dekret; mìlo se jednat o vá�nìj�í provinìní, pokud
se na nì nevztahoval tzv. velký retribuèní dekret. Tímto dekretem se stanovilo,
�e �kdo v dobì zvý�eného ohro�ení republiky nepøístojným chováním urá�ejí-
cím cítìní èeského nebo slovenského lidu vzbudil veøejné pohor�ení, bude po-
trestán � nejde-li o trest soudnì trestný � okresním národním výborem vìzením
do jednoho roku nebo pokutou do 1 000 000 Kès, veøejným pokáráním èi dvì-
ma nebo v�emi tìmito tresty�. Jak je vidno, stát dal v tomto pøípadì politickým
úøadùm bezprecedentním a neslýchaným zpùsobem právo dosud vyhrazené jen
nezávislým soudùm uvrhnout obèany do vìzení za obvinìní tak mlhavého rázu,
�e �vzbudili veøejné pohor�ení�. Pøitom tento pojem nebyl právnì definován.

 Tím, �e se dr. Proke� nechtìl smíøit se svým penzionováním a ti�e odejít,
jak se od nìho èekalo, zkrátka �e kladl odpor, popudil proti sobì ministerstvo
vnitra, které nyní zøejmì usoudilo, �e je nutno udolat ho stùj co stùj. Samozøej-
mì si uvìdomilo, �e oba jmenované prezidentské dekrety mu poskytují netu�e-
né mo�nosti. Pøi shánìní pøitì�ujícího materiálu neváhalo ani pou�ít samého dr.
Swientka, který byl tehdy dr�en ve vìznici na Pankráci. V lednu 1946 ho dalo
vyslechnout pracovníky zpravodajského odboru. Vypovìdìl o svých stycích
s dr. Proke�em za svého pobytu v Praze, �e ho nav�tívil s man�elkou asi tøikrát,
dr. Proke� s man�elkou jeho asi dvakrát, �e mìl k nìmu plnou dùvìru a nic mu
nezatajoval, �e na jeho návrh byli vybráni dva pracovníci k totálnímu nasazení,
�e slavnost k padesátinám uspoøádal on (dr. S.) a �e dr. Proke� ve své øeèi ho
oznaèil za dobrého èlovìka, který udìlal mnoho pro archivy v Èechách a na
Moravì. Nezdá se, �e by tato výpovìï pøíli� ob�alobì poslou�ila nebo �e by
odhalila nové skuteènosti.

 Dne 7. bøezna 1946 byl na ministerstvu vnitra v zpravodajském odboru
proveden výslech dr. Proke�e (provedl ho tý� referent, který vyslýchal dr. Swi-
entka). Byv dotazován na své spoleèenské styky s dr. Swientkem, o nich� mluví
prohlá�ení dr. Vojtí�ka i jiných svìdkù, uvedl, �e mìl byt v budovì archivu
naproti vchodu do jeho úøední kanceláøe, �e nìkolik Swientkových �náv�tìv�
bylo vynucených prostì tím, �e dr. Swientek se náhle objevil bez ohlá�ení èi
pozvání v jeho bytì. Tento bývalý komisaøský vedoucí archivu vnucoval své
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náv�tìvy i jiným pracovníkùm archivu a tato jeho �vlezlost� byla ostatnì noto-
ricky známa celému archivu. Ryze spoleèensky a dobrovolnì se s ním nikdy
nestýkal. Nebylo mu známo, �e dr. Swientek byl funkcionáøem NSDAP a SA
a �e byl ve spojení se Sicherheitsdienstem. Tvrzení dr. Swientka, �e k nìmu mìl
plnou dùvìru a �e pøed ním nic nezatajoval, rozhodnì odmítá. On (dr. P.) ze své
strany nikdy k nìmu dùvìru nepoci�oval a nikdy se podle toho nechoval. Spo-
léhat se na nìj mohl dr. Swientek jen po stránce odborné, proto�e archivnictví
pøíli� nerozumìl, rozhodnì mu v�ak nevìøil po politické stránce a on mu tento
obojaký pøístup plnou mìrou oplácel. Neví nic o tom, �e by dr. Swientek nìkdy
øekl, �e je více ne� jeho pøítel; pøed ním nikdy toto tvrzení nepronesl. Pokud se
se Swientkem stýkal, sna�il se svých kontaktù vyu�ít v zájmu celistvosti Archi-
vu ministerstva vnitra, která byla zvlá�� v prvních letech Protektorátu ohro�e-
na, jako� i èeských zamìstnancù archivu a èeských stran, které hledaly v archi-
vu pomoc. Nebylo mu vùbec známo, �e podnìt k oslavì padesátin vy�el od
dr. Swientka. Kdyby to byl vìdìl, urèitì by se té oslavì vyhnul, jako to uèinil
v mnohých jiných pøípadech. �e byl dr. Swientek iniciátorem té oslavy, se do-
zvìdìl a� po pøevratu. Není pravda, �e by dr. Swientkovi prohlásil, �e je na�ím
èlovìkem ve smyslu národním, nýbr� øekl, �e nám stojí svým slezským pùvo-
dem blí�e ji� vzhledem k tomu, �e Slezsko bylo døíve souèástí zemí Èeské
koruny.

 Tvrzení, �e projevoval obzvlá�tní horlivost pøi vyuèování nìmèiny, popírá
jako nesprávné. Pøi tom vyuèování mìl jako uèitel v�dy jen snahu, aby ti, které
vyuèoval, slo�ili pozdìji povinnou zkou�ku z nìmèiny a aby nebyli pøípadným
propadnutím pøi ní existenènì po�kozeni. �e bìhem vyuèování nìmèiny nepro-
jevoval obzvlá�tní horlivost a naopak je vedl v protinìmeckém duchu, dosvìd-
èují pøipojená svìdectví. Jak postupoval pøi zkou�kách z nìmèiny, dokládají
dal�í svìdecká prohlá�ení, je� jsou pøilo�ena. Dále odmítá co nejrozhodnìji
tvrzení, �e by nìkdy vyhro�oval úøedníkùm zemského archivu pro sabotá�.
Rovnì� popírá, �e by kdy øíkal, �e je pro loyalitu a otevøené karty s Nìmci. Od
roku 1939 byl spolu s majorem Vackem èlenem vojenského hnutí odporu a svými
skutky provádìl pravý opak pøednesených výrokù.

 Dále vysvìtluje, jak to bylo s doporuèujícím dopisem od tajného rady
dr. Gerstenhauera (vedoucího nìmecké spisové komise), který se mu v nìkoli-
ka svìdeckých výpovìdích protivné strany kladl k tí�i. Tehdy se jednalo o slu-
�ební cestu dr. Proke�e do Berlína ve vìci spisové rozluky; tato cesta byla pod-
niknuta v èeském zájmu. Dr. Gerstenhauer mu dal o své vùli doporuèující dopis
na pøíslu�ného referenta na øí�ském ministerstvu vnitra. Pøi jeho odevzdávání
mu øekl, �e ho musel vychválit, aby byl v Berlínì pøíznivì pøijat. K zapùjèení
�peøin� dr. Gerstenhauerovi, co� pøedstavovalo jeden bod ob�aloby dolo�ený
nìkolika svìdeckými výpovìïmi se vyjádøil, �e ve skuteènosti se nejednalo
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o peøiny, ale o pol�táø a pøikrývku zapùjèené k pøespání a �e tato zále�itost sou-
visela úzce s aférou Vojenského zemìpisného ústavu. Jeho tehdej�í velitel
dr. Èermák po�ádal po nìmeckém vpádu (15. 3. 1939) dr. Proke�e, aby v archi-
vu ukryl pøed Nìmci 12 beden cenného materiálu (pøístroje a písemnosti).
Dr. Proke� vyhovìl a materiál byl uschován v kapli Sacré-Coeur, kterou archiv
tehdy pou�íval jako depot. Zaèátkem roku byla vìc vyzrazena udavaèem Ge-
stapu, je� ji zaèalo vy�etøovat a materiál v archivu nalezlo. Tehdy hrozilo
dr. Proke�ovi a pracovníkùm, které povìøil uschováním materiálu, zatèení. V tom
okam�iku zasáhl dr. Gerstenhauer, který svou intervencí dosáhl, �e se Gestapo
spokojilo vysvìtlením, jak je podával archiv, a �e dal�í vy�etøování zastavilo.
Za tu úsluhu �ádal od nìho jako protislu�bu zapùjèení tìch vìcí. Jeho �ádost,
aby ubytoval pøechodnì jeho dceru v�ak dr. Proke� rozhodnì odmítl.

 K prohlá�ení dr. Oberdorfera z roku 1939 o tom, �e se (dr. P.) zasazuje
o zvý�ení poètu nìmeckého úøednictva v archivu se vyjadøuje, �e s ním za oku-
pace nikdo nejednal a tudí� tento údajný výrok popírá. Také prohla�uje, �e
nikdy �ádné pracovníky archivu dr. Swientkovi ani dr. Prochnovi k totálnímu
nasazení nenavrhoval. Celou personální agendu si tito komisaø�tí vedoucí vedli
sami a jeho nanejvý� stavìli pøed hotovou vìc. Také vyluèuje, �e by upozornil
dr. Gerstenhauera na jazykové chyby na vyhlá�kách, které dal v Praze vylepit
generál Blaskowitz dne 15. bøezna 1945. Naprosto vyluèuje úmysl, který je mu
pøipisován, �e chtìl Nìmce upozornit na tuto blamá�. K otázce své národní
spolehlivosti a svého nepøátelského postoje vùèi okupantùm uvádí, �e ve své
funkci øeditele archivu vydal osvìdèení o arijském pùvodu asi 15 lidem �idov-
ského pùvodu, aby je tak chránil pøed perzekucí ze strany Nìmcù. V roce 1943
prohlásil pøed posluchaèi archivní �koly, �e Nìmecko válku nevyhraje a �e je
tøeba, abychom se pøiklonili k ruské a anglosaské kultuøe. Nakonec své výpovì-
di uvedl, �e byl aktivnì zapojen do podzemního hnutí proti okupantùm, �e to-
muto hnutí sdìloval zprávy, které získal ze svého úøedního styku s Nìmci a �e
i roz�iøoval zprávy zahranièního rozhlasu a pùsobil povzbudivým slovem proti
skleslosti, která se tu a tam objevovala.

 Touto výpovìdí dr. Proke� vyvrátil, popøípadì objasnil, v�echny body ob-
�aloby týkající se jeho politického postoje a konání za okupace.15

 Ministerstvo vnitra v�ak k ní vùbec nepøihlédlo a nenechalo se jí odvrátit
od dal�ího postupu. Vzápìtí, 11. bøezna 1946, podalo na dr. Proke�e u oèistné
komise pro veøejné zamìstnance pøi Zemském národním výboru �alobu (ofici-
álnì se nazývala kárné oznámení) pro podezøení, �e �svým chováním v dobì
nesvobody poru�il vìrnost vùèi Èeskoslovenské republice a èeskému národu
a prohøe�il se proti národní cti a proti povinnosti národní soudr�nosti a dopustil
se tím slu�ebního pøeèinu podle § 2 dekretu prezidenta republiky è. 105/
1945 Sb.�
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 �alobu ministerstvo odùvodòovalo dosti podrobným výtahem ze svìdec-
kých výpovìdí zamìøených proti dr. Proke�ovi, jejich� obsah byl uveden ji�
vý�e. Z nich byly vypíchnuty body zvlá�tì pøitì�ující. Poslou�ila pøednì svì-
dectví dr. Vojtí�ka (�e jeho smý�lení nebylo v souhlasu se závazky úøedníka
Èeskoslovenského státu, �e prokazoval ze zi�tných a samovládných dùvodù
dr. Swienthovi v�emo�nou pomoc, �e s ním udr�oval blízké styky, �e vyuèoval
zamìstnance nìmèinu a �e pro nì napsal uèebnici nìmèiny, o oslavì padesátin,
jimi� podle prof. V. nasadil korunu svým stykùm s Nìmci), dr. Janou�ka (vy-
zvednuto ze svìdectví, �e byl zjevem nejen ru�ivým, nýbr� zhoubným), dr. Flie-
dera (o snaze získat Toskánský palác pro archiv), dr. Chudoby (o oslavì pade-
sátin), dr. Bauera (o loyalitì vùèi Nìmcùm a �e vùèi nim projevoval nadbyteènou
horlivost), prof. Borovièky (o Gerstenhauerovì doporuèujícím dopisu, o pøá-
telských stycích s dr. Schiechem a dr. Swientkem, o oslavì padesátin), R. Synka
(�e nezabránil totálnímu nasazení nìkterých zamìstnancù), dr. Èejchana
a Z. Filipové (o pøátelském pomìru se Swientkem, o horlivosti ve styku s oku-
panty, o oslavì padesátin), dr. Hráského (o zapùjèení peøin Gerstenhauerovi),
závodní rady (o vztahu ke Gerstenhauerovi a Swientkovi). �aloba dokonce ci-
tovala i Swientkovu výpovìï pøi nedávném výslechu ve vazbì a pou�ila i Ger-
stenhauerova doporuèujícího dopisu a Bittnerova dìkovného dopisu.

 Na rozdíl od ob�írného odùvodnìní ob�aloby je vìnováno v ob�alovacím
spise jen nepatrnì místa tomu, co dr. Proke� uvádí na svou obranu. Zmiòuje
pouze podání ze 14. kvìtna a 27. èervence, ani� by padla zmínka  o výpovìdích
v jeho prospìch. Sna�í se oslabit svìdectví majora Vacka o Proke�ovì úèasti na
podzemním odbojovém hnutí tvrzením, �e ilegální èinnost dr. Proke�e není do-
lo�ena �ádnou z uznávaných organizací národního odboje. Spis ani nesezna-
muje alespoò v co nejstruènìj�í formì s obsahem 17 svìdeckých výpovìdí,
které dr. Proke� pøedlo�il na svou obhajobu. Pouze je souhrnnì odbývá struè-
nou zmínkou, �e �dal�í svìdci, uvedení v podání Dra Proke�e uvádí shodnì, �e
Dr. Proke� se choval jako øádný Èech, �e poslouchal v dobì okupace cizí roz-
hlas a celou øadu jiných okolností, svìdèící o tom, �e se Dr. Proke� pokud se
týèe národní spolehlivosti nikdy neprovinil�.

 V závìru kárného návrhu ministerstvo uvedlo, �e �podle protokolární vý-
povìdi Dra Jaroslava Proke�e ze dne 7. bøezna 1946 popírá Dr. Proke� jakýko-
liv úmysl spolupracovat s Nìmci a více ne�li bylo úøednì naøízeno a uvádí
celou øadu okolností, svìdèících v jeho prospìch. Uvádí jména a adresy osob,
které mohou dokázati jeho protinìmecký postoj a ilegální èinnost�. Ty v�ak
kárný návrh zcela opomíjí.

 Kdy� ministerstvo shromá�dilo svìdecký materiál od obou stran, nezabý-
valo se vùbec otázkou vìrohodnosti a prùkaznosti. Jak dokazuje ob�alovací
spis, pøi jeho hodnocení si nepoèínalo objektivnì. Základní slabinou tohoto



297

spisu je, �e se do znaèné míry zakládá na nepøímých svìdectvích neboli na
svìdectvích z druhé ruky, popøípadì i na svìdectvích ji� na první pohled pøed-
pojatých èi dokonce køivých; u nìkterých z nich bylo pro nezasvìceného tì�ko
rozeznat pravdu od zlovolné pomluvy a klepu.

 Tím, �e v ob�alovacím spise potlaèilo svìdecké výpovìdi znìjící ve pro-
spìch obvinìného, i jeho stylizací ministerstvo dalo oèistné komisi jasnì na
srozumìnou, �e mu nezále�í na objektivním posouzení pøípadu, nýbr� na tom,
aby bylo dáno za pravdu ob�alobì.

 Ministerstvo vnitra se nespokojilo podáním ob�aloby u oèistné komise, nýbr�
podáním z 18. kvìtna 1946 Ústøednímu národnímu výboru hl. mìsta Prahy �
referátu bezpeènosti dalo opis kárného oznámení na vìdomí a k posouzení, zda
se dr. Proke� svým chováním nedopustil trestného èinu podle dekretu è. 138/
1945 Sb. Zavedení trestního øízení v tomto pøípadì bylo v rozporu se v�eobecnì
uznanou právní zásadou, �e nikdo nemù�e být ob�alován dvakrát pro stejné
obvinìní. Leè stalo se. Odpovìï Ústøedního národního výboru se nedochovala,
av�ak z dal�ího faktického prùbìhu je zøejmé, �e se rozhodl trestní øízení zavést.

 Dr. Proke�e nyní èekaly dva tì�ké procesy, v nich� musel èelit mnoha ne-
pøátelùm. V obou mu �lo o èest a existenci (v podstatì o místo øeditele archivu
a univerzitního profesora), v druhém kromì toho i o osobní svobodu.

 Ústøední národní výbor se hned zpoèátku dopustil vá�ného procesního po-
chybení tím, �e nevyrozumìl v stanovené lhùtì dr. Proke�e o zavedení trestního
øízení a �e ho neseznámil s ob�alobou. Tím se staly domnìlé trestné èiny jemu
snad ministerstvem vnitra vytýkané pro øízení podle dekretu è. 138/1945 pro-
mlèené, jak na to upozornil jeho obhájce. Dr. Proke� výhody promlèení nechtìl
vyu�ít a naopak si pøál, aby jeho pøípad byl projednán.

 O zavedení trestního øízení proti nìmu se dr. Proke� dozvìdìl a� z obsílky
k výslechu, doruèené 7. listopadu 1946. Øízení bylo vedeno u k tomu úèelu
zøízené trestní komise è. 3 Ústøedního národního výboru. Proto�e se nedocho-
val její ob�alovací spis, je nanejvý� pravdìpodobné, �e ani �ádný nevypracova-
la a �e jako ob�alobu pou�ila zmínìné kárné oznámení ministerstva vnitra oèistné
komisi.

 Tato trestní komise, jak je vidno z prùbìhu øízení, pracovala na vy��í právní
a profesionální úrovni ne� ona zmínìná oèistná komise. Nespokojila se s pí-
semnými svìdeckými výpovìïmi, nýbr� pøikroèila k výslechùm svìdkù. Labi-
lita a irelevantnost nìkterých z nich je toti� patrna na první pohled i laikovi.

 Komise konstatovala, �e ob�aloba sestavená z mála konkrétních výpisù
a pøedlo�ená vy�etøující komisi bez jakýchkoliv dokladù není podepsaná ani
opatøená nìjakým ovìøením (pouze uveden na stroji napsaný podpis Nosek,
ministr vnitra). Tento neúplný spis do�el komisi v listopadu 1946. Tím se vy-
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svìtluje, proè vèas nevyrozumìla obvinìného. Tento údaj v�ak není správný,
nebo� obsílka dr. Proke�e nese datum 31. øíjna.

 Komise vyslechla jako prvního dne 15. listopadu obvinìného. Dr. Proke�
øekl, �e se necítí vinen ani dùvodnì obvinìn, �e obvinìní proti nìmu vznesená
jsou diktována nepøíznivým osobním stanoviskem obvinitelù, které se datuje
zèásti ji� z doby první republiky. Podle jeho názoru je vìc promlèena, proto�e
první pøedvolání dostal a� 7. listopadu 1946. Vyjadøuje pøesvìdèení, �e neexis-
tují pøedpoklady skutkové podstaty provinìní podle dekretu è. 138, ponìvad�
se choval jak za druhé republiky, tak i za okupace úplnì opaènì, ne� jak mu
pøièítá ministerstvo vnitra. Pøedkládá opis svého memoranda, které pøedlo�il
oèistné komisi, a �ádá, aby byl pova�ován za výslech pøed touto komisí. Kromì
toho pøedkládá 58 dokladù, zèásti ovìøených, zèásti v prostém opise, které po-
tvrzují jeho skuteèné smý�lení i jednání za okupace. Dále �ádal výslech asi 30
svìdkù; v tom mu bylo èásteènì vyhovìno. Neohradil se v�ak proti podrobné-
mu pro�etøení celého pøípadu z dùvodu opo�dìnì zahájeného øízení; naopak
má na nìm zájem.

 Komise pak vyslechla 24 svìdkù ob�aloby i obhajoby a mìla nadto k dis-
pozici 58 dokladù o èinnosti obvinìného v dobì zvý�eného ohro�ení republiky.
Na stranì ob�aloby vypovídali: 1. Zástupci závodní rady archivu dr. Pachta
a dr. Luká�. První z nich øekl, �e obvinìný se choval k Nìmcùm blahovolnì, �e
udr�oval styky s pruským radou Gerstenhauerem, �e na oslavì svých padesátin
mìl nìmecký projev, v nìm� Swientkovi velmi srdeènì dìkoval za v�e, co pro
nìho uèinil a øekl, �e je to ná� èlovìk. Pøi odevzdávání fondù Lu�ice, Slezsko,
Kladsko se nesna�il, aby spisy byly øádnì konsignovány. Jeho výpovìï byla
nesrovnatelnì mírnìj�í ne� písemné vyjádøení z èervna. 2. Dr. Bauer v podstatì
potvrdil své písemné prohlá�ení. Oslavy se zúèastnil. Byla to vìc velmi trapná
a podle jeho zdání nepøíjemná i samotnému dr. Proke�ovi. Øekl ale zajímavou
vìc, �e toti� nechtìl dr. Proke�e obvinit, ale �e vydal svìdectví na �ádost prof.
Vojtí�ka a prof. Borovièky. 3. Dr. Leto�ník øekl, �e na té oslavì padesátin snad
bylo mo�no vidìt pøátelský pomìr k Swientkovi, ale �e z toho nebylo mo�no
dedukovat nic o skuteèném pomìru. Sám soukromì sly�el, �e dr. Proke� na
Nìmce nadává. 4. Dr. Borovièka pøiznal, �e se s dr. Proke�em nestýkal a �e
o pomìrech v archivu ví jen z druhé ruky. Øekl dále, �e dr. Schieche se ho ptal,
jak by dostal vìci ulo�ené u dr. Proke�e v archivu, ale svìdky na tento dotaz
nemá. 5. Dr. Flieder vypovìdìl, �e dr. Proke� projevil zájem o místnosti v Tos-
kánském paláci a tím urychlil likvidaci zbytkù ministerstva zahranièí. O údaj-
ném psaní dr. Proke�e na Úøad øí�ského protektora nic nevìdìl. 6. Dr. Hráský
øekl, �e dr. Proke� zapùjèil peøiny Gerstenhauerovi z dùvodu, aby jeho pomocí
zachránil urèité archivní fondy. 7. Dr. Janou�ek svou výpovìdí jen potvrdil svou
osobní zaujatost. Podle nìho dr. Proke� poru�il solidaritu èeských archiváøù
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a dr. Swientka informoval ve smìru svých øe�ení archivních problémù. Sna�il
se o centrální øízení archivních vìcí pod svým vedením, aèkoli k tomu nemìl
dostateèné pøedpoklady. Nìmeckému archiváøi usnadnil provádìní archivní roz-
luky. 8. Dr. Èejchan øekl, �e mu je znám Proke�ùv pøátelský pomìr k Swientko-
vi a k dr. Schiechemu, jemu� uschoval v archivu vìci. S dr. Prochnem nebyl
zadobøe. Zmínil se té� o oslavì padesátin, ale neøekl nic nového. 9. Prof. Vojtí-
�ek poukázal na svou písemnou zprávu z èervna 1945, v ní� objasnil Proke�ùv
nesprávný postup. Podle nìho hledìl u�ít Swientka pro uskuteènìní svých ar-
chivních plánù, které v�ak nebyly ku prospìchu èeského archivnictví, nýbr�
k jeho vlastnímu. Dr. Proke� po�kodil Archiv Národního muzea tím, �e byl pøi-
pojen k Archivu zemì Èeské, èím� se dostal pod nìmeckou kontrolu. Podle
sdìlení dr. Fliedera psal Proke� na Úøad øí�ského protektora o místnostech
v Toskánském paláci (co� dr. Flieder nepotvrdil a tím naopak vyvrátil. Tímto
nesprávným údajem byla otøesena dùvìra v celé toto svìdectví. Také informace
o Proke�ovì vinì na spojení obou jmenovaných archivù je nepravdivá. Dr. Pro-
ke� s ním nesouhlasil, nemohl mu v�ak zabránit).

 Je nutno podotknout, �e dr. Leto�ník byl zaøazen mezi svìdky ob�aloby asi
nedopatøením, proto�e proti dr. Proke�ovi nikdy nevystoupil ani proti nìmu
nepodal písemné svìdectví. Ke spiknutí rozhodnì nepatøil; nelze v�ak vylouèit,
�e pod nátlakem pøe�el do druhého tábora.

 Lze mít za nepochybné, �e výslechy tìchto svìdkù zpùsobily do znaèné
míry oslabení ob�aloby. Pøedev�ím proto, �e svìdectví obou hlavních svìdkù
ob�aloby profesorù Borovièky a Vojtí�ka byla vyøazena ze hry jako�to svìdec-
tví z druhé ruky a tudí� nevìrohodná; a samozøejmì i písemné elaboráty obou
pánù. Tyto výslechy oslabily i písemné prohlá�ení èi svìdectví pøedlo�ených
ob�alobou v�eobecnì. Pøi porovnání protokolù o tìchto výsle�ích s onìmi pí-
semnými prohlá�eními z èervna se toti� nemù�eme ubránit dojmu, �e revoluèní
elán osnovatelù od té doby ponìkud ochladl. Alespoò se zdá, �e ústní výpovìdi
jsou jen slabým odvarem onìch písemných. Komise si ihned uvìdomila, �e to
nejsou svìdectví v pravém slova smyslu, nýbr� � a snad je�tì více � zároveò
i obvinìní, tak�e svìdci tu vystupují i jako �alobci. Také jí neu�lo, �e byla pøe-
vá�nì odrazem osobních nevra�ivostí, starých osobních nepøátelství i profes-
ních sporù, které na�i archiváøskou obec rozdìlovaly ji� od pøevratu. Posléze
oslabovala �alobu i ta skuteènost, �e byly udávány i vìci, které byly pro øízení
podle dekretu è. 138 naprosto nerozhodné, nemluvì ani o zprostøedkovaných
svìdectvích, je� nemohla v øádnì vedeném procesu v �ádném pøípadì obstát.

 Na stranì obhajoby bylo vyslechnuto 15 svìdkù. Kromì tøí výjimek v�ichni
za války pracovali v archivu. V�ichni dosvìdèovali bezúhonné chování dr. Pro-
ke�e z èeského národního hlediska bìhem okupace, jeho vztahu k dr. Swientko-
vi a o oslavì padesátin. Pøed 10. kvìtnem 1945 v archivu nikoho ani nenapadlo
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mít nìjaké pochybnosti o jeho chování z národního hlediska; ka�dý bral jako
samozøejmost, �e bylo bezvadné. Toho si museli být vìdomi i sami úèastníci
spiknutí. Proto bylo zcela absurdní, �e se tato samozøejmá a nepochybná vìc
musela dosvìdèovat a úøednì zji��ovat, jeliko� se stala pøedmìtem sporu.

 Kromì zmínìných základních údajù nìkterá svìdectví hovoøila i o jiných
zajímavých skuteènostech. Tak plukovník generálního �tábu J. Fetka osvìtlil,
jak se vìc mìla s nastìhováním do Toskánského paláce poté, co Nìmci naøídili
vyklizení Alexandrovy koleje. Dr. Proke� odmítl nabídnutou èeskou �kolu
s odùvodnìním, �e nechce roz�iøovat poèet zavøených èeských �kol. Podle nìho
dr. Proke� èasto pøedstíral nemoc, aby se vyhnul Swientkovi i nìmecké spoleè-
nosti. Dr. Matou� vypovìdìl, �e spolu s dr. Proke�em vystavovali protiprávnì
a na podkladì fale�ných dokumentù nebo nedokonalých dokladù potvrzení
o arijském pùvodu �idùm; jednalo se asi o 10�20 pøípadù. Do pracovního na-
sazení bylo v�dy navr�eno nejmen�í procento oproti jiným úøadùm a to byli
je�tì vìt�inou navrhováni takoví lidé, o nich� se pøedpokládalo, �e budou vrá-
ceni ze zdravotních dùvodù, jak se i stávalo. Podle dr. Kní�ka se dr. Proke� na
oslavì padesátin nechoval jako pøítel Swientka. Dr. Pe�ák uvedl, �e pøi�lo-li
nìjaké nìmecké naøízení, dr. Proke� se v�dy sna�il nalézt cestu, jak by se co
nejménì ublí�ilo èeské vìci. V�dy se sna�il sní�it procento nasazených sil. Èes-
kým stranám se v�dy pomáhalo, rovnì� �idùm a Èechùm ze Sudet. Jeho pøièi-
nìním se v archivu udr�eli zamìstnanci-legionáøi a� do revoluce. Dr. �áèek
pøipojil, �e dr. Proke� svým vlivem na Swientka zachraòoval pøípady stí�ností
do osvìdèení o èeské národnosti vydané Nìmcùm, tak�e nebyly postupovány
Gestapu, nýbr� Úøadu protektora, odkud se pøedávaly ministerstvu vnitra a od-
tud zpìt do archivu. Tímto zpùsobem bylo zachránìno mnoho zamìstnancù
pøed persekucí. Dr. Proke� se Nìmcùm vyhýbal; oslavì padesátin nemohl za-
bránit, proto�e se o ní dozvìdìl a� na poslední chvíli. Znemo�nil plány dr. Proch-
na na zru�ení nìkterých oddìlení archivu, èím� uchránil mnoho zamìstnancù
pøed totálním nasazením. Univ. prof. dr. Dobiá� dosvìdèoval, �e vdìèil dr. Pro-
ke�ovi za to, �e ho pøijal do archivu a tím ho zachránil pøed totálním nasazením,
a rovnì� tak tøi bývalé dùstojníky a generálního konsula J. Zieglera. Umo�nil
mu, �e se nemusel se Swientkem setkat. Podle doc. dr. K. Kazbundy se dr. Proke�
sna�il práci na archivní rozluce brzdit a omezit. Zachránil fond Èeská dvorská
kanceláø a i jiné fondy se mu podaøilo udr�et. Jeho proslov na oslavì narozenin
se snad mohl zdát nezasvìceným dvojsmyslným. Není myslitelné, �e by nìkdo
v lednu 1945 mluvil vøele v pronìmeckém smyslu. Se Swientkem dr. Proke�
mluvil znaènì otevøenì a v duchu nacismus kritizujícím. Dle V. Hoznoura se ve
spisech Sicherheitsdienstu, které mìl v ruce, a ve spisech Swientka uvádìlo, �e
dr. Proke� je oddaný stoupenec Bene�ovy éry, �e se na nìho obracejí Èe�i
s rùznými �ádostmi, uprázdnìná místa mìstských archiváøù obsadil vìt�inou
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Èechy, �e se choval hrubì k øediteli státního archivu dr. Bittnerovi aj. Po strán-
ce sociální se dr. Proke� choval k zamìstnancùm, zvlá�tì k tìm nejni��ím, jako
otec. Ze v�ech konceptních zamìstnancù jedinì dr. Proke� a dr. Pe�ák dovedli
oponovat Swientkovi. O Proke�ovì spojení s podzemním vojenským odbojem
vypovìdìl major O. Vacek, �e kdy� v roce 1939 pøi�li dùstojníci do archivu,
dr. Proke� je pøivítal jako dobrý Èech. Vacek se mu svìøil, �e se musí vyhýbat
Gestapu (proto�e to byl zpravodajský dùstojník a tudí� sledován); dr. Proke�
mu to umo�òoval tím, �e ho vzal do stavu a dával mu na vlastní odpovìdnost
dovolenou, ani� to hlásil prezídiu. Umo�òoval mu schùzky s ilegálními pracov-
níky a podporoval ho jak v získávání zpráv, tak i v ukrývání zbraní v prostorách
archivu. Umo�nil mu získat dokumenty, které mìly význam pro zji�tìní dislo-
kaèního a organizaèního rozmístìní nìmeckých vojenských jednotek. Tyto zprá-
vy byly dodávány nejprve skupinì generála Eliá�e, v letech 1940 a� 1944 Ústøed-
nímu výboru domácího odboje, v letech 1940�1941 i sovìtskému konzulátu
v Praze, pozdìji opìt na ústøedí Úvodu. V roce 1943 byl dr. Proke� povìøen
ústøedím Úvodu zabezpeèením v�ech archivù v Praze a na území ÈR v den
pøevratu. Po zatèení osob z ústøedí Úvodu dr. Proke� zùstal na nìj dále napojen,
aèkoli byl ztracen styk s politickou skupinou, a byl u nìj veden jako èlen vojen-
ské skupiny Barto�. Po dobu spolupráce bylo mu stále zdùrazòováno, aby udr-
�oval hlavnì styk s dr. Swientkem, který byl nejcennìj�ím pramenem zpráv
a od roku 1944 spolupracoval, proto�e nevìøil ve vítìzství øí�e a byl pøesvìd-
èen, �e se musí vrátit k pùvodní národnosti polské. V polovinì dubna 1945 dr. Proke�
umo�nil vojenské skupinì Barto� navázat kontakt s pøípravnými revoluèními výbo-
ry na ministerstvu �eleznic a v technické skupinì magistrátu mìsta Prahy. Navázal
té� spojení s panem Zdeòkem Kolovratem Krakovským, který dal k dispozici se-
znam èeské �lechty stojící v nesmlouvavém postoji proti Nìmcùm a souèasnì upo-
zornil na osoby �lechtických kruhù, které jsou zaprodanci Nìmcù. Z bývalých pra-
covníkù archivu vypovídali je�tì E. Socha, J. Èeøovský a J. König.

 Ze svìdkù stojících mimo archiv historik dr. V. Líva vypovìdìl, �e dr. Pro-
ke� uhájil archiv Èeské dvorské kanceláøe proti nìmeckým snahám zmocnit se
ho, �e nevyhledával styky se Swientkem, �e ètyøi zamìstnanci-legionáøi zùstali
v archivu zamìstnáni a� do revoluce, �e pøi oslavách padesátin dr. Proke� pro-
nesl dle mínìní pøítomných z èeského hlediska odvá�nou øeè; øekl Swientkovi,
�e k nám pøi�el ze Slezska, které v�dy patøilo k zemím Èeské koruny. Øeditel
mìstského muzea dr. Antonín Novotný mimo jiné uvedl, �e pøi zkou�kách
z nìmèiny dr. Proke� oznámil v�em zkou�eným pøedem otázky a �e on (dr. N.)
je písemnì pøedem pro zamìstnance vypracovával. Úèastnil se také na oslavì
padesátin, na ní� byly proneseny projevy z nìmeckého hlediska naprosto nepøí-
pustné. Archiváø Pøemysl Peer podal svìdectví o tom, jak dr. Proke� vystupoval
za okupace na Státní archivní �kole.
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 Z písemných svìdectví komisi zaujalo pøedev�ím prohlá�ení profesora Al-
berta Pra�áka, který uvedl, �e se s dr. Proke�em stýkal v dobì okupace a pøe-
svìdèil se, �e je protinìmeckého smý�lení a �e pracuje v ná� prospìch. Dále
pova�ovala za hodné pozornosti svìdectví ministerského rady ministerstva za-
hranièní dr. J. Zieglera, který prohlásil, �e zná dr. Proke�e po stránce národní
jako vøelého vlastence a politicky nad�eného ctitele na�í demokratické republi-
ky, �e po jeho (dr. Z.) návratu z nìmeckých �aláøù se mu nevyhýbal, jak jiní
èinili z opatrnosti, a koneènì �e ho zachránil pøed pracovním nasazením tím, �e
mu opatøil fingované úøední potvrzení, �e ji� je zamìstnán, co� ov�em neodpo-
vídalo pravdì. Uklízeèky R. Volmutová a M. Bìlohradská písemnì dosvìdèily,
�e dr. Proke� po celou dobu okupace nemìl ve své kanceláøi obraz dr. Háchy
ani Hitlera (jak bylo u ministerstva vnitra pøedepsáno), nýbr� obraz Komenského.

 Komise dokonèila výslechy svìdkù v polovinì prosince 1946. V pomìrnì
krátkém èase se v tìch namnoze protichùdných výpovìdích orientovala a po
jejich zhodnocení, jako� i ob�aloby, uèinila ji� 4. ledna 1947 následující závìr:

 �Ob�aloba na dr. Proke�e spoèívá na jednotlivých udáních bez prùkazné
hodnoty a postrádá svìdeckých vypovìdí, proto�e strany, vydávající se za svìdky
ob�aloby, jsou de facto udavateli jednotlivých pøípadù a svìdkù k prùkazu ne-
mají, ani je neuvádìjí.

 Za hlavní body ob�aloby lze pova�ovati, resp. za hlavní páku vyvolání ob-
�aloby lze pova�ovati tvrzení a souèinnost levì orientované závodní rady s re-
akèníky I. a II. republiky, mezi nì� prof. dr. Vojtí�ek, i jiní, bezespornì nále�í.
Av�ak ani tyto podpìry ob�aloby neuvádìjí konkrétních údajù o vinì ob�alova-
ného.

 Jednotlivé body ob�aloby spoèívají na osobních dojmech jednotlivcù, co�
k posouzení �aloby, pøípadnì k rozhodnutí o rozsudku, nepostaèuje.

 Svìdectví zástupcù závodní rady [archivu] min. vnitra (dr.Pachta a dr. Lu-
ká�) je právnì bezcenné, neb postrádá nutných konkrétních údajù, odvolává se
pouze na materiál (jednotlivá udání), který nemohou pøedlo�iti, neb je v øízení
u oèistné komise pro zemské zamìstnance a výòatky ob�aloby, strojovì pod-
znaèené jménem ministra vnitra V. Noska, jsou pøíli� kusé a povrchní a jako
souhrn obvinìní, z nìho� má být i sestavena ob�aloba, mìly býti sestaveny
zodpovìdnìji.

 Jediný argument závodní rady zastoupené dr. Pachtou a dr. Luká�em o ne-
konsignování postupovaných spisù v archivu, který není v�ak také svìdecky
podlo�en, je pro ob�alobu nerozhodný. Druhý zástupce závodní rady dr. Luká�
(zamìstnán v archivu od kvìtna 1943 do záøí 1944) prohla�uje na nìkolikerou
výzvu vy�etøujícího pouze to, �e v archivu byla sklièující atmosféra, zpùsobená
Swientkem a jeho spoleèností. O dr. Proke�ovi tedy ani zmínka. I tvrzení
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o pøátelském chování k Nìmcùm nijak nebylo svìdky dolo�eno a vyslovováno
pouze pau�álnì.

 Dal�í svìdek dr. Bauer neuvádí svìdky svých tvrzení o výrocích dr. Proke-
�e. Av�ak i kdyby svìdky uvedl, výroky se nezdají �alovatelnými, ani z nich
nelze dedukovati �alovatelný pøeèin.

 Dal�í svìdek ob�aloby dr. Leto�ník sám vyvrací, �e by byl nìkdy sly�el
o tom, �e dr. Proke� mìl o nìm øíci, �e poslouchá za dveømi a �e by byl mìl
z toho nepøíjemnosti. Výrok nikdy nesly�el a� dnes po pøeètení pasá�e, kterou
mìl prokázati.

 Dal�í dva svìdci ob�aloby (resp. udavatelé) dr. Janou�ek a dr. Èejchan mluví
pøíli� povrchnì a bezobsa�nì, ne� aby bylo lze jejich svìdectví pou�íti k proká-
zání nìkterých èástí ob�aloby.

 Hlavní svìdek ob�aloby prof. Vojtí�ek, který sám v dobì okupace do archi-
vu nechodil a posuzuje èinnost dr. Proke�e pouze z doslechnutých zpráv (stejnì
jako dr. Borovièka) byli kdysi za první republiky obvinìni dr. Proke�em veøej-
nì z plagiátorství a lze u nich pøedpokládati zaujatost. Tvrzení dr. Vojtí�ka, �e
by byl psal dr.Proke� na úøad øí�ského protektora o místnosti Toskánského pa-
láce a �e to sly�el od vyslance dr. Fliedra, nezakládá se na pravdì a dr. Flieder
toto tvrzení vyvrací. Pøi tom nutno vzíti v úvahu, �e i dr. Borovièka se kdysi
ucházel o místo øeditele archivu, které obdr�el dr. Proke�. Pøihlédnouti v�ak
nutno i k èistì vìdeckým sporùm jednotlivých archiváøù s hlediska èistì archiv-
nického a historického, k jeho� øe�ení ov�em nejsme pøíslu�ni.

 Nutno v�ak projeviti podivení nad tím, �e pøíslu�ná závodní rada nepodala
vèas ob�alobu na prof. Vojtí�ka pro jeho èinnost hlavnì za II. republiky a ales-
poò pro jediný jeho èlánek uveøejnìný ve Venkovì u pøíle�itosti pádu zahraniè-
ního ministra Krofty (po Mnichovì), kterého napadl nekvalifikovaným zpùso-
bem. Prof. Vojtí�ek byl stálým spolupracovníkem Národních listù, Venkova
a patøí do skupiny fa�isujících vìdcù prof. Mare�e, Domina atd. Dr. Proke� byl
v�ak i od Nìmcù a Gestapa pova�ován za prononcovaného Bene�ovce.

 Svìdci obhajoby naproti tomu uvádìjí øadu konkrétních pøípadù, z nich�
lze posouditi, proè lze dr. Proke�e pova�ovati za dobrého Èecha, jak po stránce
národní, tak i politické spolehlivosti.�

 Nevíme, co popudilo komisi resp. jejího referenta k tak neobvykle pøíkré-
mu odsudku prof. Vojtí�ka. Bezpochyby se to stalo pøi výslechu, kde muselo
dojít k nìjakému støetu mezi svìdkem a vyslýchajícím. Nepochybné je také, �e
pøi tìchto výsle�ích byla svìdecká prohlá�ení èi vlastnì udání, s nimi� jsme se
seznámili ji� vý�e, hlavních svìdkù ob�aloby profesorù Vojtí�ka a Borovièky
smetena se stolu jako nevìrohodná.
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 Po nejzevrubnìj�ím posouzení ob�aloby, svìdeckých výpovìdí i pøedlo�e-
ných písemných svìdeckých prohlá�ení zpravodaj komise dospìl k závìru, �e
není mo�no prokázat dr. Proke�ovi jediný bod obvinìní a proto navrhl zastave-
ní øízení. To se stalo 4. ledna 1947.

 Trestní komise è. 3 na neveøejném zasedání konaném 11. února 1947 pro-
jednala celý pøípad i s návrhem zpravodaje a rozhodla jednomyslnì øízení za-
stavit. Dr. Proke�e neshledala vinným.

 Svùj nález k obvinìní z veøejného projevu pøátelství s Nìmci (dr. Swient-
kovi), èím� se mìl dopustit pøestupku proti národní cti podle dekretu prezidenta
republiky è. 138/45 Sb. odst. 10h, komise odùvodnila takto:

 �Obvinìní je svìdecky prokazováno zástupcem závodní rady archivu min.
vnitra Dr. J. Pachtou, který je zároveò obvinitelem, a to výrokem, �e Dr. Proke�
pøi svých padesátinách mìl proslov, v nìm� Nìmci Swientkovi za v�e veøejnì
podìkoval; pøitom Dr. Pachta pøipou�tí, �e Dr. Proke� mluvil nìmecky velmi
�patnì. Dále je obvinìní svìdecky prokazováno Dr. Bauerem, který je zároveò
obvinitelem a který vypovídá, �e podle sdìlení nìkterých kolegù se Dr. Proke�
domníval, �e se oslava jeho padesátin bude konati v rámci èeské spoleènosti.
Podle tého� svìdeckého výslechu uèinil Dr. Bauer svou výpovìï na �ádost
prof. V. Vojtí�ka a Dr. Borovièky, nemaje pùvodnì v úmyslu Dr. Proke�e obvi-
niti. Dále je obvinìní svìdecky prokazováno Dr. Leto�níkem, který vypovìdìl,
�e pøi projevu Dr. Proke�e bylo sice snad navenek mo�no vidìt pøátelský postoj
Proke�ùv k Dr. Swientkovi, ale �e nebylo lze z toho dedukovati nic o skuteè-
ném pomìru Dr. Proke�e k Dr. Swientkovi; zároveò Dr. Leto�ník uvádí, �e sám
sly�el, �e Dr. Proke� na Nìmce nadává. Koneènì je pak obvinìní svìdecky
prokazováno Dr. Èejchanem, který je souèasnì obvinitelem a který vypovídá,
�e oslavu padesátin Dr. Proke�e poøádali zamìstnanci archivu min. vnitra v lednu
1945, pøi ní� Dr. Proke� ve své dìkovnì øeèi prohlásil, �e Dr. Swientek jest
témìø na�ím krajanem.

 Naproti tomu svìdkové obhajoby uvádìjí: Svìdek Dr. Matou� vypovídá, �e
se jednalo o projev asi pìtiminutový, nepøipravený, a �e Dr. Proke� nìmecky
neumí, èím� by bylo mo�no vysvìtliti, �e by se jeho øeè s nedokonèenými vìta-
mi dala dvojsmyslnì vykládati. Svìdek prof. Dr. Líva vypovídá, �e oslavu 50tin
Dr. Proke�e uspoøádal Swientek, a to spí�e proto, aby bylo zøejmé, �e se vrátil
z vojny a ujal se zase svého úøadu komisaøského vedoucího; Proke� o pøípra-
vách k oslavì nevìdìl, tak�e byl jí pøekvapen. Ve své øeèi uvedl Dr. Proke�
doslovnì, �e Swientek pøi�el ze Slezska, býv. korunní zemì èeské, co� pøítom-
né pøekvapilo, �e si to dovolil Dr. Proke� vùbec øíci. Øeè nemìl Dr. Proke�
napsanou, z èeho� je zøejmé, �e nebyl na oslavu pøipraven. Svìdek Dr. Kní�ek
vypovídá, �e nemù�e øíci, �e by se Dr. Proke� pøi oslavì svých padesátin zacho-
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val jako pøítel Swientka. Svìdek �rtm. Hoznour vypovídá, �e oslavu uspoøádal
sám Swientek, co� na nezasvìceného mohlo snad udìlati nìjaký dojem; z pro-
jevu Dr. Proke�e v�ichni, kdo� ho znali, vìdìli, co svým proslovem míní a ne-
mohli být nìjak pobouøeni. Svìdek Dr. Kazbunda vypovídá, �e pøi svém proje-
vu o svých padesátinách promluvil Dr. Proke�, touto pøíle�itostí zøejmì
rozechvìn, s patra, a �e jeho výrok k Swientkovi, nará�ející na jeho pùvod
a my�lený ve smyslu, �e Pruské Slezsko patøilo k zemím èeské koruny, mohl
být svou nezamý�lenou dvojsmyslností vykládán ve smyslu vøelej�ím, ne� jak
mìl Dr. Proke� v úmyslu. Dr. Proke�, který mluvíval s Dr. Swientkem v døívìj-
�ích dobách znaènì otevøenì v duchu nacismus znaènì kritizujícím, nebyl by
býval v poslední dobì pøed shroucením re�imu mluvil vøeleji. Dr. Proke� si sám
po svém projevu stì�oval svìdkovi na své rozechvìní, je� mu bylo i co do
schopnosti vyjádøení v jazyce nìmeckém na pøeká�ku. Svìdek Dr. Ant. Novot-
ný vypovídá, �e po oficiální oslavì Proke�ovy padesátky, pøi ní� byly pronese-
ny øeèi s nìmeckého hlediska absulutnì nepøípustné, shromá�dilo se asi 15 osob,
mezi nimi i Nìmci Dr. Swientek a Dr. Prochno, v Proke�ovì kanceláøi k pøátel-
skému posezení, pøi nìm� bylo charakteristické, �e s jmenovanými Nìmci ni-
kdo z pøítomných nepromluvil ani slova, jako by jich tam nebylo. V písemném
osvìdèení... prohla�uje Ing. Ferd. Potùèek, �e v odpovìdi na proslov komisaø-
ského vedoucího Dr. Swientka uèinil Dr. Proke� ostrou nará�ku rázu historické-
ho, kdy� pravil k Dr. Swientkovi: Pùsobil jste ve Vratislavi, hlavním mìstì Slez-
ska, které v�dy patøilo k zemím èeské koruny.

 Ob�alovatelé vidìli sice zèásti v projevu Dr. Proke�e projev kolaborace
k Dr. Swientkovi, svìdkové v�ak naproti tomu pova�ují projev za nepøiprave-
ný, který na nezasvìceného mohl snad pùsobiti dvojsmyslnì, ale úèastníci, zna-
lí Dr. Proke�e, pova�ovali projev za odvá�ný (s èeského hlediska) a tvrdí, �e za
velmi odvá�ný pova�ovali projev úèastníci ve své vìt�inì. I pro nezasvìceného
nelze pøedpokládati, �e by v lednu 1945, kdy byl projev uèinìn, tedy krátce
pøed zhroucením Nìmecka, nìkdo se veøejnì pøihla�oval k pøátelství s Nìmci.
Nelze to tedy pøedpokládati ani u Dr. Proke�e. Komise má tudí� za prokázané,
�e nelze v projevu Dr. Proke�e spatøovati výraz jeho pøátelství vùèi Nìmci
Dr. Swientkovi ve smyslu, který mu pøikládá ob�aloba.�

 K obvinìní ze spolupráce s Nìmci Gerstenhauerem, Swientkem, Prochnem
a Schiechem komise uvedla následující:

 �Obvinìní je svìdecky prokazováno zástupcem závodní rady archivu min.
vnitra Dr. Pachtou, který je zároveò obvinitelem, a to výrokem, �e se Dr. Proke�
choval k Nìmcùm blahovolnì. Dále je obvinìní prokazováno Dr. Bauerem,
který je zároveò obvinitelem a který tvrdí, �e Dr. Proke� pou�il výrokù: Já hraji
s otevøenýma kartami a proè vyvolávat spor s nìmeckými úøady; pøitom
Dr. Bauer prohla�uje, �e nechce tvrditi, �e si tak Dr. Proke� poèínal z náchyl-
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nosti k Nìmcùm. Obvinìní se koneènì opírá o výpovìï Dr. Leto�níka, který
podle protokolu, uèinìného s ním u vy�etøující komise, skuteènì odpovìdìl, �e
mu nic není známo o tom, �e by Dr. Proke� varoval Dr. Swientka pøed ním
(tj. Dr. Leto�níkem) pro naslouchání za dveømi.

 Svìdek Dr. Líva prohla�uje, �e Dr. Proke� uhájil archiv èeské dvorské kan-
celáøe proti snahám Nìmcù, kteøí se ho chtìli zmocnit. Svìdek Dr. B. Matou�
uvádí, �e Dr. Proke� vystavoval s ním na podkladì fale�ných nebo nedokona-
lých dokladù protiprávnì doklady o arijském pùvodu mnohým �idùm, kteøí tak
byli zachránìni pøed nìmeckou persekucí. Dr. Proke� chránil také èeské za-
mìstnance pøed pracovním nasazením a dosáhl, �e v archivu min. vnitra bylo
nasazeno proti jiným obdobným úøadùm v�dy nejmen�í procento zamìstnancù.
Dr. Proke� mìl ve styku s nìmeckými komisaøskými vedoucími archivu min.
vnitra Dr. Swientkem a Dr. Prochnem srá�ky a s Dr. Prochnem odmítal dokonce
i úøední styky, aèkoliv Dr. Prochno byl jeho pøedstavený. Dr. Pe�ák vypovídá
svìdecky, �e se Dr. Proke� sna�il v dohodì s ním sni�ovat kvotu zamìstnancù
archivu min. vnitra, nasazovaných zvlá�tì nìmeckým komisaøským vedoucím
Dr. Prochnem. Tý� potvrzuje, �e Dr. Proke� pomáhal co mo�ná nejvíce èeským
stranám, a to zvlá�tì jak v otázkách arijského pùvodu, tak v národnostní otázce
Èechù ze Sudet. Pøièinìním Dr. Proke�e se udr�elo v Pe�ákovì oddìlení archi-
vu min. vnitra a� do konce okupace 5 zamìstnancù-legionáøù. Dr. �áèek ve své
svìdecké výpovìdi resp. ve svém písemném prohlá�ení ze dne 7. záøí 1945
uvádí, �e Dr. Proke� vystupoval po celou dobu okupace jako rozhodný Èech, �e
jeho místo bylo v�dy na stranì èeské a revoluèní. Svìdek Dr. Ant. Novotný
vypovídá, �e Dr. Proke� dennì vyhledával svìdka a prof. Lívu v jejich spoleèné
kanceláøi a �e pøi tom byly vymìòovány navzájem zprávy v noci radiem odpo-
slouchané. Dr. Proke� pøiná�íval obyèejnì zprávy italské. Èasem se vyvinul
zvyk, �e k tìmto schùzkám pøicházeli i ostatní konceptní i administratitvní úøed-
níci archivu, tak�e jsme s Lívou nazývali ná� pokoj gen. �tábem velezrádcù.
Svìdek univ. prof. Dobiá� prohla�uje, �e v dobì okupace byl pravidelným ná-
v�tìvníkem v archivu min. vnitra a v�dy hovoøil s Dr. Proke�em o politických
událostech. Ve filiálce archivu min. vnitra na Hradì, kde prof. Dobiá� pracoval,
bylo zaøízeno odposlouchávání zahranièního rozhlasu a Dr. Proke� sem dochá-
zel a zúèastnil se vzájemného sdìlování nejnovìj�ích zpráv z ciziny a �eptù,
které se �íøily. Svìdek pova�oval Dr. Proke�e v�dy za dobrého Èecha a za celá
léta okupace nesly�el ani slova, které by bylo mo�né vykládat jako pøíznivé
okupantùm, se strany Proke�ovy. Svìdek Pøemysl Peer vypovídá, �e zná
Dr. Proke�e z pøedná�ek na stát. �kole archivní z r. 1941�1943 a �e Proke�ovy
pøedná�ky byly neseny v èeském duchu; pøi zkou�kách a pøi hromadné náv�tìvì
�ákù archivní �koly radil Dr. Proke� svým �ákùm a nabádal je studovati anglo-
saské a slovanské jazyky a pøipomínal, aby znovu proèítali spisy Masarykovy.



307

Svìdek Emil Socha... prohla�uje, �e se po stránce národní a politické choval
Dr. Proke� v�dy spolehlivì, k zamìstnancùm slu�nì, �e obdivuhodnì vìøil v na�e
vítìzství a neohro�enì povzbuzoval kolísavé a �e chování, názory a skutky
Dr. Proke�e byly v�dy protinacistické a protinìmecké. Svìdek J. Èeøovský vy-
povídá, �e nikdy nebyl na pochybách, �e Dr. Proke� je upøímnì èeského smý�-
lení. Svìdek se svými kolegy s Dr. Proke�em mluvil v�dy otevøenì o situaci,
o pováleèných plánech a Dr. Proke� øíkal jim zprávy zahranièního rozhlasu atd.
Dr. Proke� veøejnì vybízel k studiu anglosaské kultury a Masarykových spisù.
Dr. Swientek byl vlezlý a s jeho pomocí Dr. Proke� zachraòoval, co se dalo.
Svìdek V. Hoznour vypovídá, �e zamìstnanci archivu min. vnitra pova�ovali
v�dy Dr. Proke�e za dobrého a tvrdého Èecha a po stránce sociální jako otce
v�ech zamìstnancù, i tìch nejni��ích kategorií. Svìdek uvádí, �e ve spisech
Sicherheistdienstu, které mìl v ruce z registratury Dr. Swientka, byl Dr. Proke�
oznaèen za prononcovaného stoupence Bene�ovy éry. Svìdek major Ot. Vacek
vypovídá, �e Dr. Proke� pøijal r. 1939 ès. dùstojníky v archivu jako dobrý Èech.
Svìdek hned na poèátku svìøil se Dr. Proke�ovi, �e se musí vyhýbati Gestapu,
a Dr. Proke� mu to umo�nil tím, �e mu dal dovolenou podle svìdkovy potøeby,
a to na svou odpovìdnost, ani� to hlásil nadøízenému orgánu. Po nastoupení
skuteèné slu�by v archivu umo�òoval Dr. Proke� svìdkovi jeho schùzky s ile-
gálními pracovníky, pomáhal mu získávati zprávy a ukrývati materiál jako�
i zbranì v prostorách archivu. Na vyzvání svìdkovo navázal Dr. Proke� tìsnìj�í
styky s nìkterými úøedníky úøadu øí�ského protektora za úèelem získávání zpráv,
které pak Dr. Proke� mu dodával; byly to zprávy politického a hospodáøského
rázu, týkající se �ivota vnitøního i zahranièního. Ze spisového materiálu archi-
vu a z bì�né úøední korespondence umo�òoval Dr. Proke� svìdkovi získati ori-
ginály písemností, z nich� bylo mo�no zjistiti dislokaci nìmeckých branných
sil. Tyto v�echny zprávy byly dodávány gen. Eliá�ovi pro zahranièí, pozdìji
ústøedí ilegálního Úvodu a sovìt. konsulátu v Praze. Pozdìji byl Dr. Proke�
èlenem vojenské ilegální skupiny Barto� a r. 1943 byl ústøedím Úvodu povìøen
pøípravou k záchranì v�ech archivù v Praze a na býv. území ÈSR pro den pøe-
vratu. Dr. Proke� umo�nil také ileg. skupinì Barto� navázati styk s minister-
stvem �eleznic, resp. s jeho pøípravným revoluèním výborem, s technickou sku-
pinou magistrátu a s hr. Zdeòkem Kolovratem, který dodal Dr. Proke�ovi seznam
èeské �lechty, která stojí v nesmlouvavém postoji oproti Nìmcùm, jak� i tìch,
kteøí byli zaprodanci Nìmcù. Uklizeèky v archivu min. vnitra v dobì okupace
Rù�ena Volmutová a Marie Bìlohradská prohla�ují, �e Dr. Proke� nemìl po
celou dobu okupace ve své úøední kanceláøi proti tehdej�ímu naøízení vyvì�en
obraz ani Dr. Háchy ani Hitlera a �e naopak mìl tu vyvì�en obraz J. A. Komen-
ského. Rozhodný a otevøený Proke�ùv protinìmecký odpor dosvìdèuje veliký
poèet písemných prohlá�ení, pøipojených k Proke�ovu obrannému spisu, která
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uvádìjí i jiná fakta tohoto rázu (�e na pø. Dr. Proke� nikdy nezdravil tzv. arij-
ským pozdravem, aè to bylo naøízeno, atd.).

 Komise má za prokázané, �e Dr. Proke� nejen ani v nejmen�ím nespolupra-
coval v dobì okupace s Nìmci, nýbr� naopak stál hned od r. 1939 na stranì
èeského odboje a ve styku s ním, jej podle svých mo�ností a sil podporoval
a jeho èlenem se i stal, a �e svých nucených úøedních stykù s Nìmci vyu�íval ve
prospìch èeské vìci a èeských lidí.�

 K obvinìní ze spoleèenských stykù s Nìmci dodává:

 �Obvinìní je svìdecky prokazováno zástupcem závodní rady archivu min.
vnitra Dr. Pachtou, který je zároveò obvinitelem, výrokem, �e Dr. Proke� udr-
�oval styky s radou Gerstenhauerem a Dr. Swientkem. Dále je obvinìní svìdec-
ky prokazováno Dr. J. Borovièkou, který je zároveò obvinitelem a který vypo-
vídá, �e Dr. Schieche se ho tázal, jak by dosáhl vìcí slo�ených v archivu
u Dr. Proke�e; z toho svìdek resp. obvinitel usuzoval na pøátelské styky
Dr. Proke�e s Dr. Schiechem. Obvinìní je dále prokazováno výpovìdí Dr. Hrás-
kého, rovnì� obvinitele, podle ní� Dr. Proke� mu sám opìtovnì øekl, �e zapùj-
èil Nìmci Gerstenhauerovi peøiny, pøi èem� svìdek mìl dojem, �e Dr. Proke�
tak uèinil, aby zachránil urèité archivní fondy pøed Nìmci pomocí Gerstenhauera.
Koneènì je obvinìní svìdecky prokazováno Dr. Èejchanem, který je zároveò obvi-
nitelem a který vypovídá, �e je mu znám pøátelský pomìr Dr. Proke�e k Dr. Swient-
kovi a Dr. Schiechemu (kterému uschoval podle té�e výpovìdi soukromý majetek
v archivu).

 Naproti tomu svìdek plk. J. Fetka vypovídá, �e zná Dr. Swientka, nìmec-
kého komisaøského vedoucího archivu min. vnitra, jako èlovìka, který se umìl
vnucovat, tak�e lze pøipustit, �e se mohl vetøít do spoleènosti i do bytu na ná-
v�tìvu. Dr. Proke� ho sám nevyhledával, naopak øíkal: musím se dnes hodit
marod, abych nemusel na nìjaké nìmecké pozvání reagovat. Svìdek J. König
vypovídá, �e Swientek nacistou snad ani nebyl, ale byl vlezlý a drzý Nìmec,
kterého sám nikdo, ani Proke� nevyhledával. Swientek sám i ke mnì chtìl na
náv�tìvu, kdy� jsem stonal. Toté� èinil i u jiných. Svìdek Dr. Líva prohla�uje,
�e je mu známo, �e Dr. Proke� nevyhledával styky se Swientkem, nýbr� kde
mohl se mu vyhýbal. Swientek byl povahy vtíravé a dovedl bez pozvání vlézti
do bytu i do stolù úøedníkù a zmocòoval se jejich zásob, svaèin a bez dovolení
je jedl. Svìdek Dr. Matou� vypovídá, �e o soukromých stycích Dr. Proke�e se
Swientkem neví, a� na pøípad, �e si Dr. Proke� stì�oval, �e Dr. Swientek pøi�el
k nìmu do bytu (byl v budovì archivu) a �e musel honem schovati maso a ne-
chati jen vdolky a tvrditi, �e to je celý obìd. Svìdek Dr. Ant. Novotný vypoví-
dá, �e pomìr Dr. Proke�e vùèi Swientkovi byl korektní, pøitom v�ak chladný,
ani� by Dr. Proke� se vùèi jmenovanému byl svým mínìním nìjak zvlá�� tajil.
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Svìdek J. Èeøovský vypovídá, �e zná Swientka jako èlovìka vtíravého a �e pøi
jeho povaze nebylo mo�no ubrániti se jeho náv�tìvì. Dr. Proke� pomocí Swi-
entka zachraòoval, co se za dané situace zachrániti dalo. Svìdek �rtm. V. Hoz-
nour vypovídá, �e pomìr Dr. Proke�e k Nìmci Gerstenhauerovi nemohl se ani
nijak rozrùsti, ponìvad� Gerstenhauer nepobyl v Praze dlouho. V osobních spi-
sech Dr. Swientka bylo na nìho udání, �e se rád pohybuje a vyhledává èeskou
spoleènost, �e z uprázdnìných asi 15 míst mìstských archiváøù v protektorátì
obsadil vìt�inu Èechy, �e ovládá slovem i písmem polsky a èesky a �e je zøejmý
jeho polský pùvod. Tý� svìdek ve svém písemném prohlá�ení vypovídá, ... �e
pomìr Dr. Proke�e k nìmeckému komisaøskému vedoucímu Dr. Swientkovi byl
diktován snahou ochrániti èeské archivnictví a èeské lidi proti nepøátelským
nìmeckým zásahùm, co� se Dr. Proke�ovi ze znaèné èásti i podaøilo, dík jeho
hou�evnatosti, která mìla na Dr. Swientka nemalý vliv. Osobní pomìr
k Dr. Swientkovi byl z naznaèeného taktického dùvodu na venek sice korektní,
uvnitø v�ak byl vskutku napjatý, jak svìdèily srá�ky obou jmenovaných. Pomìr
Dr. Proke�e k druhému nìmeckému komisaøskému vedoucímu Dr. Prochnovi
byl od poèátku a� do konce otevøenì nepøátelský. Svìdek mjr. O. Vacek, ilegál-
ní pracovník v dobì okupace a spojka Dr. Proke�e s ústøedím ileg. organisace
Úvod a ileg. vojenské skupiny Barto�, vypovídá, �e Dr. Proke� navázal na jeho
�ádost tìsnìj�í styk s nìmeckými pøíslu�níky pracujícími na úøadì øí�ského pro-
tektora, kteøí mìli rozhodující vliv na archivnictví, a �e mu Dr. Proke� z tohoto
styku dodával zprávy vnitøní a zahranièní politického a hospodáøského rázu.
Dále svìdek vypovídá, �e po celou dobu spolupráce Dr. Proke�e s obìma vý�e
jmenovanými ileg. organisacemi bylo Dr. Proke�ovi stále zdùrazòováno zacho-
vávati nepøetr�itý styk s úøedníky úøadu øí�ského protektora, hlavnì s Dr. Swi-
entkem, který byl nejcennìj�ím pramenem zpráv a který vlastnì od r. 1944 sko-
ro vìdomì spolupracoval, ponìvad� nevìøil ve vítìzství øí�e a naopak debatami
Dr. Proke�e byl pøesvìdèen, �e se musí vrátiti ke své pùvodní národnosti pol-
ské. Svìdek Dr. Matou� vypovídá, �e ve styku s Nìmci Dr. Swientkem
a Dr. Prochnem mìl s obìma srá�ky a �e s Dr. Prochnem odmítal vùbec i úøední
styky, aè Dr. Prochno byl jeho nadøízený.

 V písemném prohlá�ení... k obrannému spisu Dr. Proke�e uvádí min. rada
Dr. K. Kazbunda o pomìru Dr. Proke�e k Nìmci Gerstenhauerovi: Gersten-
hauer, starý, 66letý pán, který byl vyslán do Prahy je�tì za druhé republiky za
úèelem provádìní úmluvy o �sudetském� spisovém materiálu, u� pro své stáøí
nemohl mít plného pochopení pro mladé nìmecké hnutí a celá øada náznakù
zdála se to brzy potvrzovat. K svému poslání pøi�el spí�e pro své osobní pøátel-
ství s význaènou osobností nového re�imu. Tato první doba byla jinak dost na
pová�enou. Kde�to v dobì pozdìj�í zastávali se nìmeètí pøedstavitelé �Protek-
torátu� vìt�inou sami domácího èeského materiálu, hrozilo v oné první dobì
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nebezpeèí odvleèení tohoto na�eho vlastnictví do Nìmecka. A tu byla nasnadì
taktická my�lenka, �e pomocí starého, k vìci lhostejného Gerstenhauera dá se
ono nebezpeèí zmírnit a spí�e èelit náporu domácích nìmeckých archiváøù
a historikù a odvrátit vìt�í újmy od ohro�ených èeských kulturních statkù. Tak
pohlí�el na situaci i Dr. Proke�, zaøizuje podle toho své styky s Gerstenhaue-
rem, pøi èem� byl v ponìkud pøíznivìj�í situaci tím, �e styk s ním poèínal ji�
v dobì, kdy Proke� mohl jako zástupce státu je�tì suverenního vystupovat
s vìt�ím sebevìdomím. Gerstenhauerova podpora se pak osvìdèila i v tom, kdy�
Proke� svolil k ulo�ení potají nìkolika beden s dùle�itým materiálem ès. vojen-
ského ústavu v archivu min.vnitra, aby nebyly pojaty do likvidaèní masy. Kdy�
byla vìc pak prozrazena, u�el Dr. Proke� a s ním i ti èe�tí úøedníci, kteøí na
Proke�ùv pokyn dotèený materiál ukryli, jedinì Gerstenhauerovou pøímluvou
nejhor�ím dùsledkùm. Dr. Proke� vy�el za to Gerstenhauerovi na jeho �ádost
vstøíc osobní úsluhou, s ní� se netajil. Dále konstatuje svìdek, �e pomìr mezi
Dr. Proke�em a Nìmcem Dr. Prochnem byl velmi napjatý a nepøátelský a �e
Dr. Proke�, nikoli bez úspìchu, svými styky za zády Dr. Prochna maøil jeho
protièeské plány. Pokud se týèe pomìru Dr. Proke�e k Dr. Swientkovi, konsta-
tuje Dr. Kazbunda, �e se Dr. Proke� sna�il v zájmu záchrany èeských kulturních
statkù vytvoøiti na venek dobré vztahy k Dr. Swientkovi, jen� ostatnì pøed èes-
kými úøedníky proná�el ironické poznámky o nacistickém re�imu a jen� vý-
slovnì koncedoval èeským úøedníkùm nìmecký pozdrav, nevy�aduje jej pro
sebe�.

 V tomto smyslu se vyjadøuje velká èást z 58 písemných prohlá�ení, pøipoje-
ných k Proke�ovu obrannému spisu.

 �Komise má tudí� za prokázané, �e ve stycích Dr. Proke�e s nìmeckými
úøedníky úøadu øí�ského protektora nelze spatøovati spoleèenské styky ve smyslu,
který mu pøikládá ob�aloba, nýbr� �e �lo o nucené úøední styky, vynucené po-
stavením Dr. Proke�e, jich� nad to Dr. Proke� vyu�íval ve prospìch èeské vìci
a èeského odboje.�

 V pøípadì obvinìní ze slu�ební horlivosti s loyálnosti k Nìmcùm do�la
komise k závìru:

 �Obvinìní je svìdecky prokazováno Dr. Èejchanem, který je zároveò obvi-
nitelem, výrokem, �e Dr. Proke� byl po celou dobu protektorátu horlivý ve slu�bì.

 Svìdek plk. J. Fetka vypovídá, �e se Dr. Proke� vyhýbal zúmyslnì nìmecké
spoleènosti a �e svìdkovi øíkal, �e se musí hodit marod, aby nemusil na nìjaké
nìmecké pozvání reagovat. Svìdek Dr. Matou� vypovídá, �e Dr. Proke� mìl
s nìmeckými komisaøskými vedoucími archivu min. vnitra Dr. Swientkem
a Dr. Prochnem srá�ky a �e s Dr. Prochnem dokonce odmítal i úøední styky,
aèkoli byl Dr. Prochno jeho nadøízený. Svìdek Dr. Ant. Novotný vypovídá, �e
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pokud se archivní èinnosti týèe, nìkteré fondy nebo èásti fondù Dr. Proke� buï
ukryl nebo zachránil. Svìdek Dr. Kazbunda vypovídá, �e Dr. Proke� patøil stej-
nì jako on k osobám, jejich� úkolem bylo provésti po prvním pøevratu archivní
rozluku ve Vídni a �e jest nemyslitelné, aby nìkdo, kdo døíve vymáhal urèitý
materiál, dával jej nyní stejnì ochotnì k dispozici zpìt. Rozlukové práce se
sna�il proto Dr. Proke� v�emo�nì brzditi a omeziti; tøeba upozorniti toliko na
jeho horlivé úsilí podr�ení fondu èeské dvorské kanceláøe a jiných fondù archi-
vu min. vnitra, je� se mu podaøilo udr�et. Svìdek �rtm. V. Hoznour vypovídá,
�e v celém archivu min. vnitra byli jen dva konceptní úøedníci, a to Dr. Proke�
a Dr. Pe�ák, kteøí se nebáli Dr. Swientkovi oponovati.

 V písemném prohlá�ení pøipojením k obrannému spisu Dr. Proke�e prohla-
�uje prof. Dr. Líva, �e za trapných okolností nìmecké okupace dovedl Dr. Pro-
ke� svým prozíravým a obratným jednáním odvrátit od archivu min. vnitra èet-
né pohromy, které mu hrozily Nìmci stále pøipravovaným rozchvácením
materiálu, a zároveò prospìl mnoha èeským lidem, zvlá�tì dùstojníkùm, kteøí
na�li v archivu bezpeèný útulek. V písemném prohlá�ení, pøipojeném k obran-
nému spisu Dr. Proke�e osvìdèuje 12 dùstojníkù a poddùstojníkù, kteøí byli
v dobì okupace zamìstnáni v archivu min. vnitra, Dr. Proke�ovi doslova takto:

�Mìl jste v dobì t. zv. Protektorátu velmi tì�ké postavení jako vynikající
Èech, úøedník, vìdec a pøedstavený mezi rùznými �ivly nìmeckého smý�lení
s jedné strany a mezi námi, poctivými èeskými vojáky s druhé strany. Obdivo-
vali jsme Vás jako jednoho z málo èeských lidí, jak jste se o své podøízené
skutkem staral, jim pomáhal a v tak tì�kých dobách se v�dy bezvadnì vlaste-
necky choval.� V písemném prohlá�ení, pøipojeném k obrannému spisu Dr. Pro-
ke�e osvìdèuje �kpt. Ed. Kubala, �e Dr. Proke� v létì 1940, kdy Nìmci usilov-
nì hledali archiv býv. pøedsedy nìmeckého Volksratu Dr. Titty, jen� byl nìkterými
pøíslu�níky Památníku osvobození za okupace ukryt, zatajil pøed Nìmci v�e, co
o tomto archivu vìdìl, a zmátl pátrání Nìmcù tak, �e zùstalo bezvýsledným,
èím� nejen zachránil tento cenný archivní materiál pro nás, nýbr� i ty pøíslu�ní-
ky Památníku osvobození, kteøí tento materiál pøed Nìmci ukryli. V písemném
prohlá�ení, pøipojeném k obrannému spisu Dr. Proke�e, osvìdèuje Dr. V. �á-
èek, �e Dr. Proke� kdykoliv pøedvídal nìjakou oficiální nìmeckou slavnost,
diplomaticky onemocnìl. Èinil tak soustavnì od r. 1939, tak�e to neu�lo pozor-
nosti zamìstnancù svìdkova oddìlení archivu min. vnitra, kteøí uzavírali mezi
sebou sázky, kdy Dr. Proke� opìt onemocní. V písemném prohlá�ení, pøipoje-
ném k obrannému spisu Dr. Proke�e, osvìdèuje vrch. odb. rada min. vnitra
Dr. Jar. Fürst, �e r. 1941 bylo mu jako pøednostovi odd. 13 min. vnitra úøadem
øí�ského protektora ulo�eno znièiti ve�keren spisový materiál, týkající se èsl.
mobilisace. Svìdek se o vìci zmínil Dr. Proke�ovi a na jeho radu byly nedùle�i-
tìj�í spisy ze znièení vyòaty a Dr. Proke�em uschovány v archivu min. vnitra.
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Záchrana tohoto materiálu byla spojena do znaèné míry s osobním nebezpeèím
pro Dr. Proke�e.

 Komise tudí� nemá prokázánu slu�ební horlivost a loyálnost Dr. Proke�e
vùèi Nìmcùm.�

 K obvinìní z nasazování zamìstnancù archivu ministerstva vnitra (podle
è. 138/1945 Sb., odst. 10c) se uvádí:

 �Obvinitelé nepøedstírají konkrétnì tento bod ob�aloby. Svìdek Jan König
vypovídá, �e mu je známo, �e Dr. Proke� pomáhal aktivnì èeským lidem za
okupace. Svìdek Dr. Matou� vypovídá, �e proti jiným archivùm bylo v archivu
min. vnitra nasazováno co nejménì lidí. K nasazení byli pak posíláni lidi, o nich�
se vìdìlo, �e pro svoje choroby budou vráceni. Svìdek Dr. Pe�ák vypovídá, �e
se sna�il podstatnì sní�iti kvotu nasazených zamìstnancù archivu min. vnitra,
stanovenou nìmeckým komisaøským vedoucím archivu min. vnitra Dr. Prochnem.
Svìdek Dr. Ant. Novotný vypovídá, �e Dr. Proke�ovi èinilo velkou starost nasazo-
vání zamìstnancù a �e si nìkolikrát stì�oval, �e nìkoho dát musí, ale jak je rozhod-
nutí pro nìho tì�ké, kdy� by nerad nìkomu ublí�il a pøípadnì ho uvrhl do ne�tìstí.

 V písemném prohlá�ení, pøipojeném k obrannému spisu Dr. Proke�e osvìd-
èuje Dr. V. �áèek, �e Dr. Proke� uplatòoval v�echen svùj vliv u èeských úøední-
kù presidia min. vnitra, aby pøekazil po�ouchlý plán nìmeckého komisaøského
vedoucího Dr. Prochna zru�iti celá oddìlení archivu min. vnitra a tím uvolniti
co nejvìt�í poèet zamìstnancù k nasazení. Svìdek sám byl pøítomen interven-
cím Dr. Proke�e u pøíslu�ného referenta presidia min. vnitra Dr. �ulce, pøi nich�
Dr. Proke� prosil Dr. �ulce, aby pomáhal maøiti Prochnovy zámìry a zachrániti
dal�í vìt�í poèet èeských zamìstnancù pøed pracovním nasazením. Výsledek
Proke�ových intervencí byl, �e ani nìmeètí úøedníci nebrali Prochnovy plány
vá�nì, tak�e k jejich uskuteènìní ji� nedo�lo. Toto úsilí Dr. Proke�e potvrzuje
i písemné prohlá�ení pøíslu�ného referenta presidia min. vnitra Dr. �ulce, pøi-
pojené k obrannému spisu Dr. Proke�e. V písemném prohlá�ení 32 zamìstnan-
cù archivu min. vnitra, pøipojeném k obranì Dr. Proke�e, osvìdèují tito, �e
Dr. Proke� jednal s nimi po stránce spoleèenské a sociální v dobì okupace vel-
mi slu�nì a lidsky a kde mohl, pomáhal jim, ochraòoval je a ulehèoval jim
v neutì�ených pomìrech, zpùsobených nìmeckým útlakem.

 Komise má tudí� za prokázané, �e Dr. Proke� nenasazoval zamìstnance
archivu min. vnitra, naopak tyto chránil pøed nasazením i pøed jinými sociální-
mi dùsledky nìmecké okupace.�

 K obvinìní z vyuèování zamìstnancù archivu min. vnitra jazyku nìmecké-
mu (è. 138/1945 Sb., odst. 10e) komise uvedla:

 �Obvinitelé nepøedstírají konkrétnì tento bod ob�aloby. Svìdek Dr. Ant.
Novotný vypovídá, �e v archivu min. vnitra byly zkou�ky z nìmèiny, jim� se
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muselo úøednictvo podrobiti, paskvilem toho, èemu se øíká zkou�ka. Kandidáti
znali otázky a nìkteré z písemných prací pro nì koncipoval sám svìdek.

 V písemném prohlá�ení, pøipojeném k obrannému spisu Dr. Proke�e, osvìd-
èují zamìstnanci archivu min. vnitra J. Novák a O. Èíha, �e Dr. Proke� nikdy
nenutil zamìstnance k docházce nìmeckého kursu a zaøídil nìmecké zkou�ky
tak, �e kandidáti vìdìli otázky jak pro písemné, tak pro ústní zkou�ky napøed.
V opakovacích hodinách nìmèiny, které øídil Dr. Proke�, se mluvilo jen málo-
kdy nìmecky, �vìt�inou jsme si povídali, ov�em jen èesky, o v�em mo�ném,
hlavnì o válce, Rusku a zprávách z boji�tì, o zásobovacích obtí�ích atd. V�ech-
ny tyto rozmluvy se dály v krajnì protinìmeckém duchu.� Hodiny nemìly ni-
kdy pøedepsané trvání. V písemném prohlá�ení, pøipojeném k obrannému spisu
Dr. Proke�e, uvádí Dr. �áèek, �e v dobì jazykových zkou�ek z nìmèiny spolu-
pracoval Dr. Proke� na tom, aby text písemných zkou�ek z nìmèiny byl pøedem
znám v�em kandidátùm. V písemném prohlá�ení pøipojeném k obrannému spi-
su Dr. Proke�e, prohla�uje �rtm. Klem�, �e nav�tìvoval také pøedepsaný kurs
nìmèiny, který øídil Dr. Proke�, a �e ví, �e tento kurs pøijal Dr. Proke� jen v zájmu
zamìstnancù archivu, aby jim umo�nil snadné slo�ení nadiktované nìmecké
zkou�ky. Kurs, který Dr. Proke� øídil, vedl spí�e kamarádsky, èeho� frekventan-
ti v�ichni vyu�ívali; uèením a pøi zkou�kách byl Dr. Proke� ka�dému nápomo-
cen, tak�e v�ichni kandidáti u zkou�ek dobøe dopadli. V písemném prohlá�ení,
pøipojeném k písemné obranì Dr. Proke�e, prohla�uje min. rada Dr. Kní�ek, �e
od svého pøidìleného kanc. zamìstnance vrch. oficiála Nováka byl èasto zpra-
vován o tom, �e nìmecky vyuèoval Dr. Proke� ledabyle a zvlá�tì v pokraèova-
cím kursu si vedl ostentativnì protinìmecky (hodiny nedodr�oval, pøi hodinì se
mluvilo jen èesky a otevøenì protinìmecky).

 Komise má tudí� za prokázané, �e Dr. Proke� pøevzal vyuèování jazyku
nìmeckému v zájmu èeských zamìstnancù archivu min. vnitra a k jejich pro-
spìchu a �e jeho postup pøi tom mìnil pøedepsaný naøízený úèel v pravý opak.�

 K obvinìní, �e proti zájmùm likvidovaného ès. ministerstva zahranièních
vìcí s pomocí Nìmcù získal pro archiv min. vnitra úøední místnosti v Toskán-
ském paláci (è. 138/1945 Sb., odst. 10e), se komise vyjádøila následovnì:

 �Obvinìní je svìdecky prokazováno Dr. Robertem Fliedrem, který je zároveò
obvinitelem a který vypovídá, �e Dr. Proke� projevil zájem o místnosti v Toskánském
paláci a tím urychlil likvidaci ministerstva zahranièních vìcí v likvidaci; pøitom
Dr. Flieder vypovìdìl, �e a� do té doby pova�oval Dr.  Proke�e na základì své
osobní známosti za dobrého Èecha. Mimoto vypovídá prof. Vojtí�ek, jen� je záro-
veò obvinitelem, �e Dr. Flieder ve svém dopise uvádí, �e Proke� psal na úøad øí�ské-
ho protektora, �e likvidaèní oddìlení ministerstva zahranièních vìcí je zbyteèný
úøad a �e mù�e býti tudí� likvidován a místnosti pøidìleny jemu.
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 Svìdek plk. gen. �t. Fetka, který byl pøednostou pøíslu�ného oddìlení archi-
vu min. vnitra, vypovídá, �e nastìhování tohoto oddìlení do Toskánského palá-
ce bylo naøízeno nìmeckými úøady. Dr. Proke� se o tomto naøízení dozvìdìl
teprve z hlá�ení svìdkova. Oddìlení bylo pøed tím umístìno v Alexandrovì
koleji, která po v�ech stránkách daleko lépe vyhovovala; stìhování bylo tedy
z lep�ích pomìrù do hor�ích a dálo by se v dobì mrazù. Dr. Proke� odmítl také
nabídku nastìhovati se s tímto oddìlením do budovy èeské �koly, ponìvad�
nechtìl roz�iøovati øadu zavøených èeských �kol. Dr. Kazbunda vypovídá, �e
nebylo jistì ziskem ani úmyslem Dr. Proke�e zamìnit lep�í místnosti v Alexan-
drovì koleji za daleko hor�í v Toskánském paláci a �e na �ádost Dr. Proke�e ji�
tenkrát skuteèný stav vìcí vysvìtlil osobnì Dr. Fliederovi.

 Komise má za prokázáno, �e uvedenými svìdectvími bylo udání Dr. Flied-
ra úplnì vyvráceno.

 Tím v�ím má komise za prokázáno, �e 1./ Dr. Proke� se v dobì okupace
nejen neobohatil, nepový�il a o pový�ení ne�ádal, nýbr� byl v polovici 1942 na
nìmecký rozkaz zbaven místa øeditele archivu min. vnitra, je� mu bylo propùj-
èeno v polovici r. 1934; 2./ Dr. Proke� projevoval otevøenì své rozhodné proti-
nìmecké smý�lení pøed celou øadou zamìstnancù, vìøil od poèátku v úspì�né
skonèení války a v znovuvybudování republiky, toto pøesvìdèení veøejnì a bez
báznì prohla�oval, nabádal k vytrvalosti a sdìloval zprávy zahranièního roz-
hlasu svým spolukolegùm, zprávy poslouchal i v úøadì (ve filiálce archivu na
Hradì) a o zprávách se spolukolegy dennì hovoøil; 3./ Dr. Proke� pomáhal èes-
kým lidem, kde mohl. Opatøoval bez ohledu na své osobní bezpeèí arijská pro-
hlá�ení �idùm na podkladì fale�ných nebo neúplných dokladù, aè nebyl k tomu
kompetentní, zachraòoval zamìstnance pøed Nìmci, odvracel od èeských lidí
mo�nost nìmecké okupace, umo�òoval svým zamìstnancùm ilegální èinnost
a v ní je podporoval atd.; 4./ Dr. Proke� chránil úèinnì kulturní statky pøed
rozchvácením nebo znièením, které bylo v nìmeckém programu (napø. úspì�ný
Proke�ùv boj proti nìmeckému diktátu, aby byly vydány øí�i èeské archiválie,
ukrytí dùle�itého materiálu zemìpisného vojenského ústavu pøed Nìmci atd.;
5./ Dr. Proke� byl spojkou ilegální organizace ústøedí Úvodu a èlenem ilegální
vojenské organizace Barto�, povìøeným speciálním úkolem, a to èlenem èin-
ným a plnìhodnotným.

 Vzhledem k tomu zpro��uje komise obvinìného z pøestupku proti národní
cti podle dekretu presidenta republiky è. 138/1945 Sb. odst 10.�16

 Øízení pøed trestní komisí dopadlo tedy pro dr. Proke�e neobyèejnì pøízni-
vì. Zprostila ho nejen ob�aloby ve v�ech bodech, ale nadto se mu je�tì dostalo
uznání a pochvaly za jeho postoj a chování v dobì nesvobody. Pro ministerstvo
vnitra to znamenalo vlastnì porá�ku, proto�e jeho ob�aloba se ukázala jako
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nepodlo�ená a neopodstatnìná. Leè nevzdávalo se, spoléhajíc se na oèistnou
komisi, u ní� jednání dosud probíhalo. V ní toti� mìlo své zástupce. Proto ani
nepomyslelo na to, �e by mìlo po nálezu trestní komise dr. Proke�e rehabilito-
vat, jak by se bývalo slu�elo.

 Dr. Proke� poslal 11. bøezna 1947 dìkanství filozofické fakulty Karlovy
univerzity opis nálezu trestní komise na vìdomí a po�ádal je, aby byla obnove-
na jeho profesura a mohl se ujmout svého uèitelského místa. Dìkanství �ádost
ignorovalo. Vùbec na ni neodpovìdìlo a tuto odpovìï mu vlastnì dlu�í do-
dnes; spis zùstal toti� otevøený. 17

 Vítìzství u trestní komise nemìlo pro dr. Proke�e �ádné praktické dùsledky
a neznamenalo ani nejmen�í zlep�ení jeho situace.

 Jak bylo právì zmínìno, soubì�nì probíhalo øízení u oèistné komise. Ta
vùbec nepøihlédla k nálezu trestní komise, jako by ani neexistoval a pokraèova-
la v jednání podle svého.

 8. èervence 1946 dr. Proke� pøedlo�il oèistné komisi obsáhlý spis � mìl
217 stran � na svou obhajobu. Mimo jiné v nìm objasnil pøíèinu, proè minister-
stvo vnitra podalo na nìho �alobu u oèistné komise. Byl to vlastnì z jeho strany
akt odvety za to, �e se nechtìl poddat, �e se bránil proti nespravedlivým naøèe-
ním a proti pøedèasnému penzionování. Do�lo k tomu následujícím zpùsobem:
Ministerstvo vnitra pùvodnì nechtìlo z tohoto pøípadu udìlat spornou zále�i-
tost a proto vùèi právnímu zástupci dr. Proke�e prohlásilo, �e si je vìdomo
nezákonnosti provedeného pøelo�ení do výslu�by na základì § 12 vládního na-
øízení è. 420/1942, �e v�ak, jestli�e dr. Proke� s tím bude srozumìn a nepodá na
nì �alobu u Nejvy��ího správního soudu pro vady øízení a nezákonnost prove-
deného penzionování, �e jeho zále�itost nebude pøedlo�ena oèistné komisi.
Dr. Proke� se této výhrù�ky nezalekl a stí�nost na nezákonný postup minister-
stva vnitra u Nejvy��ího správního soudu podal 28. ledna 1946. Soud o tom
vyrozumìl ministerstvo výnosem ze 7. února, naèe� ministerstvo obeslalo dr.
Proke�e na 7. bøezna, aby se vyjádøil k nìkterým otázkám, které mu byly polo-
�eny. Tehdy je�tì neznal ani autory, ani obsah udání na nìho uèinìných. Nato
pak ministerstvo podalo na nìho ob�alobu u oèistné komise pro veøejné za-
mìstnance. Tím v�ím lze vysvìtlit pomìrnì dlouhou èasovou prodlevu mezi
dekretem o penzionování a touto ob�alobou. Teprve a� po zavedení kárného
øízení bylo dr. Proke�ovi umo�nìno seznámit se s jednotlivými udáními.

 A� tím mu byla dána pøíle�itost, aby se proti nim úèinnì hájil, aby se mohl
konkrétnì vyjadøovat k jednotlivým bodùm onìch udání. Dosud jeho obhajoba,
tak jak ji vyjádøil zejména v obou svých memorandech z kvìtna 1945, se nesla
spí�e ve v�eobecném tónu, proto�e konkrétní obvinìní proti nìmu vznesená
tehdy je�tì neznal.
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 Ve svém obsáhlém obranném spisu z 8. èervence 1946 dr. Proke� vytýká
ministerstvu vnitra, �e podezøení proti nìmu ze spáchání slu�ebního pøeèinu
vyslovené v ob�alovacím spise neboli kárném oznámení èerpá pouze z písem-
ných prohlá�ení (nazývaných té� svìdectvími) pánù doktorù Vojtí�ka, Fliedera,
Janou�ka, Chudoby, Bauera, Borovièky, Èejchana, Hráského, Swientka, dále
R. Synka a závodní rady Archivu ministerstva vnitra. Kromì protokolu o výsle-
chu dr. Swientka �ádná z tìchto písemností, vydávajících se za svìdectví, za nì
nemù�e být v pravém slova smyslu oznaèena. Ve skuteènosti se jedná pouze
o udání bez prùkazní hodnoty. Základní nedostatek pøedstavuje to, �e minister-
stvo øádnì nevyslechlo jejich autory jako svìdky pøi dodr�ení v�ech pøedepsaných
formalit, zejména ponauèení a napomenutí k udání pravdy a pouze toho, co svìdek
sám svými smysly zachytil a poznal. Ministerstvo v�ak nevykonalo øádné �etøení
k zji�tìní skutkové podstaty, jak bylo povinno, a nevyslechlo ani jediného svìdka,
nepøe�etøilo ani jediné udání. Pøi pøípravném øízení nevyslechlo �ádného pisatele
udání jako svìdka døíve, ne� jejich obsah pou�ilo lehkovìrnì a nezodpovìdnì
k odùvodnìní ob�aloby. Jeliko� jde o udání bez prùkazní hodnoty, nelze je v �ád-
ném pøípadì vydávat za svìdectví, proto nemohou slou�it jako dùkazní prostøedek
pøi prùvodním øízení, a takovým zpùsobem se mají i hodnotit, tvrdil dr. Proke�.

 Tím, �e ministerstvo vnitra neprovedlo øádné �etøení a tím, �e pøipustilo
pochybné posudky a písemnosti k odùvodnìní ob�aloby, dopustilo se vá�ného
pochybení v øízení a jednalo v rozporu s § 15 dekretu prezidenta republiky,
podle nìho� byl dr. Proke� souzen.

 Dr. Proke� dále poukázal na pøedpojatost, zaujatost a nepøátelství nìkte-
rých �svìdkù� ob�aloby � vlastnì to byli podle jeho pojetí udavaèi � co� samo
o sobì sni�ovalo jejich vìrohodnost. Hlavnì se jednalo o hlavní �svìdky�, pro-
fesory Vojtí�ka a Borovièku. Jak uvádí, ty si znepøátelil ji� pøed dávnými lety,
kdy� je obvinil veøejnì z plagiátorství; kromì toho se prof. Borovièka dvakrát
ucházel o vedoucí místo v Archivu ministerstva vnitra. Tzv. archivní sekce pøi
Èeské národní radì podle dr. Proke�e neexistovala a neexistuje ani v pøítomné
dobì; za ni se snad vydává zámìrné pùsobení nìkolika jeho nepøátel, kteøí vyu-
�ili povìøení Èeské národní rady pro prof. Borovièku k zaji�tìní archivù
a k odstranìní dr. Proke�e z archivu.

 Nejobsáhlej�í èást obranného spisu tvoøí podrobné vyjádøení dr. Proke�e
k jednotlivým písemným udáním v�ech vý�e uvedených pùvodcù. V nìm se mu
podaøilo vyvrátit, popøípadì objasnit v�echna obvinìní proti nìmu vznesená. Je
to pramen trvalé hodnoty pro poznání tehdej�ích pomìrù nejen v Archivu mi-
nisterstva vnitra, nýbr� èásteènì i v na�em archivnictví v�eobecnì.

 Podle výsledku øízení soudì, oèistná komise k této obhajobì pøi svém roz-
hodování nepøihlédla buï vùbec, anebo jen v nepatrné míøe. Také nevyhovìla
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návrhu dr. Proke�e na výslech dvanácti svìdkù, pøesto�e tvrdila, �e výslechy
provádìla; �ádné zápisy o nich se v�ak nedochovaly.

 Samo slo�ení oèistné komise nevìstilo pro dr. Proke�e nic dobrého. Z tøí-
èlenné komise, která tento pøípad projednávala a rozhodovala, dva èlenové pra-
covali u ministerstva vnitra (dr. Drdacký a dr. Glanz), tak�e její pøedpojatost
byla evidentní. Toto ministerstvo ji� vedlo neúspì�nì svou pøi s dr. Proke�em
u trestní komise Ústøedního národního výboru a nyní z presti�ních dùvodù ne-
hodlalo pøipustit, aby ji prohrálo po druhé. Pøi uvedeném slo�ení komise mohlo
toho snadno dosáhnout, nebo� rozhodování o vinì spoèívalo v jeho rukách.
Do�lo k neslýchané situaci, �alobce se stal zároveò soudcem (obì role zastáva-
lo ministerstvo vnitra). Z hlediska práva a spravedlnosti to bylo nìco zcela ab-
surdního a v jakémkoli právním státu nemyslitelného. U nás, jak lze vidìt, to
v�ak mo�né bylo.

 Oèistná komise vydala 2. èervna 1947 nález. Podle nìj je dr. Proke� vinen
tím, �e projevoval v dobì nesvobody mimoøádnou úslu�nost a horlivost vùèi
Nìmcùm a udr�oval s nimi mimoslu�ební spoleèenské styky. Jako veøejný za-
mìstnanec se tedy prohøe�il proti národní cti � povinnosti národní soudr�nosti
vùèi pøíslu�níkùm èeského národa. Dopustil se tak slu�ebního pøeèinu podle
dekretu prezidenta republiky è. 105/1945 Sb. a trestá se proto pøelo�ením na
jiné slu�ební místo a vyluèuje se z postupu do vy��ích stupòù slu�ného na tøi
roky. Naproti tomu byl osvobozen od obvinìní, �e odbornì spolupracoval pøes
rámec prùmìrného naøízeného výkonu s pøedstaviteli nìmecké okupaèní sprá-
vy a �e i jinak ve své úøední funkci spolupùsobil k posílení a upevnìní okupant-
ského re�imu. Výrok o vinì komise odùvodnila svìdectvími resp. udáními,
o nich� bylo pojednáno podrobnìji ji� vý�e.18

 Zatímco v odùvodnìní nálezu komise v hojné míøe cituje svìdectví znìjící
proti obvinìnému, z tìch v jeho prospìch necituje ani jediné. Zdá se, �e je
vùbec nevzala v úvahu, ba �e je ani neèetla, proto�e by jinak neuvádìla ve svém
odùvodnìní naprosto vylhané skuteènosti. Pøesto licomìrnì tvrdila, �e �pøihlédla
i ke kladné èinnosti obvinìného ve prospìch èeských lidí, jak je patrno z èet-
ných prohlá�ení, pøedlo�ených obvinìným, a svìdeckých výpovìdí Otakara
Vacka, Jana Èeøovského, Emila Sochy, Dr. Bohuslava Matou�e, Dr. Boøivoje
Kní�ka, Dr. Karla Kazbundy, Josefa Fetky, Dr. Václava Pe�áka, Jana Königa,
Dr. Václava Lívy a Dr. Václava �áèka.� Ve skuteènosti k nim vùbec nepøihlédla
a odbyla je zkrátka pouze tìmito pìti øádky. Kdo by hledal dùkaz o její pøedpo-
jatosti, na�el by ho hned zde.

 Výrok komise dr. Proke�e nepo�kozoval po stránce slu�ebního postavení
nebo po stránce hmotné, proto�e byl tehdy stejnì ve výslu�bì a pøelo�ení na
jiné místo i zastavení platového postupu nepøicházelo tudí� ji� v úvahu. Zato
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jej v�ak tì�ce postihovalo po morální stránce, proto�e byl uznán vinným, �e se
provinil proti národní cti.19

 Vùèi nálezu se odvolal jak dr. Proke�, tak i ministerstvo vnitra. Na pokyn
jeho prezídia podal kárný zástupce pøi oèistné komisi dne 30. kvìtna 1947
u vrchní oèistné komise pro veøejné zamìstnance odvolání jak co do zpro��ují-
cí èásti nálezu, tak i co do nízké výmìry trestu. Odvolání nemohl opøít o nové
dùkazy èi skuteènosti, proto�e prostì neexistovaly a v�echen arzenál útoèníci
ji� vystøíleli. Jeho základ tvoøila pøedev�ím udání profesorù Vojtí�ka a Boro-
vièky a dr. Janou�ka, je�, mimochodem øeèeno, ani zmínìná trestní komise
Ústøedního národního výboru nebrala pøíli� v úvahu pro jejich ni��í vìrohod-
nost. Pøevzal z nich zejména pøekroucená fakta, jako by dr. Proke� pøípravou
archivního zákona a s ním související novou organizací archivnictví chtìl do-
stat na�e archivy pod nìmecký vliv a posílit tím okupantský re�im. Dokonce
pøevzal i nehoráznou vìtu dr. Janou�ka, �e �pro ka�dého archivního odborníka,
který mìl na vývoji èeského archivnictví zájem, byl dr. Proke� zjevem nejen
ru�ivým, nýbr� pøímo zhoubným.� Dále odvolatel pøebral nìkteré údaje, o nich�
se domníval, �e by mohly zvlá�tì zapùsobit na vrchní komisi, od doktorù Èej-
chana, Pachty a Husy. Ty obsahovala ji� ob�aloba, tak�e zde se jen opakují
(doporuèující dopis, plakáty, zapùjèení peøin a jiné lapálie). Odvolatel dokonce
znovu uvádí obvinìní ohlednì Toskánského paláce, pøesto�e ta zále�itost ji�
byla objasnìna. Závìrem navrhl trest zmìnit v neprospìch obvinìného a uznat
jej vinným z pøeèinù, od kterých ho oèistná komise osvobodila.

 Dr. Proke� podal 29. kvìtna prostøednictvím svého právního zástupce od-
volání proti nálezu oèistné komise jak co do viny, tak i co do trestu, a to pro
podstatné vady øízení a pro nezákonnost. Hlavní nedostatek nálezu odvolatel
shledával v úmyslnì neúplném zji�tìní skutkové podstaty pøeèinu, z nìho� byl
obvinìn (mimoøádná horlivost a úslu�nost vùèi Nìmcùm a udr�ování mimoslu-
�ebních spoleèenských stykù s nimi). Oèistná komise vytrhla z celé øady sku-
teèností bìhem øízení prokázaných a jakoukoli vinu vyluèujících jen ty skuteè-
nosti, které se jí hodily k odùvodnìní jejího výroku o vinì. Komise jednala
zaujatì a jednostrannì. Její postup byl nesprávný a nezákonný, nebo� pøi øe�ení
otázky viny si vzala libovolnì za skutkový základ pouze tvrzení ob�aloby, zdán-
livì potvrzené subjektivními svìdectvími nìkolika pøedpojatých svìdkù a na
druhé stranì zcela opominula svìdectví, dùkazy a protidùkazy pøedlo�ené ob-
hajobou. S nimi se vùbec nevypoøádala, øádnì je nezhodnotila a dokonce je
vùbec nevzala v úvahu pøi posouzení otázky viny. Také nepøipustila vyslechnutí
svìdkù navr�ených obhajobou. Kdyby se takový jednostranný postup mìl stát
pravidlem, pak by bylo mo�no odsoudit ka�dého a vrátili bychom se do doby
inkvizièních procesù. Obhajoba by pak byla zbyteèná a platila by zvùle a nikoli
právo. Dekret è. 105/45, podle nìho� byl dr. Proke� souzen, pøedstavoval vlast-
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nì proti v�em principùm trestního práva normu se zpìtnou úèinností a proto tím
svìdomitìji musel být vykládán a tím bedlivìj�í a dùkladnìj�í provádìní vy�a-
dovalo, aby nedocházelo k zbyteèným pøehmatùm a køivdám. Zákonodárce za-
jisté vydáním tohoto dekretu nesledoval cíl pronásledovat veøejného zamìst-
nance za to, �e vinou svého úøedního postavení musel být v ka�dodenním styku
s pøedstaviteli okupaèní mocnosti a zachovávat vùèi nim obvyklou spoleèen-
skou úroveò. Bez pochyby pro ka�dé trestní souzení, tedy i pro øízení pøed
oèistnou komisí pro veøejné zamìstnance, musí platit v�eobecnì uznávané zá-
sady trestního práva, zejména pokud jde o úmysl a zavinìní, je� oèistná komise
pøi tomto øízení stoprocentnì nerespektovala.

 Bylo také zcela vadné a nezákonné pøi øe�ení otázky viny, kdy� nález bez
zkoumání motivù a úmyslu k �alované èinnosti pøijal za skutkový základ sub-
jektivní dojmy obviòovatelù, které vyslechl jako svìdky a zároveò znalce
v otázce provinìní proti národní cti, kde�to ostatní výsledky øízení, je� jsou
v rozporu se zaujatými �svìdectvími� obviòovatelù, vùbec neocenil a nehod-
notil celou èinnost obvinìného bìhem okupace. Jen tím lze vysvìtlit, �e nález
mohl zcela diametrálnì posoudit celý pøípad oproti trestní nalézací komisi
Ústøedního národního výboru, její� rozhodnutí a spisy byly té� pøedmìtem jed-
nání a tvoøí souèást spisù oèistné komise. Proto dr. Proke� vytýká nálezu neúpl-
né zji�tìní skutkové podstaty a podstatnou vadu øízení, tj. rozpor s obsahem
spisù. Nález se také nezmínil o skutkových zji�tìních prokázaných spisy jme-
nované trestní komise a tím ménì odùvodnil, proè dospìl k úplnì opaènému
výsledku pøi posuzování otázky viny ne� dospìla ona trestní komise pøi ÚNV.
Je nepøípustné, aby si oèistná komise pro své rozhodování o vinì èi nevinì
vybrala z výsledku øízení jen to, co se jí hodí. Zejména v tomto pøípadì bylo
svatým úkolem soudcovské zodpovìdnosti pøihlédnout s nejvy��í svìdomitostí
k ve�kerým výsledkùm øízení a nikoliv jednostrannì pouze k takovým, které
byly vyvráceny ostatními dùkazy. Skutková podstata stanovená tím nálezem
nemá ve spisech dostateèný podklad. Svìdecké a listinné dùkazy, provedené na
návrh obhajoby, pøesvìdèivì vyvrátily osamocená a zkreslená svìdectví nìko-
lika zaujatých obviòovatelù, kteøí mají zájem na jeho odsouzení z toho dùvodu,
aby se zachovaly porevoluèní pomìry v archivu.

 Oèistná komise mìla spravedlivì hodnotit nejen dùkazy ob�aloby, ale také
dùkazy obhajoby, jestli�e nemìla podlehnout omylùm pøi posuzování otázky
viny. To se v�ak nestalo a komise vùbec nehodnotila dùkazy pøedlo�ené obha-
jobou, je� zcela vyvracejí skutkovou podstatu obvinìní vyjádøenou v nálezu.
Skuteènosti prokázané obhajobou nález pøechází mlèením a deklasifikuje tím
zpùsobem, �e se o nich zmiòuje pouze pau�álnì a bez jakéhokoliv vztahu k otázce
viny a jen pøi odùvodnìní výmìry trestu. Pøitom �lo o dùkazy respektive proti-
dùkazy, jimi� obhajoba vyvracela bezdùvodná obvinìní kárného oznámení.
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Z toho dùvodu mìla být ta fakta hodnocena pøi zji��ování skutkové podstaty
a pøi øe�ení otázky viny. To v�ak oèistná komise opominula uèinit a proto bylo
øízení pøed ní vadné a protizákonné.

 Potom se dr. Proke� vyjádøil zevrubnì k osmi obvinìním, jimi� oèistná ko-
mise odùvodnila svùj výrok o vinì (doporuèující dopis dr. Gerstenhauera, upo-
zornìní na jazykové chyby na vyhlá�kách okupantù, zapùjèení peøin, chování
pøed Swientkem podle udání dr. Bauera, koupì listin od Nìmky, úschova vìcí
dr. Schiecheho, úslu�nost a horlivost vùèi Nìmcùm, oslava padesátin). V�ech-
ny tyto pøípady vysvìtlil i s pøíslu�nými souvislostmi a okolnostmi a obvinìní
vyvrátil. Závìr jeho obhajoby byl, �e se za celou dobu nesvobody nedopustil
èinnosti, za ni� by mohl být trestán podle dekretu è. 138/1945 Sb.

 S odùvodnìním, �e oèistná komise dospìla k svému výroku na základì jed-
nostranného hodnocení provedených dùkazù a nepøipu�tìním svìdeckých vý-
slechù jím navr�ených svìdkù, dr. Proke� po�ádal vrchní oèistnou komisi v zájmu
spravedlnosti, aby øízení doplnila o výslech ètrnácti svìdkù, o jejich� sly�ení
pøed první instancí marnì usiloval. Nakonec ji �ádal, aby nález oèistné komise
byl pro podstatné vady øízení zru�en a on osvobozen ode v�ech obvinìní.

 Není pochyby, �e dr. Proke� se hájil velmi dùmyslnì a �e jeho obhájce
podal v tomto pøípadì vynikající právnický výkon. Av�ak co mu to bude platné
v systému samo o sobì nespravedlivém ? Nyní v�e mìlo zále�et na odvolací
instanci. Tøíèlenná komise byla opìt svým slo�ením pro dr. Proke�e nepøíznivá.
Jejího pøedsedu, vy��ího soudce z povolání, mohli v�dy pøehlasovat zbývající
dva èlenové, opìt zamìstnanci ministerstva vnitra (dr. Fanfule a dr. My�ák).
Do�lo tedy opìt k té absurdní situaci, toti� �e úèastník sporu vystupoval záro-
veò jako soudce. Za tohoto stavu nebylo mo�no oèekávat objektivnost pøi roz-
hodování odvolací komise, proto�e, jak je pøirozené, ka�dý úèastník chce svùj
spor dovést do vítìzného konce. Vyhrát ho chtìlo pochopitelnì i ministerstvo
vnitra, zvlá�tì po prohrách u trestní komise ÚNV a u Nejvy��ího správního
soudu, aby podpoøilo právnì i morálnì své rozhodnutí o pøedèasném penziono-
vání dr. Proke�e, které bylo vìcí neslýchanou, nemající dostateènou oporu
v zákonných pøedpisech. Ministerstvo vnitra postupovalo nyní vùèi dr. Proke-
�ovi velmi tvrdì, pøesto�e s ním vycházel ve své funkci velmi dobøe, tì�il se
u prezídia velké vá�nosti a pøesto�e jeho význaèný èlen (dr. �ulc) dokonce po-
dal v tomto sporu písemné svìdectví v jeho prospìch. Postoj ministerstva není
mo�né vysvìtlit jinak ne� pokynem ministra Noska, aby byl dr. Proke� ze slu-
�eb ministerstva vnitra odstranìn. Jeliko� jej ministr osobnì neznal, osobní za-
ujatost tudí� nepøicházela v úvahu, zùstává záhadou, komu tím chtìl vyhovìt,
popøípadì se zavdìèit; sotva lze pøedpokládat, �e by to byl ministr Ripka.
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 Vrchní oèistná komise zamítla návrh obhajoby na pøedvolání svìdkù, roz-
hodla se projednat odvolání pouze ústnì a v neveøejném zasedání. Rozhodnutí
padlo a� více ne� po roce. Dne 19. èervna 1948 vydala nález, kterým zamítla
oboje odvolání a potvrdila v odpor vzatý nález oèistné komise I. stolice ve
svém celku. Odvolací komise rozhodla pouze na základì pøedlo�ených spisù.
Po jejich pøezkoumání dospìla k názoru, �e øízení pøed oèistnou komisí nevy-
kazovalo takových vad, které by byly v neprospìch obvinìného a které by pod-
le jejího názoru zabránily zji�tìní materiální pravdy. Nepøihlédla tudí� vùbec
k oné ob�írné a dùmyslné obhajobì dr. Proke�e a nevyhovìla jeho odvolání
v �ádném bodu. Komise také zamítla odvolání kárného zástupce proti osvobo-
zující èásti nálezu (od obvinìní, �e odbornì spolupracoval s pøedstaviteli oku-
pantské správy a �e pùsobil k posílení a upevnìní okupantského re�imu) a proti
nízké výmìøe trestu jako bezdùvodné, je�to tu ne�lo ve skuteènosti o zámìrnou
odbornou spolupráci s Nìmci. Komise také rozhodla, �e �4. stupeò trestu a to
je�tì zostøený, odpovídá provinìní, tak �e nìjaké zvý�ení trestu obvinìného by
nebylo na místì, zejména kdy� se uvá�í, �e u nìho do�lo k spáchání slu�ebního
pøeèinu spí�e pøi sledování urèitého odborného názoru a zájmu, kterým byl
dr. Proke� zavleèen do kolize se zájmem národa na tvrdém odporu proti oku-
pantùm ve v�ech smìrech a nikoliv v pøedem rozvá�eném úmyslu po�kodit zá-
jem národa a pracovat k upevnìní okupantského re�imu i odbornou prací�.20

 Tento rozsudek padl ji� v dobì po tzv. Vítìzném únoru, co� pozici dr. Pro-
ke�e vùèi ministerstvu vnitra pochopitelnì je�tì více ztí�ilo.

 Zatímco je�tì probíhalo øízení u vrchní oèistné komise, mezitím � vlastnì
ji� pøed rokem � Nejvy��í správní soud nálezem z 31. èervence 1947 zru�il
rozhodnutí ministerstva vnitra z 21. listopadu a 15. prosince 1945 o pøelo�ení
dr. Proke�e do trvalé výslu�by jako�to nezákonné. Zru�il je s odùvodnìním, �e
pøedpoklady pro dání dr. Proke�e do trvalé výslu�by podle § 12 vládního naøí-
zení è. 420/1942 Sb. splnìny nebyly, proto�e tohoto vládního naøízení je mo�-
no pou�ít pouze v pøípadech, kdy se opravdu jedná o zjednodu�ení správy a nikoli
z dùvodù jiných, které s tímto zjednodu�ením veøejné správy nesouvisejí, jak se
i stalo v pøípadì dr. Proke�e.

 Pro ministerstvo vnitra, které se honosilo tím, �e je zárukou a oporou zá-
konnosti v na�em státì (co� ostatnì byla jeho úloha a smysl), byl tento výsledek
velmi nepøíjemný, proto�e bylo usvìdèeno institucí tak úctyhodnou, jakou Nej-
vy��í správní soud nespornì pøedstavoval, z nezákonného jednání. Jeho presti�
tím utrpìla je�tì více, ne� prohrou u trestní komise ÚNV. Utrpìné porá�ky si
proto chtìlo kompenzovat úspìchem své ob�aloby u oèistných komisí. Pøi vli-
vu, který v nich pøi své poèetní pøevaze vykonávalo, to nebylo nic nesnadného,
projednání mìlo vlastnì ve svých rukách. Øízení se vedlo vadným a skandálnì
nespravedlivým zpùsobem tak, �e oèistná komise nepøipustila výslech ani hlav-
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ních svìdkù, navr�ených obhajobou, a �e pøi hodnocení dùkazù skutkové pod-
staty údajného provinìní vùbec nepøihlédla k písemným prohlá�ením svìdkù,
pøedlo�ených obhajobou. Tato zjevná jednostrannost pøedstavovala hlavní vadu
pøi vedení celého pøípadu. Tím zpùsobem do�lo k tomu, �e oèistná komise odù-
vodnila svùj výrok o vinì i o pomluvy, a to pomluvy bagatelního významu,
a o fale�ná svìdectví, které by pøi øádnì vedeném procesu a ústních výsle�ích
nemohly obstát. Spravedlnost v tomto pøípadì musela jen zaplakat.

 Tak se stala absurdní a paradoxní vìc, toti� �e dr. Proke�, obvinìný u dvou
komisí ze stejného údajného provinìní, byl jednou z nich osvobozen a druhou od-
souzen. Kde tedy stála pravda? Pøitom je evidentní a snad to platí ve v�ech státech,
�e nikdo nemù�e být zároveò vinen i nevinen ze stejného pøeèinu. U nás nikomu
tento rozpor nevadil, zejména ne ministerstvu vnitra, které mìlo v té vìci zodpo-
vìdnost. Vy��í instance, která by tento rozpor dovedla spravedlivì rozsoudit, u nás
chybìla. Ministerstvu vnitra pak scházel smysl pro spravedlnost, proto�e mohlo
pou�ít zásady øímského práva in dubio melius (ono pou�ilo slùvka peius).

 V dùsledku nálezu Nejvy��ího správního soudu, je� zru�ilo rozhodnutí
o pøelo�ení do výslu�by, ministerstvo vnitra muselo dr. Proke�e reaktivovat.
Uèinilo tak výnosem z 3. kvìtna 1947, jím� rozhodlo, �e od 1. prosince 1945
zùstává zamìstnancem v èinné slu�bì a �e mu od toho data nále�í plat øeditele
Archivu ministerstva vnitra. Pøíslu�ný rozdíl mezi penzí a platem øeditele mu
mìla úètárna ministerstva vyplatit se zpìtnou platností. A� potud to byl výsle-
dek pro dr. Proke�e pøíznivý. Ministerstvo v�ak nehodlalo provést rozhodnutí
oèistné komise, aby dr. Proke�e pøelo�ilo na jiné slu�ební místo. Oznámilo tým�
výnosem, �e �je�to v�ak jsou zde okolnosti, které dal�í slu�bu na místì pøimìøeném
Va�emu postavení v platové stupnici a v úøednické kategorii èiní z dùle�itých slu-
�ebních ohledù nepøípustnou, zamý�lí Vás ministerstvo vnitra pøelo�iti podle usta-
novení § 75 slu�ební pragmatiky è. 15/1914 ø. z. na dovolenou s èekatelným�.

 Jak oznámil dr. Proke� ministerstvu dopisem z 23. kvìtna, pøijal jeho na-
bídku na pøelo�ení na dovolenou s èekatelným bez námitek, po�ádal v�ak, aby
mu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byla nejprve poskytnuta obyèejná zdra-
votní dovolená do 1. ledna 1948 a aby na dovolenou s èekatelným byl pøelo�en
a� od tohoto data. Uvedl dále: �O slu�bu v archivu ministerstva vnitra nemíním
se a nechci jakkoliv ucházeti, ponìvad� se chci vìnovat cele vìdecké práci.
Proto také �ádám, aby mi ministerstvo vnitra neèinilo ji� �ádných pøeká�ek;
seznal jsem jeho intence a nemíním je jakkoli køí�iti�. Byla to z jeho strany
jasná nabídka na smír poté, co nervy drásající øízení pøed trestní a oèistnou
komisí skonèila (probíhala v�ak dosud jednání u vrchní oèistné komise a u Nej-
vy��ího správního soudu). Taková zátì� by vyèerpala i zdravého èlovìka, nato�
pak dr. Proke�e, který mìl sám o sobì køehkého zdraví a nadto trpìl ji� pøedtím
neurastenií a tì�kými depresemi. Byl skuteènì velmi vysílen.
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 Ministerstvo vnitra postupovalo proti nìmu � i kromì �alob u zmínìných
komisí � s neobvyklou bezohledností. U� v roce 1945 mu dalo z návodu nepøá-
telsky zaujaté závodní rady výpovìï ze slu�ebního bytu (tradiènì spojeného
s funkcí øeditele archivu), ani� poèítalo s presumpcí neviny a vyèkalo výsledku
øízení pøed trestní a oèistnou komisí. Pøitom ministerstvo ani archiv ten byt
nepotøebovaly a hodlaly ho pou�ít údajnì jen jako kanceláøe pro archiv, tìch
v�ak mìl archiv tehdy dostatek. Úèelem bylo pouze ztrpèit �ivot dr. Proke�ovi,
který by se byl rád z nepøátelského prostøedí vystìhoval, nedostal v�ak náhrad-
ní byt. Ministerstvo si v té vìci poèínalo velmi tvrdì a hnalo ji a� k exekuènímu
soudu pro Prahu, který odsoudil dr. Proke�e k exekuènímu vyklizení bytu. Po
povolených odkladech zále�itost skonèila pøidìlením náhradního bytu.21

 Proto�e personální spisy prezídia ministerstva vnitra z onoho období, jak
bylo øeèeno vý�e, podlehly skartaci, nedozvíme se, zda ministerstvo vyhovìlo
�ádosti dr. Proke�e o zdravotní dovolenou. Pøi zaujatosti vùèi dr. Proke�ovi se
to jeví nanejvý� nepravdìpodobné.

 Pøibli�nì od poloviny roku 1947 dr. Proke� pro�íval � ve srovnání s dvìma
pøedcházejícími lety � pomìrnì klidnìj�í období. Prozatím byl existenènì za-
ji�tìn, pøesto�e dovolená s èekatelným �ádnou existenèní jistotu nepøedstavo-
vala. Bylo evidentní, �e jde o provizorní opatøení, nebo� èekatelné bývalo ome-
zeno na tøi roky. Proto�e si to uvìdomoval, obrátil se v èervenci 1948 na akèní
výbor ministerstva vnitra se �ádostí, aby opatøení ministerstva vùèi jeho osobì
bylo pøezkoumáno a aby mu podle rozhodnutí oèistné komise potvrzeném
i vrchní oèistnou komisí pøidìlili jiné slu�ební místo anebo aby byl vzhledem
ke své chorobì pøelo�en do výslu�by. Nedochoval se �ádný doklad o tom, �e by
tato �ádost pøinesla nìjaký pozitivní výsledek.

 Toho kratièkého období pomìrného klidu pøi své neúmorné pracovitosti
dokonale vyu�il. Ke konci roku 1948 vydal obsáhlé Dìjiny Prahy I., napsané
pøístupnou formou pro veøejnost. Dílo, sahající do roku 1547, nalezlo pøíznivý
ohlas v odborných kruzích i u veøejnosti a bylo brzy rozebráno. Napsal a k vydání
pøipravil i druhý díl sahající do roku sjednocení pra�ských mìst 1784, av�ak ten
se vydání nedoèkal a dnes je jeho rukopis nezvìstný. Vzhledem k smrti, která
mìla pøikvaèit ji� za dva a ètvrt roku, se stala tato práce epilogem jeho obsáhlé-
ho literárního díla, epilogem nadmíru dùstojným.

 V souvislosti se zmínkou o jeho literárním díle je nutno uvést, �e dr. Proke�
bìhem nìmecké okupace zastavil ve�kerou svou publikaèní èinnost. Nikoliv
proto, �e by se odbornými pracemi musel nutnì kompromitovat, nýbr� proto,
�e tímto svým postojem chtìl vyjádøit nesouhlas a odpor vùèi okupantskému
re�imu. Prostì se odmlèel. Toto jeho stanovisko bylo v rozporu s obvinìními,
je� proti nìmu jeho nepøátelé vznesli, a pramenilo z vlasteneckého cítìní.
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 Období pomìrného klidu pro dr. Proke�e mìlo krátké trvání. Ukonèilo je
brutálnì prezídium ministerstva vnitra poèátkem roku 1949. Výnosem z 2. úno-
ra rozvázalo slu�ební pomìr s dr. Proke�em podle zákona è. 213/1948 Sb., ani�
uvedlo dùvody tohoto opatøení, kdy� ji� pøedtím zastavilo výplatu èekatelného
dnem 1. ledna 1949, ani� byl dr. Proke� vyrozumìn o dùvodech tohoto rozhod-
nutí. Proto�e personální spisy prezídia chybìjí, není mo�no zjistit bli��í okol-
nosti tìchto opatøení. Zdá se být neuvìøitelným, �e by i za tehdej�ího právního
stavu (který není mo�no oznaèit za normální ve srovnání s pomìry za první
republiky) bylo mo�no zastavit po�itky se zpìtnou platností, tj. aby výplata
platu byla zastavena dnem 1. ledna podle výnosu z 21. ledna. Patrnì se to v�ak
stalo.22

 Nyní se ukázalo, �e nález Nejvy��ího správního soudu o zru�ení penziono-
vání pøedstavoval vlastnì Pyrrhovo vítìzstvím. Nebýt ho, mohl v klidu u�ívat
své penze, a takto se ocitl náhle na dla�bì. Zastavením výplaty èekatelného
v okam�iku, kdy mìl ji� odslou�eno 32 let, ocitl se se svou rodinou zcela bez
prostøedkù a ve zcela beznadìjné situaci, ponìvad� pøi jeho vìku 54 let a chatr-
ném zdraví nemìl jiné výdìleèné mo�nosti, které by jemu i rodinì zabezpeèily
dal�í existenci. Toto uvedl ve své naléhavé �ádosti, s ní� se 9. února 1949 obrá-
til na pøedsednictvo vlády, aby mu byl prominut jeden rok, který mu chybìl do
plné výsluhy pøedepsané pro øádné penzionování, a aby byl tudí� pøelo�en do
trvalé výslu�by. Pøedsednictvo vlády ji postoupilo ministerstvu vnitra jako tam
pøíslu�nou. Odpovìï ministerstva � pokud vùbec uznalo za vhodné odpovìdìt
� se nedochovala, av�ak je jisté, �e setrvalo pøi svém rozhodnutí a vydalo ho
tak, po dlouholeté vynikající slu�bì a rok pøed dosa�ením nároku na plnou pen-
zi, vstøíc nouzi a nejistotì, pøesto�e ho mohlo snadno penzionovat, vlastnì jen
obnovit penzionování z konce roku 1945. Øeèeno naplno, doslova ho vyhodilo
na dla�bu. Nìco takového bylo pøed únorovým pøevratem nemyslitelné, proto-
�e státní zamìstnanci chránila podle slu�ební pragmatiky definitiva; potom se
takové zacházení s nimi stalo bì�ným.

 Nyní dr. Proke�e a jeho rodinu èekaly velice kru�né èasy, vlastnì to bylo
nejhor�í období jejich �ivota. Nezbývalo mu ne� zoufale shánìt místo, aby svou
rodinu u�ivil. Hned 9. února 1949 (stejného dne jako na pøedsednictvo vlády)
podal si �ádost o místo archiváøe u Èeskoslovenských textilních závodù. Místo
mu z kádrových dùvodù udìleno nebylo (dochovalo se nepøíznivé stanovisko
kádrového referenta).

 V souvislosti s hledáním místa je tøeba vrátit se ponìkud do minulosti
a zmínit se o tom, �e v øíjnu 1945 bylo dr. Proke�ovi nabídnuto pøimìøené místo
v kulturním odboru Státního plánovacího úøadu. Tuto mo�nost pøivítal a podal
si tudí� �ádost o pøijetí a zároveò po�ádal prezídium ministerstva vnitra o pøe-
vedení do slu�eb jmenovaného úøadu. Podmínkou v�ak bylo, aby pøedlo�il osvìd-
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èení závodní rady o národní a státní spolehlivosti, av�ak ta mu je rozhodnì
odmítla vydat. Proto�e prezídium chtìlo dr. Proke�ovi vyhovìt, prezidiální �éf
dr. Holdík jednal v tom smyslu se závodní radou, ov�em bezvýslednì. Tak se
stalo, �e dr. Proke� toto místo následkem zloby dr. Pachty nedostal. Ve sporu se
závodní radou archivu se sice odvolal k vy��ím odborovým orgánùm � Krajské
odborové radì a Ústøední radì odborù � také bez úspìchu, i kdy� se mohl vyká-
zat osvìdèením o národní spolehlivosti, které mu vydal místní Národní výbor
pro Prahu I.�VII. dne 26. 6. 1945.

 Nìkdy v prvních mìsících roku 1949 � pøesné datum neznáme � dr. Proke�
nastoupil místo úèetního úøedníka u instalatérsko-klempíøské firmy Fr. Vrbata
v Praze II., která se je�tì toho roku dostala následkem znárodòovacího procesu
do likvidace. Zde mìl velmi �patné pracovní podmínky, jeliko� v úèetnictví této
firmy byly velké nepoøádky. Z obecného hlediska bylo zahanbující, �e tak vyni-
kající historik, který mohl vytvoøit je�tì mnoho významných historických dìl,
se musel zabývat z hlediska jeho kvalifikace pracemi tak podøadnými, a �e pøi-
tom musel je�tì sná�et rùzné ústrky a poni�ování. Firma ukonèila èinnost dnem
31. èervence 1950 a její zamìstnanci, pokud vyhovovali po kádrové stránce,
pøevzal dnem 1. srpna její nástupce, národní podnik Instalaèní závody. Dr. Pro-
ke� mezi nimi chybìl, naopak dostal k 1. srpnu výpovìï; sice se proti ní odvo-
lal k Obvodnímu národnímu výboru pro Prahu I., av�ak vyhovìno mu nebylo
a výpovìï byla potvrzena. Od 1. srpna pracoval je�tì pro likvidaèní komisi za
øízení Spoøitelny a zálo�ny. Tyto likvidaèní práce skonèily dnem 15. listopadu.
Od toho dne byl opìt bez zamìstnání a pøíjmu.

 Pøirozenì ji� od léta 1950 si hledal nové zamìstnání. V srpnu si podal �á-
dost o místo u podniku �Èedok-Propag�, av�ak bez úspìchu. Potom se soustøe-
dil na získání místa archiváøe u národního podniku Ès. textilní výroby. Interve-
noval za nìj i pøedseda Ústøedí vìdeckého výzkumu ing. dr. Jaroslav Fukátko,
pøesto do øádného pracovního pomìru pøijat nebyl. Podnik s ním pouze uzavøel
11. ledna 1951 (s platností od 10. ledna) expertní smlouvu o dílo na konání
archivních prací na generálním øeditelství i na národních podnicích textilního
oboru za mìsíèní odmìnu 7000 Kès. V dobì od 16. listopadu 1950 do 9. ledna
1951 byl tedy bez práce. Od 10. ledna do 31. bøezna 1951 pracoval jako archiv-
ní expert Textilních závodù n. p. a za tu dobu jeho expertní odmìna na podkla-
dì smlouvy o dílo èinila 18 577 Kès.23 To bylo jeho poslední pùsobi�tì.

 Ukonèila jej pøedèasnì smrt, která pøikvaèila náhle a neèekanì. Koncem
bøezna jel se synem pøi pøíle�itosti velikonoèních svátkù nav�tívit svou matku
v Novém Byd�ovì. Tam se mu náhle udìlalo nevolno a upadl do bezvìdomí.
Okam�itý pøevoz do tamní nemocnice a odtud pak na 3. interní kliniku do Pra-
hy mu v�ak ji� nepomohl. Zemøel 31. bøezna 1951 ve vìku 56 let. Pøíèinou
smrti bylo diabetické koma.24 Tak skonèila �ivotní pou� archiváøe a historika,
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nejvýznaènìj�í osobnosti pùsobící ve dvacátém století v Archivu ministerstva
vnitra.

 Posledních �est let �ivota vyplnil hou�evnatý zápas o osobní èest a o exis-
tenci. Byla to léta plná napìtí, utrpení, hoøe a zklamání; to v�e pùsobilo silnì na
jeho nervovou soustavu a na celkový zdravotní stav. Pøíèiny jeho smrtelné ne-
moci byly nepochybnì psychické. Léta trvající spor s ministerstvem vnitra, tøi
procesy, je� byl nucen vést na svou obhajobu a v neposlední øadì zápas o holou
existenci v posledních dvou letech vyèerpaly zcela nevelký potenciál jeho fy-
zické odolnosti a podlomily úplnì jeho imunitní systém. V tom smyslu to chá-
palo veøejné mínìní, které dávalo vinu za smrt tìm, kteøí vyvolali ta�ení proti
nìmu. V tém�e duchu se také hovoøilo mezi úèastníky posledního rozlouèení
konaném ve velké obøadní síni stra�nického krematoria. Na nìm archiváø
dr. Václav Davídek pronesl smuteèní projev, oceòovaný úèastníky jako stateè-
ný v tehdej�ích pomìrech. Celkovì pohøeb vyznìl jako tichá demonstrace sym-
patií pro prof. Proke�e.25

 Pro onu dobu, v ní� mnozí nevìdìli kam se postavit, bylo pøíznaèné, �e se
nena�el nikdo, kdo by napsal nekrolog prof. Proke�e, pøesto�e se jednalo
o významného historika, univerzitního profesora, archiváøe a èlena uèených spo-
leèností a organizací, jako by nìjaký velký re�isér ulo�il o nìm vìèné mlèení.
Jedinou výjimkou snad byl prof. F. M. Barto�, který uveøejnil alespoò kratièkou
zprávu o jeho skonu v Jihoèeském sborníku historickém26; av�ak i tu si mohl
odpustit, proto�e se neubránil, aby do ní nevpustil kapku jedu. Mlèení pøeru�ila
a� svou, vý�e citovanou, studií z r. 1989 dr. M. Sekyrková.

 Nucený odchod prof. Proke�e z vedení archivu mìl pro archiv vá�né ná-
sledky, krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V dìjinách této instituce pøed-
stavoval velký pøedìl, jím� skonèila jedna éra, kterou bychom mohli oznaèit
jako prvorepublikovou, a zaèínala � také v souvislosti s politickými a spoleèen-
skými zmìnami, které se tehdy udály � éra nová.

 Kontinuita vývoje se v jeho dùsledku tohoto pøeru�ila. Druhým dùle�itým
dopadem byla skuteènost, �e to znamenalo definitivní konec Proke�ova pra-
covního programu na povznesení archivu z roku 1934. Pochopitelnì nové ve-
dení neobnovilo z presti�ních dùvodù práce na jeho plnìní, proto�e byl tìsnì
spjat s osobou právì odstranìného øeditele. Pokud je známo (tato výhrada se
uvádí proto, �e toto období není dosud dopodrobna objasnìno), nové vedení
archivu se nestaralo o novostavbu archivu a tuto otázku zcela zanedbalo, tøeba-
�e stavba byla po technické stránce pøipravena natolik, �e se s ní mohlo zaèít
bez prodlení. Neví se, �e by vùbec vyvinulo nìjakou snahu v tomto smìru, a to
buï z neznalosti nebo z presti�ních dùvodù. V ka�dém pøípadì to byla velká
chyba, proto�e se tak prome�kala jedineèná pøíle�itost k stavbì vytou�ené nové



327

budovy archivu. Jak jsme sly�eli, ob�alovatelé obviòovali prof. Proke�e ze zá-
vadného ulo�ení cenných archiválií a nedostatku skladi�tního prostoru, nyní
v�ak tuto pøíle�itost k zásadní nápravì nevyu�ili. Jeliko� bìhem nìkolika pøí�-
tích let v archivu do�lo k velkým personálním zmìnám a ode�li z nìho v�ichni,
kdo o pøipravované novostavbì vìdìli, stalo se, �e se archiv z neznalosti zacho-
val v rozhodující situaci zcela paradoxnì: dal ministerstvu vnitra souhlas k pro-
deji výhodnì polo�ené parcely v Bubenèi, zakoupené v roce 1937 pro novo-
stavbu archivu (na nìm pak postavili Fuèíkovu �kolu). Tím novostavba padla,
vlastnì byla odlo�ena o ètyøicet let.

 Za nového vedení se ani nepokraèovalo v systematickém poøádání archivniho
materiálu podle Proke�ova programu z roku 1934. Sesazenému øediteli ob�alo-
vatelé vytýkali neuspoøádanost a zanedbanost archivu, jako� i chybìní základ-
ního soupisu archivních fondù (na nìm� vinu nesli èásteènì sami), av�ak nyní
nevyvíjeli �ádnou pracovní horlivost k povznesení archivu. Zejména mladí
archiváøi, s nimi� se prof. Borovièka spojil k akci proti øediteli Proke�ovi, ne-
projevovali v tomto �ádné úsilí. Svým celkem laxním pøístupem k úkolùm, kte-
ré mìl archiv øe�it, dali jasnì najevo, �e jim ani o archiv nejde; zakrátko to
dokázali tím, �e z archivu ode�li za lep�ími kariérami. Ov�em v zájmu sprave-
dlnosti je tøeba uvést, �e hektická první pováleèná léta nebyla systematickému
poøádání pøiznivá.

 Jak jsme sly�eli, také prof. Borovièka, který podrobil stav archivu za Pro-
ke�ova vedení nemilosrdné kritice, si nemohl neuvìdomit, �e se snadno kritizu-
je zvenèí, ale �e je to úplnì jiné, kdy� èlovìk pøevezme sám odpovìdnost. Musel
rozpoznat, �e za jeho dvouletého správcovství nebylo uèinìno nic podstatného
k nápravì nedostatkù, je� dr. Proke�ovi vytýkal. Nenastalo �ádné zlep�ení
v uspoøádanosti archivu, nebyl poøízen soupis archivního bohatství, ani se na
nìm nepracovalo, nenastalo ani �ádné zlep�ení ve vìci ulo�ení. Pokud tedy
podle jeho ob�aloby hnil za Proke�ova vedení cenný archivní materiál v dù-
sledku nevhodného skladování v kryptách, mohl být tedy prof. Borovièka èinìn
zodpovìdným za tento neutì�ený stav právì jako on z toho obvinil prof. Proke�e.

 V�eobecnì vzato, uspoøádanost archivu ani pomìry v nìm se nezlep�ily,
co� ov�em zpùsobily i chaotické pováleèné pomìry. Byla velká fluktuace, pra-
covní morálka poklesla; v pracovní dobì se hodnì schùzovalo a debatovalo,
ménì se v�ak pracovalo. Kromì toho archiv se vnitønì rozjednotil z dùvodu
postoje k dr. Proke�ovi a i z politických dùvodù. Místo ducha spolupráce
a vzájemného sepjetí pracovníkù k nad�ené práci na povznesení archivu, pøe-
vládla mezi nimi namnoze nedùvìra èi dokonce nevra�ivost. Na druhé stranì
situace v archivu nevypadala úplnì èernì, proto�e v nìm zùstala èást pracovní-
kù, kteøí pracují za v�ech dob a za v�ech okolností spolehlivì; díky jim archiv
fungoval navenek normálnì.
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 Jak ji� bylo zmínìno, prof. Borovièka pøi�el do archivu s cílem zøídit Ná-
rodní archiv, který mu tanul na mysli od pøevratu v roce 1918, ale tehdy se to
nepodaøilo. Patøí mu autorství této my�lenky, které se nikdy nevzdal. Revoluèní
dobu roku 1945 pova�oval za vhodnou, aby se o to pokusil podruhé. Po roce
1918 byla situace mnohem pøíznivìj�í, proto�e tehdy vìt�í èást èeské archiváø-
ské obce uvítala ideu Národního archivu a nadchla se pro ni, kde�to v roce
1945 ji� tomu nebylo do té míry; nebyla jaksi na ni pøipravena a kromì toho se
také zmìnily spoleèenské pomìry. Zøízení Národního archivu pøedstavovalo
prioritu Borovièkovy aktivity bìhem dvouletého správcovství, i kdy� vedle toho
plnil øádnì povinnosti øeditele archivu. Svou novou funkci zamý�lel jako do-
èasnou. Proto ji vykonával jen na polovièní úvazek a podr�el si profesuru na
Vysoké �kole politické a sociální. Tentokrát se s prof. Vojtí�kem rozhodl usku-
teènit vybudování Národního archivu s pomocí ministra �kolství a národní osvìty
prof. Nejedlého, který jim prý slíbil, �e se o vìc zasadí. Následující jednání,
která zøejmì probíhala v zákulisí ministerských kabinetù, nejsou dosud objas-
nìna, tak�e pùsobení ministra Nejedlého není známo. Tato zále�itost sama o sobì
nebyla tak jednoduchá, jak by se snad mohlo zdát v porevoluèní eufórii, proto-
�e zalo�ení Národního archivu pøedpokládalo pøijetí archivního zákona, a na
nìm by se pøíslu�ná ministerstva stì�í dohodla, nebo� tu nará�ely na sebe kom-
petenèní spory mezi nimi datující se ji� z døívìj�í doby, a kromì toho vy�adova-
lo schválení parlamentem, je� se v porevoluèní dobì zabýval dùle�itìj�ími zá-
le�itostmi, ne� za jaké se pova�ovalo archivnictví. Není jasné, zda vùbec byla
v souvislosti s tìmi jednáními pøipravena osnova zákona o Národním archivu,
ale pravdìpodobné to není, ba lze øíci témìø s jistotou, �e tomu tak nebylo. Jisté
je jen, �e pøedpokládaná intervence ministra Nejedlého se minula úèinkem, jed-
nání skonèila neúspì�nì a Národní archiv se ani tentokrát zalo�it nepodaøilo.

 Pokud dr. Proke�e odstranili z archivní scény jako pøedpokládanou hlavní
pøeká�ku k ustavení Národního archivu, nyní se ukázalo, �e byl obìtován úplnì
zbyteènì, proto�e nebylo vùbec v silách jednotlivce ani tento archiv zøídit, ani
tomu zabránit. Pro prof. Borovièku tento nezdar jeho celo�ivotních snah zna-
menal pøirozenì trpkou deziluzi. Byl také rozèarován z nespolupráce v pracov-
ních zále�itostech a nezájmu zmínìných mladých archiváøù, kteøí se s ním kro-
mì toho roze�li i po politické stránce. Pokud si pøedstavovali, �e Borovièkovo
vedení bude pouze formální a �e oni ovládnou archiv, velmi se zklamali, proto-
�e nic takového prof. Borovièka nepøipustil. Neshodli se s ním ani v hlavní vìci,
otázce Národního archivu, která stála u nìho na prvním místì, kde�to jim byla
celkem lhostejná. Nemohl se na nì nadále spoléhat a na druhé stranì ani nemohl
poèítat s tím, �e nalezne porozumìní pro své snahy u Proke�ových stoupencù. Na-
konec zùstal v podstatì osamocený. Uvìdomil si samozøejmì, �e po zamítnutí ná-
vrhu na zøízení Národního archivu nemìl dùvod nadále v archivu setrvávat.
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 Za zmínìné jeho osobní situace a kdy se archiv mimoto nacházel v dosti
neutì�eném stavu, si prof. Borovièka podal 30. kvìtna 1947 �ádost, aby byl
uvolnìn z funkce správce archivu. Ministr vnitra mu vyhovìl a zprostil ho ve-
dení archivu dnem 30. èervna 1947.27 Nepoèítáme-li krátké období, kdy vede-
ním archivu doèasnì povìøili dr. V. Leto�níka, byl prof. Borovièka na del�í
dobu poslední odborník v èele archivu. Po nìm následovala øada øeditelù, dosa-
zených na toto místo z politických dùvodù, bez potøebné kvalifikace i jiných
pøedpokladù; jeliko� jim chybìl i vztah k archivu, byli mu celkem spí�e ke
�kodì, ne� ku prospìchu.

 Odstranìní prof. Proke�e mìlo pro archiv mimo jiné i nepøíznivé personál-
ní (neboli kádrové, jak se to tehdy nazývalo) dùsledky. Pøedev�ím bylo poprvé
poru�eno právo definitivy zaruèené zákonem a tím tak dán �patný pøíklad pro
a� pøíli� brzkou budoucnost. Po únorovém pøevratu v roce 1948 bylo toti� akè-
ním výborem Národní fronty odstranìno (èili vyakènìno) z archivu mno�ství
pracovníkù. Propu�tìní postihlo v první øadì pøední Proke�ovi zastánce; ostat-
ní, kteøí tam byli ponecháni, v�ak dostali �záznam� a mìli pocítit tím èi oním
zpùsobem nepøízeò vrchnosti.

 Zkoumá-li se objektivnì a ze v�ech stran otázka, zda odvolání prof. Proke-
�e mìlo nìjaký smysl, zda pøispìlo k nápravì stì�ovaných nedostatkù a prospì-
lo-li nìjak archivu, krátce zda mìlo alespoò v nìjakém bodu kladný význam,
nenalezne se ani jediný bod, který by tomu nasvìdèoval. Naopak, pro archiv
znamenalo citelné oslabení, zpomalení vývoje a celkové zhor�ení pomìrù, pro-
to jej nelze i s odstupem èasu hodnotit jinak ne� negativnì. Archiv si v�ak tuto
ránu zasadil sám. Pouèení, které z tohoto pøípadu vyplývá, je nejménì dvojí:
1. jedna nespravedlnost, která se strpí, pøiná�í za sebou vzápìtí øadu dal�ích
nespravedlností, 2. ka�dá zmìna (by� sebe lépe mínìná) nemusí je�tì znamenat
pokrok. V tomto pøípadì mìla je�tì jeden (kromì ji� zmínìných) neèekaný dù-
sledek: archiv se dostal pod silný vliv smìru, který u nás pøevládl po únoru
1948.
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ta RNDr. PhMr. Jaroslava Proke�e, CSc. jsem je mohl pou�ít. Tato èást pozùstalosti poslou�ila
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podle dr. Bauera a dr. Janou�ka, koupi listin a uschování vìcí dr. Schiecheho v archivu podle
dr. Èejchana, spoleèenských stycích dr. Proke�e s dr. Swientkem a posléze ob�írnì i oslavy
50. narozenin.
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20 Nález vrchní oèistné komise i s pøíslu�nými spisy se dochoval pouze v pozùstalosti.
21 Nález nejvy��ího správního soudu jako� i spis o reaktivování a spisy týkající se vyklizení

slu�ebního bytu se dochovaly pouze v pozùstalosti.
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tak usuzovat ze skuteènosti, �e malostranský lékaø MUDr. Wallenfels, který pro nìho vystavo-
val lékaøská vysvìdèení, ji nikdy v popisu jeho zdravotního stavu neuvedl. Dr. Proke� zøejmì
ani o ní nevìdìl a tudí� se na ni neléèil.

25 Pohøeb mìl zajímavou dohru na schùzi výboru Èeskoslovenské archivní spoleènosti konané
dne 15. èervna 1951. Pøedseda Spoleènosti zahájil sdìlením o incidentu (jak to nazval), který
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jen� doplácel na své pøesvìdèení. Ty projevy byly podle prof. Vojtí�ka namíøeny proti nìmu.
Dále øekl, �e také dostal anonymní dopis, ve kterém mu je Proke�ova smrt dávána za vinu a je
mu vyhro�ováno. K tomu prohlásil, �e necítí �ádnou vinu a �e by i dnes podepsal v�e, co tehdy
o Proke�ovi øekl, ostatnì �e v té vìci nebylo jeho mínìní o nìm osamoceno. Øekl dále, �e vìc
má podle jeho názoru osobní stránku a �e si na základì toho uvìdomuje, �e nemá dùvìru v�ech
archiváøù. �e si také klade otázku, zda Proke�ùv program archivní reorganizace není smìro-
datný pro nové øe�ení. Proto�e má dojem, �e tomu tak je, a také vzhledem k vysokému vìku,
nabídl svou rezignaci. Domnívá se, �e je nìkdy dobøe odejít vèas a proto chce odejít a udìlat
místo mlad�ímu. Své dùvody k této rezignaci pova�uje za velmi záva�né a vedle toho má
obavy z jednání archivní komise, o jejím� slo�ení proskoèily zprávy. Podle jeho názoru se
archivnictví dostalo pøíli� na administrativní kolej a jeho vìdecká stránka je pøíli� zanedbána,
nikoli po stránce historicky vìdecké, ale po stránce archivnì vìdecké. Závìrem své øeèi po�á-
dal, aby byl propu�tìn ze svých povinností, jinými slovy z funkce pøedsedy Spoleènosti.
V debatì, která se potom rozvinula, v�ichni pøítomní �ádali prof. Vojtí�ka, aby odvolal svou
rezignaci. V tom smyslu mezi jinými vystoupil i jednatel dr. Z. �amberger s projevem, kterým
velice ukøivdil památce prof. Proke�e. Nikdo z pøítomných, pøesto�e mezi nimi byli i nìkteøí
ob�alobci z onìch procesù proti nìmu, se k dr. �ambergerovi nepøipojil, proto�e pronést nìco
takového nad jeho èerstvým hrobem bylo by pøece jen pøíli� nevkusné. Prof. Vojtí�ek vzal
nakonec svou rezignaci zpìt. Zápis o schùzi výboru konané 15. 6. 1951 je ulo�en ve fondu
Èeskoslovenská archivní spoleènost, kart. 3. Za upozornìní na tento dokument jsem zavázán
díkem panu Mgr. J. Kahudovi.

26 Roèník 20, 1951, 79.
27 SÚA, AR 1946�1948, I./1a/1947.
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ZUSAMMENFASSUNG

DER FALL DES PROFESSORS DR. JAROSLAV PROKE� �
EIN DUNKLER KAPITEL AUS DER GESCHICHTE DES ARCHIVS
DES INNENMINISTERIUMS

Josef Kollmann

In dieser Studie handelt sich ums Lebenschicksal des Professors Dr. Jaroslav
Proke� im Zeitraum von seiner Absetzung vom Amt des Archivdirektors am
10. Mai 1945 bis seinem Tode am 31. März 1951, anders gesagt, um seinen fast
sechsjährigen Kampf um Ehre, Rechtfertigung und Existenz. Er wurde auf Grund
des Dekrets des Tschechischen Nationalrats abberufen, ohne die Grundangabe,
aber bald darauf wurde er beschuldigt, dass er mit seinem Benehmen in der
Zeit der Okkupation gegen die Nationalehre verstieß. Die Beschuldigung war
unbedeutend und nicht beweiskräfig; es war nur ein Deckmantel. Die Befürch-
tung, dass er Gegner der Organisierung des Archivwesens werden könnte, wurde
der wahre Grund seiner Abberufung. Diese Organisierung bereiteten die
Univeritätsprofessoren Dr. J. Borovièka und Dr. V. Vojtí�ek vor, die auch die
Hauptinitiatoren der Aktion gegen Dr. Proke� waren. Sie lagen vor, dass er die
Pläne auf die Archivorganisation zunichte machen könnte, ähnlich wie sein
Vorgänger Dr. L. Klicman, der sie in Jahren 1919�1923 vereitelte. Das Präsi-
dium des Innenministeriums erkannte das erwähnte Dekret als gültig, aber nach
Dr. Proke�s Berufung entschloss es,  dass er sich nicht schuldig gemacht hatte,
doch in seinem Amt konnte er nicht bleiben, und versetzte ihn in den Ruhe-
stand. Als dann das Gericht entschied, dass diese Pensionierung gesetzwidrig
war, wurde das Ministerium gezwungen, ihn zu reaktivieren. Er wurde aber
nicht in den Archivdienst zurück eingereiht, sondern man schickte ihn auf Urlaub
mit Wartegebühr.

Das Präsidium des Innenministeriums hörte nicht auf, ihn zu verfolgen,
und klagte ihn nach dem sog. kleinen Retributionsdekret bei der Strafkommission
an, wo das Verfahren für ihn sehr gutes Ende nahm, denn er wurde nicht nur
von der Schuld freigesprochen, sondern umgekehrt seine Tätigkeit während
der Okkupation wurde hervorgehoben. Dadurch wurde er rechtlich, aber auch
moralisch ganz vom Verdacht rein gewaschen, doch es hatte für ihn keine prak-
tische Bedeutung, denn die Karlsuniversität erneuerte nicht seine Professur.
Das Ministerium verfolgte ihn nach wie vor und führte gegen ihn ein weiteres
Verfahren vor der Reinigungskommission für die öffentlichen Angestellten und
nach der Berufung vor der Oberreinigungskommission. Hier fiel es für ihn schon
nicht so gut aus, weil das Ministerium in den beiden Kommissionen zahlenmä-
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ßige Übermacht hatte. Nach dem Februar 1948 wurde seine Situation hoff-
nungslos. Seit dem 1. Januar 1949 stellte das Ministerium die Auszahlung der
Wartegebühr ein, und Dr. Proke� blieb ganz ohne Mittel. Deshalb wurde er
gezwungen, eine minderwertige Anstellung bei einer Instalateurfirma aufzu-
nehmen. Die letzten zwei Jahre seines Lebens waren für ihn sehr schwer. Seine
Gesundheit war nach dem sechsjährigen Marthyrium ganz ruiniert und so ging
er vorzeitig dahin.



335

JAK MNE PROBLÉM RUSKÉ REVOLUCE PØIBLÍ�IL KE
TØEM PRESIDENTÙM REPUBLIKY

Jan Slavík

(ed. Jaroslav Bouèek)

Jan Slavík (1885�1978), v letech 1925�1939 øeditel Ruského zahranièního
historického archivu pøi ministerstvu zahranièních vìcí, byl u nás ve své dobì
nejvìt�ím odborníkem na novodobé ruské dìjiny a jejich sovìtskou souèasnost.
T.G.Masaryk si zvolil právì Slavíka k doplnìní svého nejvìt�ího díla Rusko
a Evropa k druhému vydání. Zároveò Slavík vystupoval jako nejvá�nìj�í opo-
nent svého uèitele Josefa Pekaøe a kritik pozitivistické faktografiènosti Gollovy
�koly ve sporu o smysl a pojetí èeských dìjin, problémech teorie historického
poznání. Jako úspì�ný novináø Slavík èasto zasahoval do souèasných politic-
kých otázek. V tøicátých letech vystupoval v tisku na obranu republiky proti
nastupujícímu nacismu, po roce 1945 hájil opìt ohro�enou svobodu tisku, co�
mu vyneslo zatèení v únoru 1948 a dlouhodobé umlèení, které trvalo, s výjim-
kou období Pra�ského jara, a� do jeho smrti. Výbor ze Slavíkovy publicistiky
vydalo nakladatelství Academia,1  Slavíkùv �ivotopis je pøipraven do tisku.

Fond Jana Slavíka ulo�ený ve Státním ústøedním archivu (SÚA) obsahuje
tøi obsáhlej�í vzpomínkové práce: Kdy� minulo let padesát. Pøíhody a nezdary
historikovy (rukopis v se�itì A 4 z roku 1952), Jak jsem chápal ruskou revoluci
(strojopis s ti�tìnými pøílohami z roku 1961, 96s.) a zde vydanou vzpomínku
Jak mne problém ruské revoluce pøiblí�il k tøem presidentùm republiky (strojo-
pis s ti�tìnou pøílohou, 26s.), kterou mù�eme datovat pouze nepøímo � do kon-
ce 60. let.

Jan Slavík: Jak mne problém ruské revoluce pøiblí�il ke tøem presiden-
tùm republiky

Mùj osobní styk s T. G. Masarykem, Edvardem Bene�em a Antonínem Zá-
potockým byl tak nepatrný, �e sotva by stál za zmínku, kdyby tu nebyl shodný
moment, který má setkání s tìmito presidenty na�í republiky zpùsobil. Se v�emi
svedl mne problém ruské revoluce. Jen tento moment nutká mne, abych zacho-
val o tom pamì�.
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 1. Nehovory s Masarykem

 Okolnost, �e T.G.Masaryk mi svìøil doplnit ve druhém vydání jeho spisu
Rusko a Evropa historický úvod, svedla leckoho k domnìnce, �e jsem patøil
k osobám Masarykovi blízkým. Dokonce, �e jsem byl jeho �ák. Je to velký
omyl. Na universitì poslouchal jsem po celá ètyøi léta jeho pøedná�ky,2  ale
nikdy jsem u nìho nedìlal zkou�ky (nekolokvoval). Pùl roku jsem byl v jeho
semináøi, ale �ádnou písemnou seminární práci nenapsal. V dobì, kdy mi svìøil
revizi a doplnìní historické èásti díla Rusko a Evropa3 , Masaryk mne osobnì
neznal. Nebyl-li mùj styk s prvním presidentem témìø �ádný, dostal jsem se do
styku s jeho knihovnou tak intimnì, jako snad nikdo jiný. Vypravování, jak se
to stalo, zní mnì samotnému dnes jako pohádka. Vylíèím to podrobnìji, je�to
vydává to svìdectví o Masarykovì �profesorské� vý�i a o neuvìøitelnì nízkých
vìdeckých pomìrech v prvních letech republiky. Tenkrát bylo rozhodnuto zalo-
�it hned dvì nové university v Brnì a Bratislavì. Ale vìdecké síly pro tyto dvì
nové vysoké �koly shánìly se tì�ce. Odhalila se takøka do naha zastaralost uni-
versitního cechu (posledního cechu, který se ze støedovìku dochoval), kde mi-
str se staral jen o svého nástupce, který ke kvalifikaci v pøíslu�ném øemesle
musil pøipojit bezvýhradnou úctu k mistrovì vìdecké dovednosti. V nouzi
o vìdecké síly vzpomenuli si na mnì, bývalého asistenta Historického ústavu èi
semináøe University Karlovy. Vyzvali mne, abych �el na nìkterou z nových
universit. Odpovìdìl jsem profesoru �ustovi4  a Kroftovi5 , �e jsem za války
silnì ve vìdì zaostal (byl jsem v té dobì profesorem reálky na Kladnì) a �e
bych si nejprve chtìl doplnit své vìdomosti. Jmenovaní profesoøi vymohli mi
okam�itou vìdeckou dovolenou, aè tenkrát o profesory � historiky na støedních
�kolách byla nouze veliká. Byl jsem pøekvapen tou ochotou, ponìvad� jsem nebyl v
kruzích universitních profesorù persona grata. S profesorem �ustou jsem dokonce
mìl pøed deseti lety jako asistent nìkolik konfliktù. Nikoliv vìdeckých, ale jako
vzpurný slu�ebník ètyø pánù øeditelù tohoto historického ústavu.6

 Ale tento zájem o mou osobu rychle poklesl a s tím také má snaha o univer-
sitní kariéru. První sprcha pøi�la z historického semináøe. Jako bývalý asistent
a nyní kandidát universitní profesury domníval jsem se, �e si mohu vypùjèovat
knihy z knihovny seminární. Tehdej�í asistent dr. Kvìt7  (pozdìj�í profesor dì-
jin umìní) nìkolikrát mi knihy pùjèil, ale potom dal�í pùjèování odmítl. Zaká-
zal to profesor Bidlo8  s odùvodnìním, �e nejsem èlenem semináøe a v �ádném
jiném svazku s universitou. V dobì mého asistentování pùjèovaly se z knihov-
ny seminární knihy historikùm, kteøí nebyli v �ádném svazku s universitou, a jak
jsem se pozdìji pøesvìdèil, i pozdìji se tak dálo. Bidlùv zákaz vyplynul jen ze
staré nepøíznì ke mnì. Proto jsem snesl tento neosvícený zákaz, u� proto, �e
tehdej�í knihovna historického semináøe nemohla mi z literatury o slovanských
dìjinách mnoho poskytnout.
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 V prvních letech republiky hlavním a jediným zdrojem pro slavistická stu-
dia byla knihovna muzejní. Mìla speciální pøíruèní slovanskou knihovnu. Ani
následkem zanedbání slovanské vìdecké produkce za éry bibliotékáøe (È. Zí-
brta nebyla na vý�i, ale mìla pøece øadu periodických publikací, je� tenkrát
badatel jen tam mohl rychle ke své práci pou�ít. Sotva v�ak zaèal jsem v této
bibliotéce pracovat, byla zkasírována. Zástupce øeditele knihovny dr. Volf 9  na
otázku, jak se mohlo stát, �e jediný slu�ný zdroj pro slavistická studia byl zru-
�en, pøiznal, �e se to stalo na návrh profesora Bidla na schùzi muzejní spoleè-
nosti a jako dùvod ke zru�ení uvedl, �e se tam � ztrácely knihy. Knihy se tam
ztrácely, jako v ka�dé pøíruèní knihovnì, dlouho pøed tím. Ve skuteènosti byl to
nový osvícený Bidlùv èin, smìøující k tomu, aby mi vìdeckou práci znemo�nil.
A �e tento mùj závìr byl správný, potvrdil Bidlo takøka matematicky jiným
vìdeckým kalibánstvím. Kdy� zjistil, �e chodím do historického semináøe èíst
polské historické èasopisy, zavøel si je do svého stolu, jak mi s nemalými rozpa-
ky sdìlil asistent Kvìt. Tuhle vìc, která mìla postihnout mì, ale po�kozovala
v�echny studenty � historiky, jsem u� nesnesl a obrátil se stí�ností na profesora
Pekaøe. Pekaø rozhorlenì prohlásil, �e Bidlo k tomu nemá právo, �e èasopisy
nepatøí semináøi, nýbr� redakci Èeského èasopisu historického, se kterým prof.
Bidlo nepracuje. Ale pøi tomto rozhorlení zùstalo. Pekaø nezakroèil, polské his-
torické èasopisy zùstaly v Bidlovì psacím stole uzavøeny.

 Nenechal jsem si to pro sebe, jak neslýchaným zpùsobem je znesnadòová-
na práce èlovìku, který se na universitu nehlásil, ale byl tam zván. Vìc nìkdo
donesl presidentu Masarykovi. Od jeho literárního tajemníka dr. �kracha10  do-
stal jsem dopis, abych ho nav�tívil v jeho kanceláøi na Hradì. Tam mi sdìlil, �e
pan president sly�el o obtí�ích, je� mám pøi svých ruských studiích, proto mi
dává k dispozici (tak to �krach øekl) svou knihovnu. Zatoèila se mi hlava
a zatoèila se mi je�tì víc po tom, co následovalo. �krach mne zavedl do presi-
dentovi knihovny. Byla to tenkrát v podstatì Masarykova stará profesorská
knihovna, sedící v pùvodních èernì natøených regálech. �krach mávnutím ruky
ukázal na slovanské oddìlení a na lístkový katalog. Do knihovny, je� dosud
nemá �ádný personál, mohu chodit v kterékoli dobì. Mohu tam studovat tøeba
v noci. Kdyby mne na chodbì zastavila strá�, staèí øíci, �e pracujete v presiden-
tovì knihovnì. A kdy� si budete chtít nìco pùjèit domù, napi�te to na ètvrtku
papíru a dejte mi to do kanceláøe. Po tìch slovech �krach ode�el do své kance-
láøe a já stál v Masarykovì knihovnì, pøímo ohromený, kde si mohu dìlat, co
chci!

 Pobyl jsem první den v knihovnì asi hodinu, zvìdavì chodil od regálu
k regálu, namátkou vytahoval svazky. Skoro ve v�ech jsem na�el hojné okrajo-
vé poznámky. Pokládal jsem to za náhodu, ale po bli��ím seznámení s knihov-
nou pøesvìdèil jsem se o pravdivosti Masarykových slov: �Nemám rád èisté
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knihy�. Vyu�il jsem svých náv�tìv v knihovnì a velmi brzo prohlédl knihovnu
celou. Na�el jsem tam knihy èi bro�ury, je� jsou kuriózem. Nenajdete na okra-
jích nebo na obálce prázdné místo. Tyto poznámky zùstanou nav�dy svìdec-
tvím, jak Masaryk svá veliká díla zpracoval, zejména, jak dùkladnì prostudo-
val literaturu ke svému nejvìt�ímu dílu Rusko a Evropa. Neomezil jsem se na
prohlídku slovanského oddìlení knihovny, ale dostatek èasu mi umo�nil, abych
prohlédl, co Masaryk nashromá�dil, kdy� psal Èeskou otázku, Havlíèka a ze-
jména literaturu k Otázce sociální. Glosy ve studovaných knihách, pøi nich� si
Masaryk neukládal rezervu, samy by staèily na konstrukci Masarykových vì-
deckých a politických názorù. Kdy� u� ne z úcty a vdìènosti k mu�i pro národ
tak zaslou�ilému, tedy z vìdeckých dùvodù Masarykova knihovna mìly by být
zachována jako celek.

Pøi svých náv�tìvách v Masarykovì knihovnì nejednou jsem na�el tam ba-
lík knih s nápisem: Vráceno z Lán. Masaryk jako president nejen kupoval, ale
dostával spoustu knih a bro�ur ze v�ech mo�ných oborù: z politiky, z národního
hospodáøství, z vojenství, zemìdìlství, ov�em také spisy o bol�evismu, fa�ismu
atd. Zvìdavì jsem v�dy prohlédl vrácený balík, nenaleznu-li tam Masarykovy
glosy. Leccos bylo vráceno neètené nebo nedotèené, co� zùstane svìdectvím,
jak Masaryk rychle poznal, �e spis, který ho zlákal svým slibným názvem, je
dílo slabé èi bezcenné. Také z toho, jak ètoucí brzo zjistí bezcennost knihy,
pozná se jeho vìdecká úroveò.

 Moje docházky do Masarykovy knihovny, protahující se nìkdy dlouho do
noci, skonèily, kdy� knihovna dostala svého knihovníka. Ale i potom hojnì
jsem si odtud pùjèoval, je�to získal jsem k tomu novou legitimaci, kdy� Masa-
ryk mne povìøil doplòkem novì vydávaného spisu Rusko a Evropa. Proè si
vybral mne, osobnì neznámého, dosud nedovedu si vysvìtlit. Od tajemníka
�kracha dostal jsem jen odpovìï, �e pan president zná mé èlánky o ruské revo-
luci z deníku Èas (pøedchùdce Národního osvobození) a také z kladenské Strá-
�e svobody. �krach dokonce jmenoval dva mé èlánky z tohoto národnì demo-
kratického týdeníku: Demagogové �ízní11  (proti kladenským munovcùm)
a Bol�evismus na�ehlených kalhot12  (proti pánùm kladenských hutí a dolù). Pa-
matuji si tento �krachùv detail, je�to zmínìné dva èlánky byly napsány zcela
nemasarykovským stylem, to jest prudce, vá�nivì a pateticky. Tohle nemohlo
být pro mne legitimací, abych doplnil s olympským klidem psanou knihu Rusko
a Evropa. K napsání doplòku byl jsem vyzván na poèátku roku 1924, nebo snad
u� koncem roku 1923, ale druhé vydání díla vy�lo a� roku 1930, kdy� u presi-
denta osobnì intervenoval nakladatel Laichter a poukázal, �e z dùvodù obchod-
ních tøeba vydat knihu v dobì oslav Masarykových osmdesátin.

Vinu na tom, �e nové vydání se tak dlouho táhlo, má výhradnì Masarykùv
literární tajemník Vasil �krach. Ke mnì, jak z toho, co jsem vý�e napsal, patrno,
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�krach se choval tak pøátelsky a úslu�nì, �e se hodnì rozpakuji mluvit o jeho
notorické i v jiných pøípadech prokázané vadì � neuvìøitelném kunktátorství,
brzdícím literární práci. �krach � to je mo�no tvrdit kategoricky � má hlavní
podíl na tom, �e za první republiky, èi za �ivota prvního presidenta nebyly vy-
dány v�echny jeho hlavní spisy.13  Na toto �krachovo kunktátorství se nejednou
útoèilo. Masaryk v�ak nedal na �kracha dopustit prý z té pøíèiny, �e �krachùv
otec za války podporoval Masarykovu rodinu, marné bylo také moje pová�livé
exponování. Pøi sly�ení u Masaryka, kdy� koneènì druhé vydání Ruska a Evro-
py vy�lo, poznamenal jsem, �e mùj dodatek je vlastnì zastaralý, �e jsem jej
dodal u� roku 1928,14  �e od té doby se v Rusku udály významné zmìny, je� v
mém dodatku nejsou. Pøi tom jsem se dopustil riskantní �denunciace�. Øekl
jsem, bude-li vydání ostatních presidentových dìl se táhnout tak, jak to bylo
s Ruskem a Evropou, národ sebrané spisy Masarykovy neuvidí. Riskantnost
byla v tom, �e jsem mohl vzbudit domnìnku, �e se chci tlaèit sám do vydávání
presidentových spisù.

Masaryk tento mùj nájezd na dobráka �kracha sklidil lakonickou vìtou:
�Ale v�dy� mi toho tisknou dost!� Bohu�el moje a nikoliv jen moje pøedpovìï,
�e národ sebrané spisy Masaryka neuvidí, se splnila s krutou doslovností. Po-
známka: jako kuriózní doklad, jak se na �krachovu váhavost útoèilo, pøikládám
svou satiru Balada o hradním kaplanu, kterou dal pøítel dr. Janou�ek15  v archivu
ministerstva zemìdìlství vytisknout, tak�e se hojnì roz�íøila. Byla prý také
Masarykovi pøedèítána na schùzce �Èapkových páteèníkù� (tohle mi sdìlil
Hubert Ripka, ale Josef Kopta to popíral) (viz pøílohu).

K Masarykovi jsem byl pozván tøikrát,16  v�dy v souvislosti s novým vydá-
ním spisu Rusko a Evropa. Jen�e pøi tìchto audiencích se o mém dodatku ne-
mluvilo. Masaryk na nìm nic nezmìnil, jen po�ádal, abych víc pozornosti vì-
noval církvi za revoluce.17  Za to kladl mi otázky, které s mou prací naprosto
nesouvisely. Tak hned pøi první audienci pøekvapil mne otázkou hodnì neurèi-
tou: �Tak jak to máte s profesorem Pekaøem?� Bylo to v dobì mých polemik
s Pekaøem o husitské revoluci, ale otázka mohla se vykládat jako zájem o mùj
pomìr k universitì vùbec, ponìvad� v té dobì bujely klepy, �e moje vystoupení
proti Pekaøovi má koøen osobní, �e Pekaø byl mezi tìmi, kdo zamítli mou �á-
dost habilitaci, aè jsem nikdy na pra�ské universitì se o docenturu neucházel.18

Vylo�il jsem tedy, co mnì pøimìlo, abych Pekaøùv výklad husitství podrobil
kritice. Øekl jsem, �e si profesora Pekaøe vá�ím jako nejvìt�ího ze souèasných
èeských historikù a také pro jeho stateèný charakter. Jeho vrozený konzervatis-
mus jsem dávno poznal, ale nevadil mi, je�to dávno jsem se pouèil, �e konzer-
vatismus èasto zrodil velmi u�iteènou kritiku problémù politických i vìdec-
kých. Pod vlivem války v�ak, jak jsem se pøímo z rozmluv s Pekaøem pøesvìdèil,
jeho konzervatismus vzrostl, zejména pod vlivem Pekaøova nezdaru pøi odhadu
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výsledku války (musím poznamenat, �e jsem tenkrát Masarykovi zatajil Peka-
øovo memorandum císaøi Karlovi, dr�e se slibu, který jsem dal tomu, kdo mne
s tím dokumentem seznámil). V Pekaøovì �i�kovi � øekl jsem Masarykovi �
odrazila se jeho nechu� k revoluci pod vlivem ruského bol�evismu, právì tak
jako v Tainovì velkém díle o francouzské revoluci se ozývá jeho nechu� k Pa-
øí�ské komunì. Tøebas tato nechu� zavedla Pekaøe k neudr�itelným tezím, jeho
kniha �i�ka a jeho doba vnesla do na�í husitské historiografie více ne� v�echna
ostatní tzv. jubilejní literatura o �i�kovi.

 Pøi tomto mém rozpovídání Masaryk se na mne díval, jako by poslouchal
studenta pøi rigorózu a dùslednì mlèel. Zachoval mlèení, i kdy� jsem v øeèi
ustával, a pøivádìl mne tím do rozpakù, tak�e znovu jsem se dal do výkladu,
�jak to mám s profesorem Pekaøem�. K jinému jsem se za této prvé audience
nedostal. Èekal jsem, �e president zaène o Rusku a ruské revoluci, ale k tomu
nedo�lo. Interesoval se jen mou prací v Ruském historickém archivu, který se
tenkrát tísnil v èin�ovním domì na Vinohradech. Pou�il jsem toho, abych na
tuto nesnáz archivu, kam tenkrát se materiál k dìjinám ruské revoluce lavinovi-
tì hrnul, hlavu státu upozornil. Tísnili jsme se v nevhodných sklepních místnos-
tech je�tì tøi roky.

Pøi druhém sly�ení president mne pøekvapil otázkou, která teprve nemìla
nic spoleèného s Ruskem a Evropou. Zda bych nenapsal historicko-politickou
pøíruèku pro dùstojníky. �Nedovedete si pøedstavit, � øekl -, jak ti na�i lidé od
vojska jsou politicky nevzdìlaní...� Pøitakal jsem, �e taková politická kní�ka
byla by dnes potøebná, ale �e sám se necítím kompetentní takovou bro�uru èi
knihu napsat. Ostatnì, má-li taková kniha být ètena, musí u� pøilákat jméno
autora, mající za sebou práci z tohoto oboru. Na otázku, koho bych pokládal za
kompetentního pro pøíruèku, jmenoval jsem Jaroslava Werstadta. �Také jsem
na nìj myslil�, øekl president, ale pokud si pamatuji, s Werstadtem o té vìci
nejednal.

K tøetí rozmluvì s presidentem byl jsem pozván, kdy� vy�el druhý svazek
spisu Rusko a Evropa, kde mým úkolem bylo sebrat bibliografii prací o jednot-
livých koryfejích ruského politického my�lení. Nebyla to vìc snadná, ponìvad�
v prvním desetiletí ruské revoluce pøímo se nakupila rùzná vydání jejich spisù.
Vyrostla tak veliká literatura, ale v ní bylo mnoho plevele. Vybrat z ní cenné
vìci nebylo snadné. President to dobøe chápal: �Dalo Vám to práci�, to bylo
jediné, co Masaryk o mém doplòku v jeho spise øekl. Pøiznávám, �e jsem èekal
otázky týkající se mých prací. Ani tìch se nedotkl, nemám-li sem zaøadit po-
chvalnou zmínku o mìsíèníku Slovanský pøehled. Toho jsem pou�il k zmínce
o nedobré situaci èasopisu, který obec legionáøská roku 1925 ochotnì vzala do
svého nákladu, netu�íc, �e v národì naprosto nenajde porozumìní pro èasopis,
referující pravidelnì o �ivotì bratrù Slovanù. Povìdìl jsem presidentu, jak
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s nezdarem skonèila akce redakce i administrace, aby Slovanský pøehled kupo-
valy do svých knihoven støední �koly. �To znám�, øekl Masaryk. �Jednìm jste
leví, druhým praví.� Proè bych zapíral, �e jsem tenkrát sledoval ten cíl, aby
president, který tolik ze svých prostøedkù pomohl kulturním podnikùm, pøispìl
na èasopis vydávaný legionáøi, ale zda mé upozornìní na velikou pasívnost
Slovanského pøehledu vedlo k nìjaké podpoøe presidentovì, nenamáhal jsem
vyzvìdìt.19  Je�tì za presidentství Masaryka legionáøská obec velmi ztrátové
vydávání toho èasopisu zastavila (èasopis do svého nákladu vzal knihkupec
Petr20 ).

Nepadlo-li pøi tøech audiencích slovo o Masarykovì Rusku a Evropì, platí
to je�tì více o mých spisech � vydaných a slibovaných. Jediné slovo neøekl
napø. o mé odmítavé kritice Bidlova spisu Dìjiny Slovanství,21  aè od tajemníka
�kracha jsem zvìdìl, �e presidenta zajímala a se �krachem o tom mluvil. Ne-
dotkl se mých cest do Sovìtského svazu, aè moje reportá�e ho zajímaly a mlu-
vil o nich napøíklad s profesorem �ustou (tohle mi sdìlil sám �usta).

 Ke vzpomínkám na Masarykovo mlèení pøi mých audiencích mohu pøipojit
struènou zprávu o tom, jak Masaryk pevnì stál na tom, abych byl mezi èleny
zalo�eného Slovanského ústavu, které jmenoval president. �est let to trvalo,
ne� zákonem22  Národního shromá�dìní zrozený Slovanský ústav ve�el v �ivot.
Stalo se to teprve roku 1928, kdy� vìc vzal do ruky profesor Krofta po svém
vyslancování v Berlínì. Nìkolik profesorù Karlovy university se namáhalo, aby
mezi presidentem jmenovanými øádnými èleny nebyl �bol�evik� Slavík. Opíra-
li se pøi tom o agrárního ministra �kolství Hod�u23 , ale kdy� Krofta vy�el
s argumentem, �e je to vùle presidentova, odpor zmizel (to mám od Krofty). Po
tajemníkovi �krachovi dostal jsem od Masaryka tento vzkaz: Stálo to práci,
prosadit mé èlenství v Slovanském ústavu. Budou mi tam házet klacky pod
nohy, ale abych odtamtud neutíkal, ale zvedl ten klacek a øezal ty pány! V tom
drastickém výroku cítil jsem Masaryka, který znal své pappenheimské z dob
profesorování na filosofické fakultì, kde ho nezvolili dìkanem, aè tu funkci
zastávala kdejaká vìdecká jalovice. Øídil jsem se Masarykovým vzkazem, neb
páni, tvoøící kompaktní vìt�inu, dali mi èasto pøíle�itost. Ale to nepatøí do tìch-
to vzpomínek. Snad patøí sem jen zaregistrování, �e jsem byl po únoru 1948
vylouèen jako antibol�evik. Vylouèen od tìch, kteøí roku 1945 zamítli mùj ná-
vrh, aby Slovanský ústav vydal k tøicátému výroèí ruské revoluce kritický sou-
bor Leninových projevù roku 1917!24

 2. Audience u Edvarda Bene�e

 Nìkolikrát byl jsem povolán, abych ministru zahranièí podal zprávu o Rus-
kém historickém archivu a Slovanské knihovnì, patøících do jeho resortu. Ale
to byla zøejmì jen záminka. Sotva jsem doøekl pár slov o tìchto vìdeckých
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ústavech, Bene� zaèal s otázkami politickými a zejména se vyptával, jak se
dívám na nejnovìj�í události v Sovìtském svazu. Zatímco Masaryk mne uvádìl
do rozpakù svým mlèením, Bene� byl pravým opakem. Uvádìl mne do rozpa-
kù, pøípadnì do skuteèných nesnází, otázkami o vìcech, o kterých mohl být
z rùzných zdrojù dobøe informován, zatímco já svými vìdomostmi byl jsem
odkázán na tisk a to jen na malou jeho èást. Pomáhal jsem si pøi tom svou
základní tezí: Za v�ech revolucí souèasníci se v hodnocení revoluce mýlili. Mýlili
se revolucionáøi a také jejich odpùrci. Jsem si tedy vìdom, �e budoucí vývoj se
vysmìje lecèemus, co o bol�evické revoluci tvrdím.

Moje �sly�ení� zaèala v dobì, kdy Sovìtský svaz zaèal se pøibli�ovat k �e-
nevské Spoleènosti národù a vzdalovat se od Nìmecka, s ním� se mazanì sblí-
�il v dobì janovské konference. Bene� uznával, �e Sovìtský svaz vstoupil do
Spoleènosti národù pod vlivem nebezpeèí, které mu zahrozilo od Japonska
a mohutnícího hitlerovského nacismu, já jsem pøipomenul, co jsem se doèetl,
kdy� bol�evická strana byla nucena svým soudruhùm vysvìtlit, jak se mohlo
stát, �e Sovìtský svaz vstoupil do organizace, o které po dlouhá léta bol�eviètí
pøedáci tvrdili, �e �Liga národù není instrumentem míru, nýbr� instrumentem
imperialistù, pøipravujících válku proti komunismu�. Pøipomenul jsem výrok
Lunaèarského25  z èasopisu Kommunistièeskij internacional, �e bol�evici bu-
dou pou�ívat �ampliónù� Spoleènosti národy pro svou revoluèní propagandu.
Pøipomenul jsem také nìkolik výrokù Stalinových, mezi nimi i jeho výrok na
XV. sjezdu strany,26 �e bol�evici nesmí zapomínat na slova Lenina, �e konflikt
Sovìtského svazu s kapitalistickými státy je neodvratný, ale �e Sovìtský svaz,
ponìvad� je dosud sláb, musí obratnì tuto srá�ku oddalovat do doby pro komu-
nisty pøíznivé, to jest do doby, kdy se dostaví nová revoluèní situace, buï ná-
sledkem toho, �e v západní Evropì vybuchnou revoluce, buï následkem revo-
luce v koloniích nebo následkem toho, �e soupeøící kapitalistické státy �se
poperou mezi sebou�. Pøipomenul jsem také slova Lenina, �e sovìtská vláda
má kapitalistické státy do války se�tvávat.27  Bene� se pøi mých výkladech usmí-
val, ale s mým závìrem, �e bol�evici budou se pokou�et Spoleènost národù
rozlo�it z vnitøku (iz vnutri), nesouhlasil jako pøíli� akademickým. Vývoj udá-
lostí prý nutí, aby Sovìtský svaz v zájmu své bezpeènosti zvolil tábor demokra-
cie proti nìmeckému a japonskému fa�ismu.

 Moje prvá sly�ení u ministra Bene�e spadala do doby, kdy Stalin dovr�il
své vítìzství nad Trockým vyvezením pora�eného protivníka ze sovìtské zemì.
Prohlásil jsem to za porá�ku tìch bol�evikù, kteøí ulpìli na tezi Leninovì, �e
bol�evická revoluce se neudr�í, nedostaví-li se brzo socialistická revoluce
v západní Evropì, kterou tedy bol�evici musí stùj co stùj v Evropì roznítit. Za
obrovský pokrok v ruské revoluci jsem prohlásil stanovisko Stalinovo, �e Rus-
ko vybuduje socialismus samo a svými hospodáøskými úspìchy doká�e svìtu,
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�e socialistické metody hospodáøské jsou pro lidstvo výhodnìj�í ne� kapitalis-
tické. Zde u� zøejmì se rýsuje heterogenie cílù v revoluci. Opravdový socialis-
mus v Rusku se nevybuduje, ale urychleným tempem se likviduje to, co ruský
velestát po staletí èinilo slabým a chudým. Staletý územní rùst ruské øí�e zabrá-
nil normálnímu vzniku mìst, ohniskùm ve�keré kultury. Budováním prùmyslo-
vých støedisek bol�evická revoluce odstraòuje tento nedostatek. A� u� konec
ruské revoluce bude jakýkoli, tato rychle budovaná prùmyslová støediska zù-
stanou. Na otázku, jak si pøedstavuji dal�í vývoj bol�evického panství, pøi�el
jsem s výkladem, �e tzv. Nová ekonomická politika naznaèuje vìci pøí�tí. Vzmáhá
se v Rusku nová bur�oazie, pøedev�ím opravdová bur�oazie selská, je� promlu-
ví své slovo. Tato má prognóza, se kterou Bene� souhlasil, ukázala se zcela
fale�ná. Jak se ukázalo v nejbli��ích tøech letech, bol�evická strana, respektive
Stalin, druhou agrární revolucí zbavil se bur�oazní (kulacké) vrstvy na selském
venkovì. Pokládal jsem tento bezohledný øez za smrtelnou chybu a domníval
se, �e pokus o kolektivizaci ruského zemìdìlství musí skonèit fiaskem. Asi po
dal�ích tøech nebo ètyøech letech ministr Bene� mi pøipomenul, �e má diagnóza
èi pøedpovìï o ruských kolchozech ukázala se nesprávnou. Pøiznal jsem, �e
jsem �patnì vidìl. Pøed deseti lety mnozí dali se svést k pøedpovìdi, �e bol�e-
vické pokusnictví brzo skonèí, kdy� Rusko v letech dvacátých zachvátil hlado-
mor. Mne k podobnému fale�nému závìru svedl hospodáøský rozmach za Nové
ekonomické politiky, jeho� jsem byl roku 1926 a 1927 oèitým svìdkem.28

K mému názoru, �e radikální Stalinùv pokus zbavit se narostlé selské bur-
�oazie se nezdaøí, vznikl pod vlivem tøetího zájezdu do Sovìtského svazu, kde
jsem uvidìl ú�asnou aprovizaèní bídu, takovou, jaká u nás nebyla za nejhor�ích
dnù svìtové války.29  Veliká Rus to vydr�ela a dal�í vývoj se mi opravdu po té
stránce vysmál. Pøes tuto blamá� Bene� vidìl ve mnì autoritu èi znalce sovìt-
ských vìcí. Pøi ka�dém sly�ení se k ruským pomìrùm vracel. Chtìl ode mnì
sly�et o situaci pìtiletky a je�to jsem mìl pøed sebou sociologa, mohl jsem
smìle vykládat svou teorii heterogenie cílù v ruské revoluci. Bol�evici vìøí, �e
pøekotným budováním prùmyslových støedisek jdou k socialismu, já vidím v úsilí
o vybudování socialismu v malokulturní, z carského despotismu se osvobodiv�í
zemi jen dohánìní kultury, ve které se Rusko opozdilo následkem obrovského
teritoriálního rozvoje. Bol�evici vìøí, �e zemìdìlství socializovali, zkolektivi-
zovali. Podle mého pojetí v kolchozech ru�tí sedláci byli vzati pod komando
a teprve se uèí zemìdìlské pracovní kultuøe. Neb je hrubou chybou výklad v�ech
ruských revolucionáøù o koøenu mu�ikovy bídy a zaostalosti. Vina se svádí na
carský despotismus, na pomì�èíky, sedláky vykoøis�ující. Ve skuteènosti ná-
sledkem nedostateèné sítì mìst v Rusku zaostával nejen pomì�èík, ale i sedlák.
A kdy� roku 1861 krìpostné právo bylo zru�eno, bída sedlákova trvala dále,
ponìvad� naprosto se nemohl rovnat napøíklad èeskému sedláku, kdy� roku
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1848 poddanství u nás bylo zru�eno. Ru�tí uèenci a zejména revolucionáøi pøi-
�li s absurdností, �e sedlákùm byla vzata pùda. Pochybnost této argumentace se
ukázala po revoluèním pøevratu roku 1917. Sedlákùm bylo dovoleno rozebrat
si ve�kerou panskou, církevní, carskou pùdu, ale bìhem prvního desetiletí bol-
�evické revoluce se ukázalo, �e bída z ruského venkova nezmizí. Zmáhala se
velmi tenká vrstva �kulakù�, na kterou se vrhala vina vydøidu�ství proti ostatní
selské mase. Ve skuteènosti hlavním pramenem bídy ruského venkova byl ne-
dostatek zemìdìlské kultury, pracovitosti. Na tento koøen bezdìènì udeøil Lev
Trockij, kdy� na jednom sjezdu strany prohlásil, �e bol�evická revoluce je vlastnì
revolucí proti ruské � lenosti. A� tedy osudy ruské kolektivizace budou jakéko-
li, jedno zbude � zvý�ení zemìdìlské kultury, které ru�tí sedláci získávají pod
komandem nìkolika dovednìj�ích jednotlivcù. Krátce sovìtské kolchozy dohá-
nìjí, co ruskému venkovu nedaly velkostatky pomì�èické.

 Bene� se zájmem pøeru�oval otázkami mùj kantorský výklad a kdy� jsem
skonèil, øekl, �e bych mìl o selské otázce v Rusku napsat podrobnìj�í studii.
Odpovìdìl jsem, �e to byl mùj pùvodní zámìr. �e kní�ka Základy carismu,
kterou jsem roku 1927 vydal, mìla vlastnì být úvodem ke spisu Abolicionis-
mus a revolucionismus v Rusku30 . Jádrem knihy mìlo být vylíèení pomìrù sel-
ského stavu, jen� se octl v zaèarovaném kruhu, kdy� z dùvodù morálních nemo-
hl být dále dr�en v nevolnictví, ale svobodu dostal, kdy� je�tì nedospìl k pracovní
kultuøe, jak tomu bylo pøi selské abolici v západní a støední Evropì. Ale práci
o selské abolici jsem nenapsal, str�en zájmem o otázky pøítomné bol�evické
revoluce, ov�em také tím, �e pøi diskusi s profesorem Pekaøem za�el jsem do
oboru teorie historického poznání. Pøiznal jsem, �e u�iji materiálu z nenapsané-
ho spisu a� v monografiích o ruské revoluci dojdu ke svazku Vzestup Stalina,
kde mnoho místa mìlo být vìnováno druhé agrární revoluci � vytvoøení kol-
chozù. K vydání tohoto svazku nedo�lo, nespatøil svìtlo svìta ani svazek Pád
Trockého, kdy� hrozivý hitlerovský mrak vedl ke spojenecké smlouvì Èesko-
slovenska se Sovìtským svazem.

Z napsaného je, tu�ím, patrno, �e mé audience u ministra Bene�e nenesly
ráz hovoru podøízeného úøedníka ke svému �éfu. Ten ráz mìly i tøi audience,
které jsem mìl u Bene�e presidenta. Ale u presidentských audiencí nebylo ji�
hlavním tématem sovìtské Rusko, nýbr� nacistické Nìmecko a fa�ismus u nás.
Zde jsem se ve svých náhledech dr�el zpátky a pøiznával, �e do pomìrù nìmec-
kých jsem svým studiem nevnikl. Z rozhovoru jsem poznal, �e hrozba nacismu
sedí v Bene�ovì hlavì a �e vlastnì rád by sly�el nìjaký výklad, který by ujistil,
�e to s tím Damoklovým meèem nad Èeskoslovenskem není tak zlé. Po té strán-
ce jsem ho nepotì�il. Zde zaregistruji jednu epizodu. Bene� polo�il mi otázku,
jaký pomìr k fa�ismu mají støedo�kol�tí profesoøi. Øekl jsem, �e jsem u� léta
mimo støední �kolu, �e se vlastnì stýkám jen s nìkolika kolegy. Ale co sly�ím,
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nasvìdèuje, �e sklony k fa�ismu mezi profesory jsou. Udál se napøíklad takový
pøípad. Tøídní profesor v oktávì polo�il �ákùm � abiturientùm otázku, zda by
bylo správné, kdyby ve válce mezi státy demokratickými a fa�istickými Francie
byla pora�ena a ji�ní její èást, pøedev�ím Provence, byla pøipojena k Itálii. A kdy�
studenti unisono prohlásili, �e by to bylo nesprávné, tøídní profesor prohlásil,
�e by to správné bylo. Po tìchto slovech president Bene� vyskoèil ze køesla:
�Tomuhle nevìøím, to je nepravda, výmysl. Kdo Vám tohle øekl?� Odpovìdìl
jsem: �Jeden z abiturientù tøídy�. Bene�: �Ten Vám lhal�. �Pane presidente,
je�tì dnes Vám mohu toho abiturienta pøivést. Je to moje dcera!� Po tìch slo-
vech Bene� chodil jako pardál klecí po komnatì a po hezké chvíli mlèení se
otázal: �Jak se jmenuje ten profesor? Vypadá to jako denunciace, ale mo�no dát
pøíle�itost dotyènému profesoru prokázat, �e jeho �áci � abiturienti o nìm mlu-
vili o�klivou nepravdu.� �Ten profesor je dnes øeditelem gymnázia v Mladé
Boleslavi a je to Vá� spolu�ák Sládeèek. Spolu�ák z vinohradského gymnázia!�
Po tomto sdìlení Bene� usedl, zøejmì pøestal pochybovat, �e jsem mu donesl
nìjaký klep èi výmysl.

 Po osvobození roku 1945 zavolal si mne jen jednou. Bylo to krátce potom,
co Ruský historický archiv byl darován Sovìtskému svazu. Odvezeny byly do
Moskvy dokumenty, ale zbyla zde velká knihovna a sbírka novin. Bene�, který
zvìdìl, �e jsem byl po Mnichovì direktorství archivu zbaven, polo�il mi otáz-
ku, jaké mám plány. Øekl jsem, �e jsem dosáhl vìku �edesáti let, �e jsem uzrál
pro penzi, které chci vyu�ít k dokonèení nìkterých svých spisù a k vydání tìch,
je� za okupace byly znièeny. Jinak se nezøíkám èinnosti publicistické. Tím roz-
hovor o mých osobních vìcech skonèil a president hned polo�il otázku, jak se
dívám na dal�í vývoj Sovìtského svazu. Øekl jsem, �e celou dobu války jsem
byl zbaven mo�nosti sledovat sovìtský tisk a ov�em i jiný zahranièní tisk, kro-
mì fa�istického. Teoreticky vzato, èekám, �e v ruské revoluci se jde tam, kam
se za�lo za v�ech velkých revolucí døívìj�ích � k nacionalismu. A �e to nebude
jen v Rusku, kde nacionalismus vybují, ale v mnohých jiných konèinách Evro-
py. Vyhnání Nìmcù z tolika zemí bude pracovat tím smìrem. Za první republi-
ky Masaryka jímala úzkost, �e v rámci Èeskoslovenska zùstává tolik miliónù
Nìmcù, teï aby nás jímala úzkost z toho, �e vysídlení Nìmci budou se pokou-
�et dostat se zpìt do starých sídel. Kdy� v�ak jsem si dovolil otázku, zda nebylo
by bývalo lépe � transferovat jen opravdové henleinovce, Bene� na to reagoval
rozèilenì, jak jsem to nikdy pøed tím nevidìl. Hned pøi vstupu k nìmu pøekvapil
mne jeho tìlesný vzhled. To nebyl Bene� z první republiky, ale opravdová fa-
cies hipokratica � na smrt nemocný èlovìk. Ten dojem zvý�ila i jeho øeè, vý-
slovnost. A co pùsobilo na mne nejvíce depresivnì, byla chabá du�evní kondi-
ce. To byl �alostný zbytek Bene�e z první republiky. To jsem øekl nìkterým
svým pøátelùm po tomto posledním setkání s tímto velikým mu�em.
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 Asi dva roky potom øekl mi redaktor týdeníku Svobodný zítøek, �e zvìdìl,
�e právì vy�lý mùj èlánek v Zítøku president pochválil. To byl poslední dozvuk
mých stykù s Edvardem Bene�em. Za nìkolik nedìl potom v Svobodném zítøku
mne pøestali tisknout.31  Petr Zenkl toti�, jak mi bylo øeèeno, slíbil odcházející-
mu sovìtskému vyslanci Zorinovi32 , �e nenechá �toho trockistu Slavíka� � jak
mne nazval Zorin � v orgánì národnì socialistickém psát. V tom nebyl jen trn
nepøátelství Zenklova ke mnì. Vìdìl, �e Bene� nebude dlouho �iv a �e dojde
k volbì presidenta, nekomunistická vìt�ina parlamentu bude volit nekomunistu
a �e �ance by mìl on, hlava nejpoèetnìj�í nekomunistické strany. Proto za ka�-
dou cenu chtìl být v Moskvì persona grata. Za�el pøi tom tak daleko, �e navrhl,
abych byl ze strany národních socialistù vylouèen, ponìvad� prý naru�uji mír
v Národní frontì. Jen náhodou jeho návrh nezískal ve výkonném výboru vìt�inu.

 3. Z kladenských diskusí s A. Zápotockým

 Je�tì s jedním presidentem mìl jsem pøíle�itost mluvit o ruské revoluci.
Nebylo to na poli vìdeckém, ale na politických schùzích a v novinách � pøed
více ne� padesáti lety, tedy v dobì, kdy nikdo, a snad nejménì sám A. Zápotoc-
ký, netu�il, �e výmluvný tribun kladenského lidu zasedne jako hlava èeskoslo-
venského státu na hradì èeských králù. Bylo to na Kladnì, kde jsem se octl roku
1913 jako profesor tamní reálky. Poèítal jsem, �e tam pobudu jediný rok a �e
budu z dùvodù vìdeckých pøikázán do Prahy. Vypukla v�ak svìtová válka
a prodlou�ila mùj pobyt na Kladnì na osm let. A s èím jsem nejménì poèítal:
byl jsem na Kladnì str�en do politického víru, co� bylo zcela v rozporu s mým
�ivotním programem.

Je�to pokládal jsem pobyt na Kladnì za krátké provizórium, nepokou�el
jsem se první rok vnikat do kladenského veøejného �ivota. Pøed válkou poznal
jsem jen Ludvíka Austa33 , dlouholetého sociálnì demokratického poslance za
Kladensko. Kolega z reálky pøedstavil mne panu poslanci na ulici. Aust, pù-
vodním povoláním øemeslník (tu�ím obuvník), byl mu� uhlazený. Pøi prvním
setkání vyèastoval mne poklonou. Sly�el o mé �krásné� pøedná�ce o Bezruèovi
v Sokole. Nebyla to pøedná�ka, nýbr� asi pùlhodinový úvod na veèeru, kde
Bezruèovy básnì recitovala dáma z Prahy. Nemluvil jsem o Bezruèovi, ale
o tì�kém �ivotì ostravských a kladenských dìlníkù na konci 19. století a hlavnì
o tom, jak se v èeských zemích dostaly uhelné doly do rukou nìmeckého nebo
aspoò neèeského kapitálu. Tohle patrnì bylo pøíèinou, �e o pøedná�ce pøinesla
pochvalnou zprávu kladenská Svoboda, tenkrát ov�em list sociálnì demokra-
tický. Odtud Aust patrnì mìl o mém proslovu vìdomost. Bìhem války jsem
pøi�el do styku s kladenskými socialisty jako èlen komise pro podporu hladovì-
jících, ale jejich jména jsem zapomnìl, tøebas s leckterým jsem vykonal køí�o-
vou cestu pøi zji��ování oprávnìnosti podpory. Pro�li jsme napøíklad hornickou
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ètvr� Pod prùhonem, uvidìl jsem veèeøet dìti �kávu�, horkou vodu, zaèernìnou
povidly velmi pochybné jakosti. Beránèí trpìlivost kladenské chudiny mìl jsem
pøíle�itost pozorovat i pod �irým nebem. Nahodil jsem se napøíklad k takové
scénì. Bohatý majitel pole dal koèímu podruhé pøeorávat bramboøi�tì, aby od-
tamtud vy�krabal tìch pár bramborù, které zùstaly v zemi po prvním vyorávání.
U pole stál zástup lidí (�eny, dìti a nìkolik mu�ù) s ko�íky a motykami. Hodiny
èekal, a� pole bude podruhé pøeoráno. Odvá�il-li se nìkterý nedoèkavec na èást
pole u� podruhé pøeoraného, kulhavý sedlák ho zahnal bièem. A tohle si pade-
sátièlenný zástup, vyzbrojený motyèkami, dal líbit, nota bene od bezdìtného
zbohatlíka, v té dobì obecnì známého ke�ase. Tady jsem mìl pøíle�itost poznat
pùdu, ze které v prvních mìsících èeskoslovenského státu vyrostl �rudý Kron-
�tadt�. Nebylo tøeba pøíli�né demagogie, aby dobrý kladenský lid se dal strh-
nout k excesùm proti ke�asùm i tìm, kdo nepøedra�ovali.

 A. Zápotockého za let váleèných jsem nepoznal, vojákoval. Setkal jsem se
s ním teprve v kladenském národním výboru, který po 28. øíjnu na Kladnì
a v kladenském okresu opravdu �vládl�. Ale i tam se Zápotocký objevil dosti
pozdì. Doplnil delegáty sociálnì demokratické, kteøí, pokud je pamatuji, byli
jen ètyøi (poslanec Aust, redaktor K. Kindl, uèitel Náprstek, Zápotocký). Aè
jednání výboru projednávalo o�ehavé pøípady a bývalo nìkdy bouølivé, bouøli-
vák Zápotocký kupodivu do nìho nezasahoval. V pamìti mi jen uvízla jedna
námitka proti jednomu mému èlánku v týdeníku Vìstník národního výboru. Byl
jsem povìøen jeho redakcí. Ve vzru�ené dobì tento ná� orgán mìl mnoho odbì-
ratelù a bohatou inzerci, tak�e byl finanènì na národním výboru zcela nezávis-
lým (aspoò v dobì, kdy jsem byl jeho bezplatným redaktorem). Vyu�íval jsem
té okolnosti a psal tam, jako by to byl mùj osobní orgán. Právì proti tomu se
Zápotocký ozval. Ostatnì brzo pøestal schùze národního výboru nav�tìvovat.
Bylo to od okam�iku, kdy na Kladno pøi�el Alois Muna34 . Zápotocký to byl,
kdo se nejvíce zasazoval o to, aby Munovi, po návratu z Ruska obvinìnému
a napadanému legionáøi, byl na Kladnì poskytnut útulek. A Muna to byl, který
vlastnì pøinesl Zápotockému evangelium bol�evické revoluce. Teprve po pøí-
chodu Munovì Zápotocký zaèal revoluènì hoøet a rychlým tempem zapalovat
Kladno.

 Od poèátku prosince roku 1918 Kladno zaèalo �rudnout�. Schùze následo-
vala za schùzí a nejèastìj�ím referentem byl Zápotocký. Vystoupil jsem nìkoli-
krát jako jeho oponent, ale dnes � po pùl století � nemohl bych o tom øíci nìco
jistého. Vedl jsem si tenkrát na Kladnì diáø, ve kterém jsem dosti podrobnì
zaznamenával leccos ze schùzových mejdanù. Bylo tam leccos zachyceno
z diskusí se Zápotockým. Bohu�el, za nacistické okupace mùj deník dostal se
do ohnì (pí�i o tom ve svých vzpomínkách Kdy� minulo let padesát35 ). Po-
v�echnì shrnuto, sna�il jsem se na Zápotockého zápal pro bol�evickou revoluci
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lít vodu výkladem, �e o ruské revoluci po jednoroèním jejím trvání víme málo
urèitého. Za to v�ak jsou známy hospodáøské a kulturní pomìry ruské zemì
v dobì, kdy tam revoluce vypukla. I kdybychom nic o bol�evické revoluci ne-
vìdìli, nesporný fakt, �e v Rusku je obyvatelstvo vìt�inou negramotné, musí
vést k závìru, �e �ádný revoluèní radikalismus nemù�e tam vytvoøit zøízení
socialistické, tj. dokonalej�í, ne� jsou ta, k nim� dosud dospìly státy západoev-
ropské. Tak jsem tenkrát argumentoval.

Bezdìènì se vtírá otázka: Jak padesát let bol�evické revoluce rozhodlo o této
mé argumentaci proti Zápotockého víøe, �e bol�evická revoluce v Rusku zaèala
budovat socialismus. Komunista odpoví, �e jsem prohrál, �e v Rusku bol�evic-
ká revoluce u� socialismus uskuteènila a �e dokonce v Sovìtském svazu jsou u�
na cestì ke komunismu. Jen�e tomuto tvrzení jsou v cestì mnohá fakta. Pøede-
v�ím nesporný fakt, �e vìt�ina pracujících západoevropských státù, aè je pro
socialismus a proti kapitalismu, dodnes se nedává ruským pøíkladem zlákat
a bol�evismus odmítá. A proti tezi, �e v Sovìtském svazu je uskuteènìn socia-
lismus, stojí fakt, �e za Stalina komunisté tvrdili, �e v Rusku je socialismus
uskuteènìn a dokonce tvrdili, �e na tomto uskuteènìní socialismu má nejvìt�í
zásluhu � Stalin. A dnes mluví o éøe Stalinova �kultu�, co� pro sociologa je
naprosto nevìdecký výklad Stalinova despotismu. Ale vra�me se na Kladno za
prvních let ruské revoluce.

 Padla-li do propasti nepamìti vìt�ina mých politických diskusí se Zápotoc-
kým o ruské revoluci, v nej�ivìj�í pamìti trvá a do smrti bude trvat schùze, kde
ne�lo o bol�evismus, ale o na�e vìci domácí. Vryla se mi do mozku, je�to skon-
èila situací, kdy nescházelo mnoho a byl bych se stal obìtí rozvá�nìné du�e
davu.

 Sociální demokraté, mající se v krátké dobì stát vìt�inou komunisty, uspo-
øádali míting s programem: Odvolání legionáøské posádky z Kladna a vrácení
budovy reálky jejímu �kolskému úèelu. Prostorná kaple kladenské reálky, kde
se schùze konala, byla nabita do posledního místa. Referentem byl Zápotocký.
Jeho øeènické umìní je dnes známo. Aè jistì nikdy nemìl v ruce nìjaký �Kate-
chismus der Redekunst�, Zápotocký, povoláním pùvodnì kameník, dovedl vel-
mi psychologicky øadit argumenty ke gradaci. Také tenkrát své dùvody pro od-
chod vojenské posádky z budovy reálky úèinnì vystupòoval. Kladenskou reálku
promìnili prý v kasárna Nìmci (podle pravdy, byla to rakouská vláda, je� za
války zmìnila budovu reálky v lazaret) a tato nìmecká nekulturnost trvá dosud.
Tøeba energicky �ádat, aby tato nekulturnost zmizela a budova vrácena úèelu,
pro který byla kladenským lidem postavena � vzdìlání.

 Kdy� skonèil dlouhotrvající potlesk, pøihlásil jsem se ke slovu. Øekl jsem,
�e úplnì souhlasím se v�ím, co zde uvedl �pøedøeèník�. Je opravdu na èase, aby
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se budova reálky co nejdøíve vrátila svému osvìtovému úèelu. Domnívám se,
�e by se to u� dávno stalo, a �e není tajemství pro nikoho, kdo zavinil, �e se to
nestalo. Legionáøská posádka byla poslána do Kladna, kdy� se tu objevila jiná
nekulturnost. Vím velmi dobøe, co kladenský lid zkusil za války, jakou kalvárii
hladu a utrpení pro�el a nebylo tøeba ani demagogie, aby se dal strhnout k èi-
nùm, jako bylo napøíklad vodìní spoluobèanù pod �ibenice. Ale v ka�dém kul-
turním státì od toho jsou øádné soudy, aby soudily a trestaly. Znásilòování ob-
èanù nevinných, pøípadnì i vinných poulièními samosoudy je a bylo v�dy
nekulturností. A tahle nekulturnost to byla, je� zpùsobila, �e budova reálky
nebyla dosud vrácena svému �kolskému poslání. Na toto moje kontra nikdo
neodpovìdìl, schùze skonèila, úèastníci se klidnì rozcházeli a já v duchu jsem
se domníval, �e jsem si posluchaèe získal tím, co jsem øekl o dobráctví kladen-
ského lidu, který tolik vytrpìl za války. Vy�lo to jinak.

 Budova kladenské reálky stojí v parku, který tenkrát byl ohra�en vysokou
�eleznou møí�í, v ní� byly dva východy Jeden hlavní, k nìmu� se �lo del�í ces-
tou parkem, druhý vedlej�í, hned v sousedství budovy. Vycházel jsem v proudu
lidí tímto vedlej�ím východem. Kdy� jsem se octl na ulici, vykøikla star�í �ena
nìkolik krokù ode mnì: �V�dy� to je ten, co o nás napsal, �e kradem!� Zástu-
pem projelo vzru�ení. Pøede mne se prodrala jiná �ena a zajeèela: �Ty �pinící
nièemo, vlastní �ena mìla by tì zakopat �est metrù pod zem!� Co dìlat v situaci
tak nenadálé? Cítil jsem, �e mám proti sobì rozvá�nìnou du�i davu, kde i nejro-
zumnìj�í argumenty selhávají. Jak jsem mohl rozlíceným �enám dlouze vyklá-
dat, co zde právì vrhám na papír. Do národnì demokratického týdeníku Strá�
svobody napsal jsem ve dnech Husových oslav tento epigram36 :

Dnes nemo�no upálit

Mistøe, být na Kladnì a ne v Kostnici,
nebyl bys skonal na hranici.
Ne� smrt by �lehla plamenná,
my rozkradli by polena.

Popud k epigramu daly mi zprávy hu�ských mistrù, jak ka�dý si odná�í ze
závodu, co chce, a �e portýøi jsou proti tomu bezmocní. Z této epigramové
høíèky se zrodilo to �napsal o nás, �e kradem!� Vykládejte to davu zvedajícímu
proti vám pìsti a hole. V bezradné situaci jsem v�ak provedl psychologickou
hloupost a pøilil petrolej. Zvolal jsem na �enu, která mne chtìla zakopat: �Paní,
dejte si na hlavu studený obklad!�. Vypukl lomoz. Vyprostil jsem se z obklíèení
a zamíøil k domovu. Bydlil jsem nìkolik minut za reálkou, v nové vilové ètvrti,
zvané lidovì �v Habe�i�. Pobouøený zástup �el mi v patách. To znamenalo, �e
jej pøivedu ke svému bytu a �e se pøinejmen�ím octnou v nebezpeèí okna vily.
Zahnul jsem tedy a obcházel park reálky s úmyslem najít útoèi�tì v budovì
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reálky hlavním vchodem. Zatím v�ak odtamtud hrnul se druhý, hlavní proud
úèastníkù schùze. Zahnul jsem tedy cestou jedinì volnou, vedoucí na novokla-
denské námìstí, a doufal, �e najdu útoèi�tì v kavárnì Slávii. Bylo tam nìkolik
minut cesty, ale ty minuty zdály se mi vìèné, kdy� jsem co chvíli èekal, �e
padající nadávky budou vystøídány padáním ran holemi. Sotva jsem v kavárnì
usedl, pøihnal se zdì�ený kavárník: �Pane profesore, budete odpovìdnej, jestli
mi vytluèou okna a zdemolují místnost.� Odpovìdìl jsem po�adavkem, abych
dostal bílou kávu. Kavárník v�ak úpìnlivì naléhal, abych kavárnu opustil. V tom
pøibìhl vrchní a oznámil, �e se lidé rozcházejí.

Kdo zpùsobil ten obrat, zvìdìl jsem starého øídícího uèitele, bydlícího v domì
hned vedle kavárny. Lomozné výkøiky pøivedly ho k oknu a pozoroval dav.
Zahlédl Zápotockého, jak v prùvodu neznámého mu�e pøiblí�il se k zástupu,
který hned potom zaèal se rozcházet. Zápotocký mìl smysl pro vtip, èítal Strá�
svobody a rázem asi poznal, jak to pobuøující �napsal, �e kradem� vzniklo.
Pøi�el tedy z nedalekého Lidového domu vyprostil mne z nebezpeèného oble-
�ení.

A jaká ironie náhody. Zplodil-li epigram srocení lidu proti mnì, k jinému
mému epigramu poskytlo pøíle�itost srocení lidu proti Zápotockému. Srocení
domnìlé! V dobì, kdy v Kladnì byla krajní nouze o mléko, roznesla se po
Kladnì povìst, �e rodina Zápotockých dostává mléko od sedláka ze kterési
vesnice. Povìst byla fale�ná a také výprava �en k Zápotockým byla patrnì vý-
myslem. Hodilo se to k epigramu, k nìmu� v té�e dobì pointu poskytl redaktor
Josef Stivín37 . Napsal tenkrát v Právu lidu, �e kladenskou Svobodu rediguje
chlapec. Tohle jediné byla pravda. Tenkrát, nevím proè, figuroval jako nastrèe-
ný odpovìdný redaktor asi devatenáctiletý Franti�ek Nìmec38 , na konci �ivota
redaktor Svobodného slova, populární svými soudnièkami (zemøel, tu�ím, roku
1965). Tohle tedy byl epigram v národnì demokratické Strá�i svobody:

Bol�evické mléko

Motto: Kladenskou Svobodu rediguje chlapec (Stivín ve Právu lidu)
�en ustaraných zaplanula zlost,
�e v mìstì Kladnì mléka není dost.
�ly k Zápotockým za �tvavým hlasem,
�e vùdce lidu zásobován ke�asem.
Rci, soudruhu, odkud bílé kafíèko,
vyznej, kam posílá� sobì pro mlíèko?
Lide mùj, snad èetls èlánek Stivína,
ten prozradil taje mého kravína.
Odkud mléko mám, to je nasnadì:
Redakci Svobody teèe po bradì!
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Epigram vzbudil na Kladnì veselost a stal se hodnì známým pøièinìním �
Zápotockého. Dal toti� ver�ování v plném znìní otisknout v kladenské Svobo-
dì (kdy� prý honoráø za to u� byl vyplacen!). Odtud, nikoli ze Strá�e svobody
kladenským lidem neètené, epigram se dostal do �irokých vrstev!39

 Zcela neuvìøitelnì v�ak vypadá, povím-li, �e poslední na�e výmìna názorù
skonèila polemikou Zápotockého proti mému epigramu. Bylo to ètvrt století po
na�ich kladenských mejdanech. Zápotocký, tenkrát mocný pøedseda ÚRO40  mìl
v øíjnu roku 1945 projev o dobrovolnických brigádách. Dnes ten projev najdete
v Zápotockého knize O kultuøe a inteligenci41 . Odtud pøebírám celý pasus, kde
si se mnou zapolemizoval, s tehdej�ím mým epigramem42 , tváøe se, �e autor
není mu znám: �Sly�eli jste pøece nebo èetli o ne�tìstí, které se stalo na dole
Schöller na Kladnì. Lékaø a jeho man�elka pøi�li tam o �ivot. Zde máte potvr-
zení toho, jak fale�ná a nesprávná je teze � tvoøení dobrovolných brigád. Jak
stra�né nebezpeèí tu hrozí celému národu, pochopil nejlépe nový ná� národní
básník Nebudimír, který se bije za svobodný zítøek. Napsal proto výsti�ný epi-
gram. Nedivil bych se, kdyby jej správa pra�ské obce vylepila v pra�ských
elektrikách. Sly�te:

Co Èech, to havíø
Lékaø kopající uhlí byl zavalen balvanem.
Vedlej�í cíle tohoto opatøení,
zvý�iti èeské vrtaèení.

Zde máte aspoò kousek pozoruhodného básnického výplodu. Pan Nebudi-
mír jistì není reakcionáø. Ne, on se pøece bije za svobodný zítøek. On chce být
vyvoleným básníkem a zachránit národ pøed vrtaèením.�43

Bohu�el pan pøedseda ÚRO podal �kousek� mého epigramu tak zkomole-
nì, �e posluchaè èi ètenáø musí zapochybovat o �výsti�nosti� básnického plo-
du. Musím to tedy opravit, u� proto, �e z kní�ky Zápotockého pøe�el tento zne-
tvoøený kousek epigramu do kní�ky Vojtìcha Dolej�ího44  Noviny a novináøi45 .
První dva citované øádky do epigramu nepatøí. To je nadpis a motto epigramu
a posledním dvìma øádkùm mo�no rozumìt jen z ver�ù, které v epigramu pøed-
cházejí:46

V dobì, kdy zkázou hrozí atomové bomby,
V�ichni v dolech musíme vrtat katakomby.
Vedlej�í cíle tohoto opatøení,
zvý�iti èeské vrtaèení.

Musím v�ak opravit i na pravou míru pøivést to, co Zápotocký v rozhlase
øekl o novém básníku Nebudimírovi. Dobøe vìdìl, �e tu nejde o básníka. Kdy�
epigram Co Èech, to havíø v týdeníku Svobodný zítøek vy�el, Zápotocký osob-
nì zatelefonoval do redakce a rozmarnì se tázal, kdo je ten Nebudimír, co na-
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psal epigram v posledním èísle. Redaktor Ludìk Stránský47 do telefonu odpo-
vìdìl, �e neporu�uje �ádné redakèní tajemství, ponìvad� ten pseudonym najde
ve slovníku pseudonymù. Autorem je Slavík. Zápotocký: �Který Slavík?� Strán-
ský: �Slavík, historik.� Zápotocký: �Ten fa�ista!�

Ach, ten fa�ista! Tím zvoláním konèí má diskuse se Zápotockým.48  Pokusil
se proti mnì obhájit absurdnost � posílání nebo pøipou�tìní lékaøù k hornické
práci. �e to neobhájil, dosvìdèuje fakt, �e brigády lékaøù v dolech, zatímco
horníci ztráceli èas v lékaøských èekárnách, pøestaly. Poslední slova Zápotoc-
kého o mne jsou v dokonalém souladu s tím, co se øíkalo o mnì støídavì padesát
let. Výrok pana pøedsedy ÚRO �Slavík, fa�ista� je ve shodì s výrokem agrární-
ho ministra Hod�i: �Slavík, ten bol�evik!�

PØÍLOHA

Warjah Nebudimíroviè:
Balada o hradním kaplanu

To bylo dávno. V èerný den Diví rejtaøi míøí v síò,
po bitvì na Bílé hoøe. pala�i mává naò èeta,
Zimní král ujel z Prahy ven, nespasí-li sám hospodin,
pusto na královském dvoøe. po hradním kaplanu veta.

Kdo rebel, vèas se uklidil, Kdo v zázraky nevìøí�, hleï,
jednoho zvyk zdr�el vzadu: jak spasil bùh od útoku.
v své cele dvorní kaplan zbyl, Kol kaplana vystavìl zeï,
jediný na pra�ském hradu. zazdil ho na tøi sta rokù.

Ka�dý se vyhnul moøi bìd, Tøi sta let pøe�lo jako sen,
kdy� cizák na plen hrnul, povìst v�ak stále jde lidem,
na bibli pánì kaplan sed, v hradních zdech kaplan uzavøen,
v té póze obranné strnul. na bibli pánì spí s klidem.

Jen kdy� na vì�i u Víta,
hodina dvanáctá bije,
kaplan zburcován procítá,
bibli v�ak pod �osy skryje.

Státní ústøední archív v Praze, fond J.Slavík, inv. è. 24, stroj. orig. A 4 25s.,
tisk A 4 1s.
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Co Èech, to havíø (urá�ka revoluèní strany)

Motto: Lékaø kopající na brigádì uhlí, byl rozdrcen balvanem

       Zpráva z novin

Pøe��astný národ, má-li se kde schovat,
na zadní kola tøeba pamatovat.
Nastala éra atomové bomby,
vrtejte hluboké katakomby!
Vedlej�í cíl tohoto opatøení:
zvý�iti èeské vrtaèení.

Zpravodaj HK, roè. 2, 1991, è. 2, s. 12.
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Èeskoslovenska. Memorandum se nepodaøilo najít ani v archivu Kanceláøe prezidenta repub-
liky, ani ve fondu Zápotockého v SÚA. Makuláø memoranda je v SÚA Praha, fond  Slavík,
inv. è. 19, 32 s.
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ZUSAMMENFASSUNG

JAN SLAVÍK: WIE BRACHTE MICH DAS PROBLEM
DER RUSSISCHEN REVOLUTION DREI PRÄSIDENTEN NÄHER

Jaroslav Bouèek

Der tschechische Historiker Jan Slavík (1885�1978) konzentrierte sich seit
seiner Jugend auf Geschichte Russlands. Seit 1917 widmete er sich systema-
tisch der Problematik der russischen Revolution. Die Ereignisse in der Sowjet-
union kommentierte er in der Presse, vor allem im Tagblatt Národní osvobození
(Nationalbefreiung), aber auch in der Fachzeitschrift Slovanský pøehled (Die
slawische Übersicht), die er in den Jahren 1928�1938 redigierte. 1925 wurde
er Direktor des Russischen historischen Auslandsarchivs, und Präsident
T. G. Masaryk beauftragte ihn mit der Ergänzung seines Hauptwerks Russland
und Europa und mit der Vorbereitung dessen zweiten Ausgabe. In der Polemik
mit seinem Lehrer Prof. Josef Pekaø vertrat Slavík Masaryks Stellungnahme im
bekannten Streit um Sinn der tschechischen Geschichte.

Am Ende der 60. Jahre beschrieb Slavík in seinen Memoiren seine Begeg-
nungen mit dem Präsidenten Masaryk, seine Diskussionen über die Sowjet-
union und auch über das nazistische Deutschland mit Edvard Bene�, aber auch
seine öffentlichen Polemiken mit Antonín Zápotocký. Diese Memoiren sind im
Nachlass J. Slavíks im Staatlichen Zentralarchiv bewahrt.
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