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POKUS O REKONSTRUKCI KATALOGU ORDINACÍ
PRA�KÉ STAVOVSKÉ EVANGELICKÉ KONSISTOØE

V LETECH 1609�1619*

Karel Beránek

Otázka dochování a pøípadné rekonstrukce matrik Pra�ské univerzity mne
pøivedla k obdobným úvahám o matrice knì�stva pra�ské utrakvistické konsis-
toøe. Vedle názvu �matrika� bylo pro ni také èasto u�íváno �ir�ího oznaèení
�knihy konsistorní�.1

Konsistorní matrika pra�ské utrakvistické konsistoøe obsahovala pùvodnì
jména knì�í podléhajících jurisdikci této konsistoøe. V dobì, kdy tuto konsistoø
tvoøili pøevá�nì univerzitní mistøi, suplovala ji snad i matrika univerzitní. Této
domnìnce by mo�ná i nasvìdèovala listina biskupa Augustina Luciana z 26.
dubna 1484, podle které mìlo být do univerzitní matriky zapsáno pøistoupení
knì�stva pod obojí k jednotì pra�ských mìst.2

Pøed vydáním Rudolfova Majestátu obsahovala matrika utrakvistické
konsistoøe jména knì�í vysvìcených nìkterým katolickým biskupem. Knìze
s evangelickým svìcením konsistoø odmítala a jejich formáty obvykle zabavovala
a ru�ila. Tito knì�í nalézali mo�nost k pùsobení pouze na farách v poddanských
mìstech a vsích, nále�ejících evangelické �lechtì.3

Rudolfùv Majestát a vznik nové stavovské konsistoøe,4 která nahradila do-
savadní konsistoø staroutrakvistù (husitù), znamenala dalekosáhlé zmìny v cír-
kevní správì v èeských zemích. Nová �Konsistoø èeských stavù pøijímajících
veèeøi Pánì pod obojí zpùsobou� se skládala z administrátora (tím se stal teh-
dej�í faráø kostela P. Marie pøed Týnem Eliá� �ud ze Semanína, pùvodnì kato-
lický knìz-augustinián z klá�tera v Roèovì), seniora Jednoty bratrské, pìti lu-
terských knì�í, dvou knì�í bratrských a tøí univerzitních profesorù. Tato konsistoø
poru�ila zásadu apo�tolské posloupnosti, na které lpìli umírnìní husité, pøeru�i-
la dosavadní svazky s úøadem pra�ského arcibiskupa a vzala sama na sebe
i svìcení svého knì�stva. Do matriky této konsistoøe byli proto zapisováni pøe-
dev�ím knì�í, které sama ordinovala; vzácnìj�í byly zápisy knì�í ordinovaných
na nìmeckých evangelických univerzitách, nebo odpadlých katolických knì�í.5

 * Pùvodní verze tohoto èlánku pod názvem �Katalog ordinací stavovské konsistoøe evangelické v Praze� byla
vìnována jako strojopis roku 1984 PhDr. Ale�ovi Chalupovi k jeho 60. narozeninám. Tato nová verze byla
pøepracována a roz�íøena pøepracováním poznámkového aparátu a pøipojením osobního a místního rejstøíku
ke katalogu knì�í ordinovaných konsistoøí.
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První evangelická ordinace se konala v Praze dne 21. prosince 1609, tedy
je�tì v roce vyhlá�ení Rudolfova Majestátu, v chrámu P. Marie pøed Týnem.
Nový administrátor, týnský faráø �ud, ordinoval M. Tobiá�e Wintra, kazatele
nìmeckého kostela u Salvátora, a Jana Mathiada, kazatele u sv. Martina ve zdi.6

Pøí�tí ordinace byla pøevá�nì bratrská.7 Jednota se sice záhy po svém vzniku
odtrhla od husitù a od roku 1467 ordinovala si své knìze, nyní v�ak byli poprvé
její knì�í ordinováni v rámci èeské církve v novoutrakvistické konsistoøi. Zkou�-
ka bratrských kandidátù se konala v Karolinu dne 23. února 1610 a k ordinaci
do�lo hned následujícího dne na svátek sv. Matìje v Betlémské kapli. Svìceni
byli tehdy tøi knì�í bratr�tí � Jan Rosa, Eliá� Akancius a Petr Cefas � a jeden
knìz evangelický � Jan Brosius.8

Nedlouho potom, dne 29. dubna 1610, se konala opìt zkou�ka na konsistoøi,
tentokráte evangelických kandidátù, a dne 3. kvìtna 1610 jich bylo deset ordi-
nováno v kostele P. Marie pøed Týnem.9

Dal�í ordinace se konala 15. øíjna 1610. Tehdy byl mezi ordinovanými Vavøi-
nec Felix Rábský.10

Ordinace se mìly konat dvakrát do roka � na jaøe a na podzim. Z roku 1611
se dochoval seznam podzimní ordinace, která se konala v Týnském kostele dne
20. øíjna. Tehdy bylo ordinováno 14 knì�í.11 Pøi jarním termínu následujícího
roku bylo dne 1. kvìtna 1612 vysvìceno v tém�e chrámu 20 nových knì�í,12 na
podzim dne 6. listopadu 1612 bylo ordinováno 16 kandidátù.13 Z knì�í svìce-
ných roku 1613 je mi znám jediný � Václav Olyrius, ordinovaný dne 3. kvìtna
1613.14 Roku 1614 bylo v jarním termínu dne 1. kvìtna ordinováno v Týnì
20 mladých mu�ù,15 v podzimním termínu po 24. øíjnu 1614 devìt z deseti ucha-
zeèù.16 V roce 1615 bylo vysvìceno 5. kvìtna sedm knì�í,17 dne 24. srpna 1615
jeden knìz.18 Dne 26. øíjna 1615 bylo ordinováno v kostele sv. Mikulá�e na
Starém Mìstì 16 knì�í.19 Z roku 1616 jsou mi známi dva knì�í ordinovaní
v Praze: Ioannes Assulinus20 a Thobias Cichoreus.21 Dne 8. února 1617 byl ordi-
nován mimo termín Mikulá� Vladyka z Tábora,22 v jarním termínu dne 4. kvìtna
bylo ordinováno 10 kandidátù v kostele sv. Michala na Starém Mìstì pra�-
ském.23 Na podzim po 25. øíjnu bylo ordinováno 12 knì�í.24 Následujícího roku
byli vysvìceni v jarním období (18. kvìtna 1618?) ètyøi knì�í.25 V podzimním
termínu (po 19. øíjnu) bylo ordinováno osm knì�í.26 Poslední mnì známá ordi-
nace se konala dne 18. èervence 1619. Tehdy byli ordinováni tøi knì�í.27

Uchazeèi o knì�skou hodnost se mìli dostavit pøed konsistoø hromadnì ko-
lem svátku sv. Jiøí nebo svátku sv. Havla, jak byly zkou�ky ohlá�eny, a pøedsta-
vit se jí. Kdo mìl mocnou pøímluvu, býval ordinován i mimo termín. Za skupi-
nu kandidátù �ádal jeden z nich otce konsistoriány o pøipu�tìní ke zkou�ce. Pak
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byly èteny listy zachovací a vokace uchazeèù vydané mìstskými radami, vrch-
nostmi nebo faráøi. Ti z uchazeèù, kteøí tyto doklady nemìli, slibovali, �e je
v urèité lhùtì pøedlo�í. Pak byla dána kandidátùm odpovìï, kdy a kteøí z nich
se mají dostavit ke zkou�ce. Nìkdy byli pøipu�tìni v�ichni, jindy byl nìkterý
z nich odmítnut pro �patné mravy, nestálost, neuèenost, ba dokonce pro nesvo-
bodný pùvod. Tak byl v øíjnu 1614 odmítnut Václav Turneo Bene�ovský prý
proto, �e jeho vokace není øádná, �e nemá stolní titul, a �e nezná latinu a není
proto zpùsobilý, aby uèil evangeliu. Dal�ím dùvodem proti jeho ordinaci bylo
i to, �e opustil �kolu a vykonával rùzná zamìstnání.28

V øíjnu 1617 odmítli konsistoriáni Víta Millera, který mìl vokaci od mìst-
ské rady v Pøíbrami a zlivického faráøe, proto�e byl poddaný.29 V kvìtnu 1618
byl odmítnut Matìj Pøibyslavský pro nepøijatelnost komendátora; vokaci dal
toti� Pøibyslavskému knìz Zikmund (?) Palingenius, který prý odmítl dvakrát
konfirmaci. Jan Thomaides a Jáchym Selinger se mìli dostavit pøí�tì a pøinést
vokaci a listy zachovací. Souèasnì jim bylo slíbeno, �e nebudou odmítnuti.30

V øíjnu 1618 byl pak odmítnut Jan Kmoch z Kutné Hory pro slabé vìdomosti
a malou výmluvnost. Knìz Jan Rosacius, faráø u sv. Mikulá�e na Malé Stranì
a jeden z konsistoriánù, se v�ak nad ním smiloval a nabídl mu, aby se stal zvo-
níkem. Kmoch tuto slu�bu pøijal.31

Po pøedstavení kandidátù následovala nìkterý den zkou�ka z bohosloví (ex-
amen theologicum) a zkou�ka z kázání. Zkou�ka z kázání byla praktickým vy-
stoupením kazatelským, zkou�ka z bohosloví byla asi pùvodnì dosti obtí�ná
a pøísná, nebo� zkou�eli pøi ní univerzitní profesoøi, kteøí byli pøísedícími kon-
sistoøe, ale záhy se na pøíkaz administrátora �uda omezila na zkou�ku z Èeské
konfese. Po zkou�kách se dostalo kandidátùm napomenutí, aby se modlili, ne-
potloukali se po hospodách a byli poslu�ni svých faráøù. Jindy je konsistoriáni
napomínali, aby prosili Ducha Svatého, aby byli zpùsobilí k pøijetí církevního
úøadu, bedlivì èetli bibli a konfesi a �ili bez høíchù.

Ordinace se konala obvykle v kostele P. Marie pøed Týnem, ale i v jiných
pra�ských kostelích � v Betlémì, u sv. Mikulá�e na Starém Mìstì a u sv. Micha-
la. Dála se �ritu apostolico�, toti� �ehnáním a vkládáním rukou na hlavy ordino-
vaných v pøítomnosti vìøícících podle slov Skutkù apo�tolských (kap. 6, v. 6:
�Ty postavili pøed oblièejem apo�tolù, kteøí� pomodliv�e se, vkládali na nì ruce�).
Kandidáty ordinovali podle úmluvy mezi Bratry a evangelíky spoleènì bratrský
senior a administrátor stavovské konsistoøe. Pro tento zpùsob knì�ské ordinace
byly ov�em spory, ponìvad� luter�tí patroni (pøedev�ím hrabì Jáchym Ondøej
�lik) i samotní kandidáti odmítali, aby je svìtil také bratrský senior.32 Pozdìji
kladli na hlavy kandidátù ruce v�ichni konsistoriáni.33 Konsistoø pak vystavila
novosvìcencùm formáty (viz pøíl.) a konfirmovala je podle vokací na kaplany.
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Pøátelé vydávali na jejich poèest sborníèky blahopøejných básní, podobnì, jako
tomu bylo na univerzitì pøi promocích bakaláøù a mistrù.34

Matrika utrakvistické konsistoøe zanikla po bìlohorské porá�ce. Nezanikl
v�ak zcela její archiv z 16. a 17. století. Nejdùle�itìj�í jeho èást � manuály kon-
sistoøe (nazývané té� akty konsistorními) a registra listù konsistorních se do-
chovaly jednak v Archivu pra�ského arcibiskupství (deponovaném nyní v Stát-
ním ústøedním archivu v Praze), jednak v Archivu Univerzity Karlovy, jednak
v Roudnické knihovnì Lobkovicù (deponované v Národní knihovnì v Praze).35

Pro rekonstrukci následujícího katalogu ordinací stavovské konsistoøe pøichá-
zel v úvahu hlavnì rukopis arcibiskupského archivu sign. APA: B 3/1 z let 1614�
1618.

Jde o rukopis velkého kvartu, který je defektní: chybí toti� vazba, prvních
sedm listù a listy za fol. 464. Rukopis obsahuje mezi záznamy konsistorních
jednání také nìkolik seznamù uchazeèù o knì�ský úøad. Údaje tohoto rukopisu
doplòují seznamy oti�tìné v pøíle�itostných sborníècích blahopøejných básní,
nìkteré záznamy v univerzitních aktech a údaje v literatuøe. Pøes ve�kerou sna-
hu zùstává ná� katalog mezerovitý. V úplnosti jsou toti� známa jen jména ordi-
novaných v prosinci 1609 (2 osoby), v únoru 1610 (4 osoby), z podzimu 1611
(14 osob), z podzimu 1612 (17 osob), z podzimu 1614 (9 osob), z jara 1615
(9 osob), z podzimu 1615 (16 osob), z jara 1617 (10 osob), z podzimu 1617
(11 osob), z jara 1618 (4 osoby), z podzimu 1618 (9 osob) a z jara 1619 (3 oso-
by). Kromì toho známe úplné poèty svìcencù z jara 1610 (10 osob, jména v�ak
jen dvou z nich) a z jara 1612 (20 osob, jména v�ak jen tøí osob).

I kdy� neznáme celkové poèty ordinovaných z jarního termínu 1611, z roku
1613, z jara 1614 a z roku 1616, mù�eme vycházet ze známých poètù a pøedpo-
kládat, �e prùmìrnì pøipadalo na jeden termín deset novì svìcených knì�í. Ná�
katalog, který uvádí 135 jmen, obsahuje proto asi 60 % v�ech knì�í, vysvìce-
ných stavovskou konsistoøí.

Rekonstruovaný katalog obsahuje jména svìcencù v latinské formì, jak byla
pøevzata z pramenù. Latinské jsou rovnì� údaje, obsahující data zkou�ek a or-
dinací. Údaje o dosa�ení akademických hodností kandidátù, vokace, odkazy na
prameny a literaturu jsou obsa�eny v samostatném poznámkovém aparátu. Ka-
talog je opatøen rejstøíky jmenným a místním (jména, která se vyskytují pouze
v poznámkovém aparátu, jsou ti�tìna v rejstøících kurzivou). V pøíloze je pøipo-
jen latinský text formátu, na který mne upozornil roku 1961 zesnulý Karel Da-
vid, a mùj èeský pøeklad.
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POZNÁMKY

 1 Viz napø. Winter, Zikmund. �ivot církevní v Èechách. V Praze 1895, s. 362, 369 aj.
 2 Archiv Univerzity Karlovy (dále AUK): Listina I. 88.
 3 Winter, c. d., s. 459.
 4 Hrejsa, Ferdinand. Èeská konfesse, její vznik, podstata a dìjiny. Praha 1912. Rak, Jiøí.

Vývoj utrakvistické správní organizace v dobì pøedbìlohorské. Sborník archivních prací
(dále SAP) 31/1,1981, s. 197�204.

 5 Napø. Tischer, Franti�ek. Dopisy konsistoøe podobojí z let 1610�1619. V Praze 1917�1925,
s. 62�63, è. 204; s. 219, è. 826.

 6 AUK: Oec. B 21, fol. 108v; Hrejsa, c. d., s. 503, pozn. 2.
 7 Winter, c. d., s. 41.
 8 AUK: Oec. B 21, fol. 125; Hrejsa, c. d., s. 503, pozn. 2; Glücklich, Julius. Václava Budovce

z Budova korespondence. Historický archiv 30, è. 49, pozn. 237.
 9 AUK: Oec. B 21, fol. 137.
10 AUK: B 21, fol. 152.
11 Národní knihovna v Praze (dále NK): LII C 10, adl. 29. Tischer, c. d., s. 16�17,è. 42, s. 24�

25, è. 66.
12 Hrejsa, c. d., s. 503, pozn. 2.
13 NK: LII C 10, adl. 31.
14 Truhláø, Antonín � Hrdina, Karel � Hejnic, Josef � Martínek, Jan. Rukovì� humanistického

básnictví v Èechách a na Moravì �Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Mo-
ravia cultae. Praha 1966�82 (dále Ench.), 4, s. 61.

15 AUK: Oec. 62 B 11, f. 51v.
16 Státní ústøední archiv v Praze (dále SÚA): APA I. B 3/1, fol. 75v.
17 Ibidem fol. 143; Strahovská knihovna: FK V 9, adl. 52.
18 SÚA: APA I. B 3/1, fol. 203.
19 Ibidem fol. 231v.
20 Ench. 1. s. 109�110.
21 Ench. 1. s. 360�361.
22 SÚA: APA I. B 3/1, fol. 294v.
23 Ibidem fol. 310v.
24 Ibidem fol. 358r�v.
25 Ibidem fol. 409v.
26 Ibidem fol. 458v.
27 Strahovská knihovna: FK IV 28.
28 Viz è. 62 katalogu ordinací.
29 Viz è. 114 katalogu ordinací.
30 Viz èísla 119, 120, 121 katalogu ordinací.
31 Viz è. 131 katalogu ordinací.
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32 Tischer,c. d., s. 24, è. 66; s. 35, è. 114 (jde o otázku pøípadné ordinace Jiøího �ercera a M. Joa-
chima Bunsovia. Proti tomu, aby se na ordinaci �ercerovì podílel senior Jednoty, byl hrabì
�lik, pokud �lo o Bunsovia, byl proti tomu Bunsovius sám).

33 Viz pozn. 27.
34 Jejich seznam viz Ench. 1, s. 319�324.
35 Cf. : Podlaha, Antonín. Pov�echný katalog arcibiskupského archivu v Praze. Praha 1925,

s. 13; Kuèera, Karel � Truc, Miroslav. Archiv University Karlovy. Prùvodce po archivních
fondech. Praha 1961, s. 101; Beránek, Karel. Soupis archivních rukopisù a jiných archivá-
lií v Univerzitní a v Strahovské knihovnì v Praze. SAP 21/1,1971, s. 215.

Pøíloha 1

CATALOGVS SACERDOTVM IN CONSISTORIO ORDINVM
BOHEMIAE SVB VTRAQVE SPECIE DOMINI COENA VTENTIVM

PRAGAE ANNIS 1609�1619 ORDINATORVM RESTITVTVS

Die 21. mensis Decembris 1609 in templo Divae Mariae Virginis ante Laetam
Curiam in Antiqua Praga magna in frequentia populi ab administratore Elia Ssuda
a Semanina, pastore eiusdem ecclesiae, sunt duo initiati sacris:

[1] M. Thobias Winter Germanus
[2] Ioannes Mathiades Bohemus, concionator ad aedem Divi Martini sacram.

Examini prius in consistorio subiecti die Veneris, quae fuit dies 18. Decembris.

Die 23. mensis Februarii 1610 est institutum examen in collegii Carolini
auditorio a fratribus, quos vocant Boleslavienses, pro ordinandis tribus, qui postea
sequenti die, quae fuit sacra Divo Mathiae, in templo Bethlemitico sunt sacris
initiati:

[3] Ioannes Rosa,
[4] Elias Acantius,
[5] Petrus Cefas,
[6] Ioannes Brosius.

Die 29. mensis Aprilis 1610 examen initiandorum sacris in consistorio
habitum est et postea 3. Maii in templo Deiparae Virginis ante Laetam Curiam
sunt initiati 10 candidati:

[7] M. Elias Nyselus Trutnovinus,
[8] Ioannes Claudianus,
[9] Paulus Czernovicenus.

[Nomina ceterorum desiderantur.]
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Die 13. mensis Octobris [1610] examen habitum in consistorio cum 12
iuvenibus, qui postea 15. Octobris ante Laetam Curiam in templo Beatae Mariae
Virginis sunt sacris initiati:

[10] Laurentius Felix Rabinus.
[Nomina ceterorum desiderantur.]

[Post diem 9. mensis Februarii 1611 initiati sunt:]

[11] Georgius �ercer, Ioachimi Andreae comitis Schlik filii praeceptor [?].
[12] Magister Ioachimus Bunsovius, a domino Hieronymo Venceslao, comite

de Turn commendatus. [?]

Quatuordecim viri post examen theologicum sacris ordinibus in templo
Laetaecuriensi 20. Octobris 1611 solemniter initiati:

[13] M. Nicolaus Hanzlinius Melnicenus,
[14] Simon Dresserus Beronaeus,
[15] Iacobus Sadelius Nepomucenus,
[16] Vencesilaus Cziczmanius Pelhrzimovinus,
[17] Adamus Sarcander Vilimovinus,
[18] Petrus Cruciger Brzeczkovinus,
[19] Urbanus Ssiklius Zdiarenus,
[20] Sigismundus Fridericides Chocenus,
[21] Philipus Georgiades Gemnicenus,
[22] Iacobus Sstotsky Czaslavinus,
[23] Ioannes Luxin Radnicenus,
[24] Samuel Malessius Biczkovinus,
[25] Ioannes Anemius Wetrowsky,
[26] Daniel Clementides Taborenus.

Die 1. Maii 1612 in templo Beatae Mariae ante Laetam Curiam 20 candidati
sunt initiati:

[27] Daniel Brzectanek Vambergensis,
[28] Mathias Crocinus Chrudimenus [?],
[29] Adamus Horzovinus Strazienus.

[Die 6. Maii 1612 in templo Beatae Mariae ante Laetam Curiam initiatus est:]

[30] Ioannes Iunior Iaromierzsky Valessius.
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Septemdecim viri iuvenes post examen publicum sacris ordinibus in templo
Laetaecuriensi 6. Novembris 1612 solemniter initiati:

[31] Clemens Pictoris Zdiarenus,
[32] Georgius Mensatoris Lyptak de Minori Palu (praeceptor domini Hertvici

Zaruba a Hustirzan filioli),
[33] Mathias Hruscha Novodomenus,
[34] Martinus Felmerius Baccoviensis,
[35] Leonhardus Benedicti Nicopoliensis,
[36] Martinus Corvini Strumenus,
[37] Paulus Kinelius Sabschicenus Tauzietinus,
[38] Nicolaus Kaukalius Rudenus,
[39] Paulus Tychistes Czernovicenus,
[40] Wenceslaus Iohanides Walko-Evanczicenus,
[41] Iohannes Silesii Polnensis,
[42] Daniel Launsky Czaslavinus,
[43] Mathias Campanus Guttenbergenus,
[44] Mathias Sautor [!] Brandensis,
[45] Vencesilaus Sigismundi Zdanicenus,
[46] Daniel Pontanus Solnicenus,
[47] Georgius Mensatoris [vide recte num. 32]

[Secundum Consistorii Evangelici litteras diebus 13. Decembris 1612, 4. ac
13. Ianuarii 1613 datas [48] Adamus Cziaczvildus Strazenus, die 1. Maii 1612
initiatus (idem ut num. 29], de quo nunc Bohuslaus eques a Michalovic
querebatur), die 30. Ianuarii 1613 presbyteriatu privandus erat.]

Die 3. Maii 1613 initiatus est in Consistorio Evangelico

[49] Venceslaus Olyrius.

Die 1. Maii [1614] ordinati 20 iuvenes ad ministerium ecclesiasticum in
templo Beatae virginis Mariae ante Laetam Curiam.

[50] Ioannes Wittichius,
[51] Ioannes Leiner,
[52] diaconus M. Venceslaus Schindler.

[Nomina ceterorum desiderantur.]

Novem iuvenes, qui die 24. Octobris 1614 in consistorio comparuerant, die
27. Octobris examinati, die . . . . sacris ordinibus initiati sunt:

[53] Venceslaus Ripa Stankovinus,
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[54] Samuel Martinides Horzovinus,
[55] Andreas Leuthman [Turcenus],
[56] Iohannes Lunacius Domazlicenus,
[57] Daniel Galli Pragenus,
[58] Georgius Manzelius Sezemicenus,
[59] Petrus Zaruba Kostelecenus,
[60] Iohannes Bartholomaei Policenus,
[61] Elias Frenari Rostochiensis,
[62] [Venceslaus Turneo Benessowsky].

Novem viri per impositionem manuum ritu apostolico ad munus ministerii
sacri [post examen theologicum die 4. Maii susceptum] die 5. Maii 1615 admissi
et ordinati:

[63] Adamus Traianus Beneschovinus,
[64] Ioannes Matthiades Nosislavinus,
[65] Vencesilaus Reimmitius Zdiarenus,
[66] Venceslaus Hubka a Czernoticz Pragenus,
[67] Michael Krig Germanus Brunsvicensis,
[68] Daniel Haine Islebiensis,
[69] Venceslaus Thaul Chissenus,
[70] Dionysius Petrassek Cuttenus,
[71] Ioannes Dentulinus Pelrzimowinus.

Die 24. Augusti 1615 post examen die 19. Augusti susceptum ordinatus est:
[72] Georgius Tinczius Altstadensis.

Die 26. Octobris 1615 in templo Divi Nicolai sacris initiati:

[73] Adamus Smetana Horzovinus,
[74] Iohannes Fabricius Tustenus,
[75] Daniel Horzovius Paczovinus,
[76] Henricus Wechterus Erfurtensis,
[77] Vencesilaus Sklenarius Czaslavinus,
[78] Iohannes Linhartowsky Beronaeus,
[79] Venceslaus Adami Neostadenus,
[80] Georgius Barptolomaei Guttenus,
[81] Mathias Pessinus Camenicenus,
[82] Simon Oxalides Iaromerzicenus,
[83] Samuel Wokaun Wojslaviensis,
[84] Venceslaus Navella Strakonicenus,
[85] Nicolaus Herites Horzovinus,
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[86] Iohannes Nosek Chlumeczenus,
[87] Venceslaus Simonides Drzevohosticzenus,
[88] Paulus Malobicenus Mezrzicensis.

Sacerdotes anno 1616 a Consistorio Evangelico Pragensi initiati:

[89] Ioannes Assulinus,
[90] Thobias Cichoreus,
[91] M. Ioannes Lanczmannius.

Die 8. Februarii 1617 initiatus est:

[92] Nicolaus Wladika Thaborenus, artium et philosophiae baccalaureus.

Die 4. Maii 1617 in templo sancti Michaelis Archangelli initiati sunt:

[93] Iohannes Zebracenus Prosskovsky,
[94] Wencesilaus Knobelius Cziaslavinus,
[95] Martinus Hotovecius Vodnianus,
[96] Iohannes Schnellius Neosolinsky,
[97] Iohannes Carduelis Pardubicenus,
[98] Daniel Oslanus,
[99] Bartholomaeus Petrides,
[100] Ioannes Chytraeus,
[101] Vencesilaus Machan Bohdanecenus,
[102] Iohannes Nicodemi Zruczenus.

Iuvenes viri, qui in Consistorio Evangelico Pragensi die 25. Octobris 1617
comparuerunt, post examen die . . . sacris initiati sunt:

[103] Martinus Malobicenus Hunnobrodenus,
[104] Iohannes Floxius,
[105] Iohannes Mrazius Hostomicenus,
[106] Iosephus Vohanecius Piscenus,
[107] Iohannes Kninsky,
[108] Iohannes Hannussius Beznensis,
[109] Iohannes Kapsander Carnoviensis,
[110] Iohannes Meivaldus Hirschpergensis,
[111] Matthaeus Pirynaeus Slaneus,
[112] Andreas Menssik Poddebranus,
[113] Iohannes Matheides Hranicenus,
[114] [Vitus Miller],
[115] Samuel Procopensis Letovicenus.
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Die 18. Maii 1618 [?] in templo sancti Michaelis sunt ordinati:

[116] M. Iacobus Iacobaeus Cuttenus,
[117] Laurentius Ssramek Tovacziovinus,
[118] Paulus Constantini a Vyssetina,
[119] [Mathias Przibislavsky Pragenus],
[120] [Iohannes Thomaides],
[121] [Ioachimus Selingerus],
[122] Iohannes Georgius Mathiades Raczinus.

Novem iuvenes e decem, qui in Consistorio Evangelico Pragensi die
22. Octobris 1618 comparuerant ac die 29. examinati erant, die . . . sunt initiati:

[123] Mathias Dentulini Paczovinus,
[124] Christophorus Horky Lochoviczenus,
[125] Petrus Mitis Wodnianus,
[126] Ioannes Thomaides Policzenus,
[127] Matthias Przibislavsky Neo-Pragenus,
[128] Nicolaus Wladyka Chcznovicenus,
[129] Adamus Viti Nymburgenus,
[130] Matthias Grinaei Przelauczenus,
[131] [Ioannes Kmochius Cuttenus.]

[Die 21. Decembris] 1618 in Consistorio Evangelico ordinatus est [132]
[M. Martinus Mylius Vodnianus.]

Die 18. Iulii 1619 ordines sacrosancti ministerii in templo Divae Virginis
Mariae ante Laetam Curiam ritu apostolico collati sunt:

[133] D. Ioannes Semonius Domaschinus, rector scholae Gemnicianae,
[134] D. Samuel Curtius Olessnicenus,
[135] D. Gregorius Blasius Vartenbergensis.

Poznámkový aparát

1: Winter se stal èlenem konsistoøe a faráøem v nìmeckém kostele sv. Trojice na
Malé Stranì. Byl potvrzen listem konsistoøe z 9. 1. 1617. Viz Tischer, Franti-
�ek. Dopisy konsistoøe podobojí z let 1610�1619. V Praze 1917�1925, s. 420,
è. 1361 (dále Tischer. Dopisy). Jeho �ivotopis viz Truhláø, Antonín � Hrdina,
Karel � Hejnic, Josef � Martínek, Jan. Rukovì� humanistického básnictví
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v Èechách a na Moravì � Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et
Moravia cultae. Praha 1966�1982 (dále Ench.) 5, s. 504�505.

2: Hrejsa, Ferdinand. Èeská konfese, její vznik, podstata a dìjiny. Praha 1922,
s. 503, pozn. 2.

5: AUK: Oec. B 21, f. 137. Mladoboleslavský pomocník Augustùv
(Molnár, Amedeo. Boleslav�tí bratøí. V Praze 1952, s. 210).

6: Byl do r. 1628 konseniorem v Mladé Boleslavi, pak ve Wlodavì. (Molnár, A.
c. d., s. 247, 250, Øíèan, Rudolf. Dìjiny Jednoty bratrské. Praha 1957, s. 360).

7: Bakaláøem 17. 7. 1607, mistrem 27. 4. 1610 (viz Beránek, Karel. Bakaláøi
a mistøi Filozofické fakulty (dále Ber.), Praha 1989, è. 460, 1004. Byl kapla-
nem a poté faráøem u sv. Antonína v Hradci Králové 1612�1613 (Tischer.
Dopisy, s. 630). Jeho �ivotopis Ench. 4, s. 52�57.

8: Bak. 10. 3. 1616 (Ber. è. 730). Faráø v Kutné Hoøe 1610, v Chvatlinách 1611,
v Kaòku 1620. Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 368.

9: Bak. 26. 6. 1607 (Ber. è. 446), kaplan v Písku, místodìkan v Klatovech 1611,
správce a senior v Pacovì 1613, dìkan v Ml. Boleslavi a v tamním kraji 1616�
18 (Tischer. Dopisy, s. 592). Pøed odchodem do vyhnanství faráøem v Dobro-
vici. Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 18�20, dále Jireèek, Josef. Rukovì� k dìjinám
literatury èeské do konce XVIII. vìku. V Praze 1875, 1876. I, s. 140.

10: Nebyl pøijat od Václava Clementise, dìkana v Nymburce, za kaplana (Ti-
scher. Dopisy, s. 184, è. 713).

11: Ibidem s. 16�17, è. 42, s. 24�25, è. 66. K jeho ordinaci mo�ná nedo�lo,
ponìvad� hrabì �lik odmítal, aby se na �ercerovì ordinaci podílel senior
Jednoty bratrské. 12: Podobnì vadil senior Jednoty bratrské Bunsoviovi (Tis-
cher. Dopisy, s. 35, è. 114).

13: Bak. 17. 7. 1607, mag. 27. 4. 1610 (Ber. è. 461, 1007), faráø v Chøe��ovi-
cích, dìkan v Písku, faráø v Milevsku (?) a v Bìlé pod Bezdìzem (Tischer.
Dopisy, s. 601). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 268�269. Podle Jireèka, Rukovì�
I, s. 227 se stal po ordinaci faráøem v Chy�ích.

14: Faráø v Knì�icích (Tischer. Dopisy, s. 596). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 71.

15: Bak. 23. 9. 1603 (viz Ber. è. 363: Iacobus Sadlo). Kaplan v Heømanovì
Mìstci, v Chrudimi, u sv. Mikulá�e na Starém Mìstì 1612�14 (Tischer.
Dopisy, s. 648).

16: Faráø v Èeské Kamenici 1617 (Tischer. Dopisy, s. 593).

17: Církevní správce v Bukovníku, Pohoøí, dìkan v Táboøe 1611�1618 (Ti-
scher. Dopisy, s. 648). Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 25�26.
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18: Kaplan u sv. Mikulá�e na Malé Stranì, pak dìkan ve Støíbøe 1613 (Tischer.
Dopisy, s. 591). Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 508.

19: Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 276.

20: Kaplan v Rychnovì nad Knì�nou, faráø v Borohrádku a v Liberku 1612�13
(Tischer. Dopisy, s. 599). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 171.

21: Georgiades, faráø v �erèicích, byl potvrzen dne 21. 8. 1619 konsistoøí správ-
cem lu�eckého a vlkovského zádu�í (Tischer. Dopisy, s. 575, è. 1875).

23: Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 228. Konsistoø potvrzuje dne 28. 11. 1615 Luxina
faráøem v Bene�ovì, kde ji� pùsobí dva roky (Tischer. Dopisy, s. 349, è. 1147).

24: Duchovní správce v Nechanicích 1616. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 248.

25: Bak. 7. 8. 1607 (Ber. è. 464), duchovní správce v Hrobech. Jeho �ivotopis
Ench. 1, s. 87.

27�29: Hrejsa, Ferdinand. Èeská konfese, s. 503, pozn. 2.

27: Viz pøíloha 2.

28: Diakon v Mladé Boleslavi; dále pùsobil v Nymburce, v Polné a v Rychnovì
nad Knì�nou 1618. Winter, Z. �ivot církevní, s. 460, �ivotopis Ench. 1,
s. 492. Dále Jireèek. Rukovì� I, s. 425.

30: Bak. 21. 6. 1605 (Ber. è. 384), kaplan v Èáslavi 1612, faráø v Potìhách 1613
(Tischer. Dopisy, s. 95, è. 320). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 422.

31�46: NK: LII C 10, adl. 31.

31: Bak. 30. 6. 1609 (Ber. è. 505), v letech 1615�17 faráøem ve Vysokém nad
Jizerou. Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 177.

32: Podle sdìlení konsistoøe Hartvíkovi Zárubovi z Hustiøan z kvìtna 1612
o mo�ných termínech ordinací (Tischer. Dopisy, s. 96, è. 322). K dìjinám
rodu Lyptákù Novák, Jozef. Rodové erby na Slovensku I. Osveta 1980, s. 92�
93.

33: Podle Jireèka, Rukovì� I, s. 263 byl Matìj Hru�ka [!] po Janu Crucigerovi
faráøem u sv. Jiljí v Praze.

34: Kaplan u sv. �tìpána na Novém Mìstì, doporuèen 10. 4. 1614 administráto-
rem za faráøe do Hermozejfu [Rudník] (Tischer. Dopisy, s. 183, è. 709).

36: Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 465.

38: Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 349.

39: Dne 29. ledna 1619 byl Tichistes, faráø v Semilech, konfirmován konsistoøí
do Turnova (Tischer. Dopisy, s. 534, è. 1757).
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43: Konfirmován konsistoøí za faráøe do �tìtí 9. 10. 1618 (Tischer. Dopisy, s. 501,
è. 1671).

44: Pøímluva konsistoøe u patrona Jana Mikulá�e Hochauzara z Hochauzu za
Matìje Sutoris, faráøe tøebívlického, který se uchází o faru v Hru�ovanech,
z 26. 6. 1613 (Tischer. Dopisy, s. 158, è. 599).

48: Tischer. Dopisy, s. 121�122, è. 450, s. 124�125, è. 455, s. 128, è. 465.

49: Bak. 15. 5. 1609, mag. 14. 3. 1613 (Ber. è. 497,1028). Diakonem v Tøebíèi
roku 1614, faráøem v Jaromìøicích r. 1615, r. 1620 ve Vladislavi. Jeho �ivo-
topis Ench. 4, s. 61.

50�52: AUK: Oec. 62 B 11, f. 51v.

50: Tischer. Dopisy, s. 174, è. 671: Sdìlení konsistoøe hejtmanu rvenického
panství z 13. 12. 1613, �e ordinace Witticha a Leinera bude mo�ná a� kolem
sv. Jiøí.

51: Viz pozn. 50.

52: Na pøímluvu kutnohorských knì�í stanovila mu konsistoø dopisem z 6. 12.
1613 zkou�ku a ordinaci v èas sv. Jiøí nebo sv. Havla (Tischer. Dopisy, s. 173,
è. 668). Pøipomíná se jako faráø v Jeníkovì v letech 1617�1618 (Tischer.
Dopisy, s. 429�430, è. 1404, s. 471, è. 1558). Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 277.

53�62: SÚA: APA I: B 3/1, f. 75v.

53: Bak. 13. 8. 1601, mag. 11. 8. 1608 (Ber. è. 303, 991). Potvrzen konsistoøí
10. 11. 1615 faráøem u sv. Jakuba v Minicích (Tischer. Dopisy, s. 344,
è. 1133). Jeho �ivotopis Ench. 4, s. 323�328.

54: Bak. 6. 3. 1614, mag. 26. 9. 1614 (Ber. è. 659, 1045), kaplan u sv. Mikulá�e
na Malé Stranì, faráø v Litni 1615�18 (Tischer. Dopisy, s. 624), èeský kaza-
tel v Pirnì v dobì po Bílé Hoøe, za saské okupace Prahy administrátor pod-
obojí. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 270�274.

55: �ivotopis Ench. 3, s. 157.

56: Bak. 17. 7. 1607 (Ber. è. 462), kaplan u P. Marie pøed Týnem, dìkan v Kouøimi
1615 (Tischer, Dopisy, s. 622). �ivotopis Ench. 3, s. 218.

57: Kaplan u sv. Mikulá�e na Starém Mìstì potvrzen dne 21. 3. 1615 konsistoøí
za faráøe do Bì�in (Tischer. Dopisy, s. 277, è. 938).

58: Dne 2. 2. 1619 potvrzen konsistoøí za správce církevního do Vysokého Ve-
selí a Vele�ic (Tischer. Dopisy, s. 534, è. 1760).

60: Diakon v Prostìjovì. Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 136.
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62: �Displicuit Venceslaus Turneo (solum modo Boemus Benessowsky) illique
tandem vocato, cum dictum primo vocationem esse illegitimam ipsius ideo,
quia ab illo, qui est in aresto nec pertinet ad consistorium, [2o]non habet
titulum mensae, 3o Latinam linguam ignorat, 4o non adeo habilis ad docen-
dum Evangelium, praesertim , cum alia atque alia relictis scholis in iuventute
egit, ideo non posse illum ad sacrosanctos ordines promoveri et confirmari.�

63�71: SÚA: APA I: B 3/1, f. 143. Strahovská knihovna: FK V 9, adl. 52.

63: Bak. 22. 9. 1609 (Ber. è. 537). �[Vocatus] ad S. Mathiam Etesium, minis-
trum ecclesiae Czechticenum�. Dále církevní správce v Kraselovì, ve Vim-
perku, v Ka�perských Horách, v exilu v Uhrách, r. 1642 faráø v Drahovcích
u Pie��an. Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 380�382. Dále Jireèek. Rukovì� II,
s. 293 (Trajan Adam).

64: Bak. 23. 8. 1611 (Ber. è. 560). Od r. 1615 církevní správce v Petrovicích
u Sadové. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 292.

65: Bak. 27. 4. 1612 (Ber. è. 602). �[Vocatus] ad S. Georgium Dicastum.� Jeho
�ivotopis Ench. 4, s. 303.

66: Bak. 21. 6. 1605 (Ber. è. 385). �[Vocatus] ad S. Iacobum Iacobidem Mise-
num, parochum Martinensem in Antiqua Praga.� Kaplan u sv. Mikulá�e na
Starém Mìstì potvrzen listem konsistoøe z 11. 5. 1616 za správce církevní-
ho v Modøanech (Tischer. Dopisy, s. 379�380, è. 1239).

67: �[Vocatus] Neoboleslaviam ad Germano-Bohemos.� Dne 9. 3. 1616 napo-
menut konsistoøí, aby �il v míru se seniorem a auditorem Fidlerem (Tischer.
Dopisy, s. 363�364, è. 1194).

70: Potvrzen listem konsistoøe z 2. 5. 1616 za faráøe v Tøebonínì (Tischer. Do-
pisy, s. 375, è. 1223).

71: �[Vocatus] ad S. Vitum Leonem Zluticenum, ministrum ecclesiae Pelrzimo-
viensis.� Bak. 16. 7. 1603 (Ber. è. 346). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 36.

72: SÚA: APA I: B 3/1, f. 203. �[Vocatus] a senatu Altstadiensi et domino Iohanne
Petrswaldsky a Petrswald.�

73�88: SÚA: APA I: B 3/1, f. 231v.

73: Bak. 23. 8. 1611. Pøi bakaláøské determinaci jmenován �Horzicenus� (Ber.
è. 558). Roku 1617 byl kaplanem v Jièínì a v bøeznu 1618 se stal faráøem ve
Vele�icích (Tischer. Dopisy, s. 652). Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 126�127.

74: Bak. 22. 9. 1609 (Ber. è. 532), faráø v Manìtínì 1618 (Tischer. Dopisy,
s. 598).
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75: Kaplan u sv. Mikulá�e na Malé Stranì, faráø v Slivicích 1614 (Tischer. Do-
pisy, s. 633).

76: Bak. 18. 5. 1612 (Ber. è. 624). Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 451.

79: Zmínka v Ench. 1, s. 45.

80: Církevní správce ve Vysoké 1616. �ivotopis Ench. 1, s. 136. Dále Jireèek.
Rukovì� I, s. 48.

85: Faráø v Únì�ovì r. 1617, dìkan v �luticích r. 1619 (Tischer. Dopisy, s. 602).
Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 296�297.

86: Byl faráøem v Dolních Bøe�anech r. 1611 (Tischer. Dopisy, s. 66, è. 219.)

89: Bak. 4. 10. 1611 (Ber. è. 592), roku 1618 kaplan u sv. Michala na Starém
Mìstì a kaplan administrátora Crinita, od sv. Jiøí 1619 faráø ve Zdicích, po
Bílé hoøe ode�el do �itavy. Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 109�110.

90: Kaplan v Kutné Hoøe, po roce 1618 faráøem v Rozhovicích, v létech 1619�
1624 dìkanem v Polièce. Jeho �ivotopis Ench. 1, s. 360�361. Dále Jireèek.
Rukovì� I, s. 124.

91: Bak. 6. 3. 1614, mag. 20. 9. 1615 (Ber. è. 672, 1057), kaplan u P. Marie pøed
Týnem, za saské okupace Prahy se vrátil a byl tøetím kaplanem u sv. Miku-
lá�e na Malé Stranì, roku 1642 v �itavì. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 134.

92: Bak. 8. 3. 1613 (Ber. è. 648), SÚA: APA I:B 3/1, f. 294v. �Vokací od dvoj-
ctihodného knìze Ondøeje Bytomského, správce církve milièínské, a purk-
mistra a rady tého� mìsta.� Pozdìji byl faráøem v Uhlíøských Janovicích
a roku 1619 se mìl stát pøípadnì církevním správcem ve Vla�imi (Tischer.
Dopisy, s. 525, è. 1738).

93�102: SÚA: APA I: B3/1, f. 310v.

93: Bak. 17. 2. 1615 (Ber. è. 691). �Vocatus a Georgio Dicasto, ante Laetam
Curiam parocho Beatissimae Virginis Mariae�. Roku 1618 urèen za církev-
ního správce v Bìlé pod Bezdìzem. �ivotopis Ench. 4, s. 254�255.

94: Bak. 6. 9. 1611 (Ber. è. 575). �A consule et senatu Iaromirzensi et eorum
ministro deputatus.� Kaplanem v Jaromìøi, kol r. 1619 faráøem v Litíèi. Jeho
�ivotopis Ench. 3, s. 49�50.

95: Bak. 6. 9. 1611 (Ber. è. 715). �A Laurentio Lusciniae Lovino etc. [deputa-
tus]�, stal se faráøem u sv. Vojtìcha na pøedmìstí v Litomìøicích. Jeho �ivo-
topis Ench. 2, s. 351.
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96: �[Vocatus] a praefectis Minoris Urbis Pragensis et Rev. S. Ioanne Rosacio.�
Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 69. Dne 12. 6. 1618 byl tento malostranský kaplan
konfirmován za faráøe do Kdynì (Tischer, Dopisy, s. 481�482, è. 1595).

97: �[Vocatus] a consule et senatu Neocomiensi.�

98�100: �[Vocati] a decano, senioribus et tota communitate ministrorum etc. in
superiore districtu Brunensi Marchionatus Moraviae.�

101: �[Vocatus] a civitate Neoboleslaviensi eiusque ministro Verbi Divini Paulo
Trnovsky etc.� Faráø v Brodcích (Tischer. Dopisy, s. 623, Machaon) a pøed
emigrací v Mnichovì Hradi�ti, za saské okupace Prahy kazatelem u sv.
Jindøicha. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 240.

102: �[Vocatus] ab illustri et generoso Venceslao Bolechovsky de Nebovid in
Hostaczow, Nicodemo Starczensi, Ioanne Prystach, Ioanne Vyschotino,
ministris ecclesiasticis.� Faráø v Tuèapech r. 1617 (Tischer Dopisy, s. 630).

103�115: SÚA: APA I: B 3/1, f. 358r�v.

103: �Vocatus a senatu Beronensi; conservatorias intra tres et quatuor septima-
nas se ostentaturum promisit.� Bak. 25. 8. 1609 (Ber. è. 523). Jeho �ivoto-
pis Ench. 3, s. 253.

104: �Vocatus a generoso et strenuo equite Venceslao Griespeck z Griespachu
na Kaczerowie etc. et commendatus ei a Nicolao Comite Zateceno.�

105: Bak. 10. 3. 1616 (Ber. è. 734). �Vocatus a senatu Hradecensi cis Albim et
Iacobo Hrabaeo, archidecano Hradecensi, commendatus a Dyckoviensi-
bus; conservatorias monstravit.� Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 384.

106: Bak. 27. 9. 1612 (Ber. è. 632). �Vocatus a rev. Georgio Dicasto exhibuit
conservatorias.� Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 526.

107: Bak. 8. 8. 1616 (Ber. è. 745). �Vocatus a rev. Gallo Zialansky, pastore
Aegidiensi conservatorias monstravit.� Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 47�48.

108: �Vocatus a rev. Iohanne Rosacio conservatorias monstravit.� Dne 15. dub-
na 1619 jej konsistoø konfirmovala do Vinoøe (Tischer, Dopisy, s. 550,
è. 1813).

109: �A senatu Prostanensi vocatus. Conservatorias intra sex septimanas se ex-
tensurum promisit.�

110: �A senatu Neoboleslaviensi ad petitionem civium Germanica lingua
utentium [vocatus] brevi se exhibiturum conservatorias pollicitus est.�

111: �Vocatus a M. Samuele Martino Horzovino, Littniae pastore, conservato-
rias monstravit.�
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112: �[Vocatus] a senatu Dobrovikensi (!) et Iohanne Slovacio conservatorias
monstravit.�

113: �Vocatus a senatu Camenicensi et sacerdote Vencesilao Cziczmanio con-
servatorias ibidem exhibuit.�

114: Bak. 16. 9. 1597 Vitus Molitoris (Ber. è. 236). �Vocatus a senatu Przibra-
mensi et a sacerdote Iohanne Krucintoretio[?],parocho Slivicensi. Tomuto
Vítovi Millerovi oznámeno: Ponìvad� èlovìk svobodný není a mnoho
mládencùv v takový pøíèinì velikých tì�kostí pocítilo, z té pøíèiny �e
k examen pøipu�tìn býti nemù�e. Navráceny mu instrumenta, vocatio
i commendatio.�

115: �Vocatus a senatu Toutobrodensi [!] conservatorias adposuit.�

Zmínka Ench. 4, s. 409�410.

116�122: SÚA: APA I: B 3/1, f. 409v.

116: �Vocatus a reverendo sacerdote Iohanne Rosatio conservatorias monstra-
vit.� Byl diakonem u sv. Mikulá�e na Malé Stranì, v létech 1618�1619
faráøem v Úhonicích, pak u sv. Michala na Starém Mìstì. Roku 1626 se
stal kazatelem v Kuèínì u Vranova. Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 409�413.
Jacobides byl posledním nekatolickým faráøem u sv. Martina a vrátil se
sem i za saské okupace Prahy (Jireèek. Rukovì� I, s. 305, Ekert II, s. 463).

117: Bak. 2. 3. 1617 (Ber. è. 753). �Vocatus a Georgio Nymburgeno Cziasla-
viensi monstravit conservatorias.�

118: Bak. 22. 3. 1618 (Ber. è. 780). �Vocatus a reverendo Iohanne Thadaeo
Meziriczensi litteras se monstraturum promisit brevi.� Zmínka o nìm
v Ench. 1, s. 459.

119: �Qui, dum Palingenius eum vocans semel atque iterum confirmacionem
respuerit, ille quoque ad hoc tempus non poterit ordinari.� Byl diakonem
u sv. �tìpána Vìt�ího a pak u sv. Petra na Novém Mìstì. Jeho �ivotopis
Ench. 4, s. 270.

120: Bak. 13. 9. 1605 (Ber. è. 424).

120�121: �Si in posterum titulum mensae, vocationes legitimas, conservatorias
monstraverint, a consistorio non deicientur.�

122: �Vocatus a Mathia Iacobaei Volino litteras conservatorias se monstraturum
promisit.� Po ordinaci pùsobil v Semilech, roku 1620 byl faráøem v Tur-
novì a pak v Milevsku do roku 1621. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 284�285,
dále Jireèek. Rukovì� II, s. 160 (Raèenský Mathiades Jan Jiøí).

123�131: Tischer. Dopisy, s. 24, è. 66, s. 35, è. 114.
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123: Bak. 2. 3. 1617 (Ber. è. 766). �A senatu Neo-Boleslaviensi vocatus fuit.
Conservatorias litteras cum dimissoriis obtulit�. Knìzem v Zámostí pod
Krnskem r. 1619 (Tischer. Dopisy, s. 594). Jeho �ivotopis Ench. 2, s. 37.

124: Bak. 4. 8. 1617 (Ber. è. 778). �Vocatus est a reverendo domino Dicasto ad
aedem Beatae Virginis Mariae parocho. Obtulit conservatorias litteras.�

125: Bak. 9. 8. 1618 (Ber. è. 810). �Vocatus a reverendo domino Dicasto. Con-
servatorias litteras se monstraturum prima quaque occasione promisit sti-
pulata manu reverendo domino administratori.� Faráø v Døínovì u Slané-
ho. Jeho �ivotopis Ench. 3, s. 337.

126: �Vocatus a reverendo Vito Fagello, decano Henriciano. Conservatorias
litteras se habiturum brevi promisit.�

127: �Vocatus a diaecesanis Stephani Maioris Neo-Pragae obtulit conservatio-
nis litteras.� Roku 1619 byl diakonem u sv. �tìpána Vìt�ího, pak u sv.
Petra na Novém Mìstì. Jeho �ivotopis Ench. 4, s. 270.

128: �Dixit se vocari a sacerdote Iosepho Columella Miseno, parocho Beronen-
sium etc. Vocatorias litteras hodie vel cras habiturum promisit. Conserva-
torias litteras primo propter tumultum belli habere non potuit. P. Ioannes
Rosacius testatus est se illas in manu habuisse, legisse.� Bak. 8. 3. 1613
(Ber. è. 648), faráø v Uhlíøských Janovicích a ve Vla�imi (Tischer. Dopisy,
s. 666).

129: �Vocatus a decano Piscensi conservatorias litteras obtulit.�

Jeho �ivotopis Ench. 5, s. 508.

130: �Vocatus a sacerdote Ioanne Hortulo Vodniano, decano Policensi, conser-
vatorias litteras obtulit.�

131: �Vocatus ab eodem decano Policensi. Verum quia ieiunus fuit deprehensus
et impeditae linguae, repulsam passus est et reverendus sacerdos Ioannes
Rosacius illius misertus est et quaestionem illi dedit, velitne campanatoris
munus subire. Egit gratias et velle id munus administrare fideliter promisit.�

132: Bak. 30. (28.) 7. 1609, mag. 29. 3. 1612 (Ber. è. 514, 1017). Podle listu
konsistoøe berounskému dìkanovi z 5. 12. 1618 byla Myliova ordinace,
která se patrnì mìla konat 22. 10. 1618, odlo�ena, ponìvad� se dosud
nedostavil ke zkou�ce z teologie a z kázání (Tischer. Dopisy, s. 516,
è. 1712). V dobì bitvy na Bílé hoøe pùsobil jako knìz v Pøistoupimi
u Èeského Brodu. Jeho �ivotopis v Ench. 3, s. 393�402.

133�135: Strahovská knihovna: FK IV 28, adl. 29.

133: Bak. 1. 8. 1614 (Joannes Semonius Solnicenus � Ber. è. 680). Ench. 5, s. 45.
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Pøíloha 2

1612, kvìten 15, Karolinum
Administrátor a pøísedící Konsistoøe èeských stavù pod obojí vysvìdèují, �e
ordinovali na knìze Daniela Bøeè�ánka Vamberského, povolaného církví
v Újezdì.

ADMINISTRATOR ET ASSESSORES CONSISTORII ORDINVM
BOHEMIAE SVB VTRAQUE SPECIE DOMINI COENA VTENTIVM ETC.

OMNIBVS HAS LECTVRIS SALVTEM DICVNT.

Si quae unquam saecula fuere, quae magnam requisiverunt ministrorum
Ecclesiae industriam, certe haec nostra, in quae nos incidimus, requirunt. Fiunt
enim, et quidem palam, quaecunque de novissimis temporibus Christus et apostoli
monuerunt. Audimus rumores bellorum ubique grassari! Videmus motus Universi
Orbis terribilis! Insurgit gens contra gentem et regnum contra regnum! Ferro et
igne decernitur de eis rebus, quae iudiciis iustis et aequis debebant transfigi! Et
inter tot tantaque mala finis apparet nullus, quia enim Fides in terris rara est et
Charitas in animis multorum refriguit. Privatis commodis, immo belluinis
affectibus et voluptatum libidini ita student homines, ut, si haec horrendo
apostasiae flagitio, Fidei et Christi Iesu, Unici Salvatoris abnegatione redimere
possint alacres et sine omni dubitatione id faciant. Verum contra eiusmodi
securitatem Mundi Ille Ipse, qui in carne manifestatus est, propheta magnus et
humani generis doctor et magister unicus, quem Deus Pater omnibus audiendum
solenni praeconio caelitus commendavit, subinde aliquos excitat, in quos et
amorem ministerii confert et simul eos eximiis donis, quae ad spiritualis ipsius
domus aedificationem sunt necessaria, exornat, ut ipsorum opera ministerioque
doctrinae circa mundi huiusce vesperam ceu post liminio reductae puritas illibita
servetur et propagetur. Quorum in numero est hic vir pietate et doctrina ornatus
DANIEL BRZECTANEK VAMBERGENUS, qui partim praeclari a suis in literis,
partim etiam in examine publico nostro gravissimis exertitiis de arduis capitibus
Christianae Religionis respondendo progressus fecit ac posthabitis omnibus
periculis et spretis mundi sinistris iudiciis ac furoribus Regno Dei docendi
Evangelium sine corruptelis nimium cum legitima vocatione ECCLESIAE
AUGESDENSIS applicuit; immo fideliter Ecclesiae se serviturum, constanter
defensurum Symbola Apostolicum, Nicenum et Athanasinum et perseveraturum
in consensu doctrinae comprehensae in Confessione nostra Bohemica, quam
alii Augustanam vocant, et quae invictissimo ac potentissimo imperatori domino,
domino Rudolpho etc. anno millesimo sexcentesimo nono exhibita, approbata
et ab omnibus ordinibus huius incliti regni recepta est, promisit. Proinde cum



25

hic DANIEL BRZECTANEK VAMBERGENSIS, enutritus verbis Fidei et
Doctrinae vitare antitheseis tés pseudonymú gnóseós et attendere velit lectioni
iuxta gravissimum Filii Dei praeceptum areunate tas grafas (Iohan. 6, v. 39) et
tiaranesin beati Pauli proseche té anagnósei (1. Tim. 4, v. 13) testamur eidem
DANIELI BRZECTANEK iuxta doctrinam Apostolicam publico et pio ritu
munus docendi Evangelium et administrandi Sacramenta iuxta institutionem
Christi a nobis commendatum esse. Deus Ter Optimus Maximus hunc
DANIELEM BRZECTANEK et alios omnes invisibilibus donis ac arcana
Spiritus Sancti virtute, veluti caelestibus insignibus, confirmet et consignet
nosque omnes faciat vasa suae gratiae sanctitata in honorem suum ac commoda
usibus ecclesiae reique Christianae publicae et ad omne opus nobis ipsis et aliis
salutare. Datae in collegio Caroli IV. alias Magno in Antiqua Urbe Pragensi sub
sigillo maiori consistorii nostri 15. Maii anno ultimi saeculi M. DC. XII.

Jeho èeský pøeklad

Administrátor a pøísedící konsistoøe èeských stavù, Veèeøi Pánì pod obojí
zpùsobou pøijímajících, atd. pozdravují v�echny, kdo budou toto èíst.

Byly-li nìkdy vìky, které vy�adovaly velkou píli slu�ebníkù Církve, je to
jistì tento ná� vìk, do kterého vstupujeme, a který ji vy�aduje. Dìje se toti� to
(a to veøejnì), co pøipomenuli Kristus a apo�tolové o konci svìta. Sly�íme ode-
v�ad povìsti o válkách. Vidíme dìs budící hnutí celého svìta. Povstává národ
proti národu a království proti království. Meèem a ohnìm se rozhoduje o tom,co
se mìlo øe�it spravedlivými a rovnými soudy. A mezi tolika a takovými zly se
neobjevuje �ádný konec, proto�e Víra je na zemi øídká a Láska v du�ích mnoha
lidí zamrzla. Lidé toti� tak usilují o soukromé pohodlí, váleèné dojmy a rozko-
�e, �e jestli�e toho mohou dosáhnout dìsivým zloèinem odpadlictví a odmítá-
ním Víry a Jediného Spasitele Je�í�e Krista, rychle a beze v�í pochybnosti se
toho dopou�tìjí. Av�ak proti bezpeèí Svìta tohoto druhu On sám, který se tìles-
nì zjevil, veliký prorok a jediný doktor a uèitel lidského rodu, kterého Bùh Otec
doporuèil slavným vyhlá�ením s nebe, vybízí nìkteré mu�e, kterým udìluje
i lásku k slu�bì a souèasnì je zdobí výjimeènými dary, které jsou nezbytné
k stavbì samotného duchovního domu, aby jejich dílem a slu�bou byla zacho-
vána a �íøena neposkvrnìná èistota obnoveného uèení v podveèer tohoto svìta
jako� i potom. A v jejich poètu je tento mu�, ozdobený zbo�nou uèeností, Dani-
el Bøeè�ánek Vamberský, který uèinil pokroky jak v pøeslavných svých listech,
tak také pøi na�í veøejné zkou�ce odpovìdmi na velmi obtí�né exercicie o ne-
snadných kapitolách køes�anského nábo�enství a velmi se osvìdèil po v�ech
zkou�kách a po zavr�ení úchylných soudù svìta a bìsnìní proti Bo�ímu králov-
ství uèit Evangelium s øádným povoláním Újezdské církve, ba docela slíbil, �e
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bude vìrnì Církvi slou�it, �e bude pevnì hájit Apo�tolské, Nicejské a Athanasi-
ovo vyznání víry a �e setrvá v souhlasu s uèením, obsa�eným v na�í Èeské
konfesi, kterou jiní nazývají Aug�purskou a která byla roku 1609 pøedlo�ena
nejnepøemo�itelnìj�ímu a nejmocnìj�ímu císaøi pánu, panu Rudolfovi atd., byla
schválena a byla od v�ech stavù tohoto slavného království pøijata. Proèe�, po-
nìvad� tý� Daniel Bøeè�ánek Vamberský, byv vychován slovy Víry a uèení vy-
støíhat se antithezím pseudonymní gnoze a chce vìnovat pozornost èetbì podle
nejdùle�itìj�ího naøízení Syna Bo�ího �Milujte to, co je psáno� (Jan 6, v. 39)
a varování sv. Pavla �Pozor na ètení� (1. Tim. 4, v. 13), vysvìdèujeme, �e byl
námi svìøen tému� Danielovi Bøeè�ánkovi podle apo�tolského uèení veøejným
a nábo�ným obøadem úøad uèit evangeliu a udílet svátosti podle Kristova usta-
novení. Nech� Trojjediný Nejlep�í a Nejvìt�í Bùh potvrdí a poznamená tohoto
Daniela Bøeè�ánka i v�echny ostatní neviditelnými dary a tajemnou mocí Du-
cha Svatého jako nebeskými odznaky a nás v�echny a� uèiní posvìcenými ná-
dobami své milosti na svou poèest, pøíhodnými pro potøeby Církve a Køes�an-
ské obce a k spasitelnému dílu pro nás samotné i pro jiné. Dáno v Koleji Karla
IV. jinak Veliké na Starém Mìstì pra�ském pod vìt�í peèetí na�í konsistoøe
15. kvìtna roku posledního vìku 1612.

Pøíloha 3

REJSTØÍKY

Rejstøíky odkazují na poøadová èísla katalogu. Jména ti�tìná kurzívou se
vyskytují pouze v poznámkovém aparátu této edice.

REJSTØÍK OSOB

Acantius Elias  4
Adami Venceslaus  79
Anemius Ioannes  25
Arnon viz Nosek
Assulinus Ioannes  89

Barptolomaei Georgius 80
Bartholomaei Iohannes 60
Benedicti Leonhardus 35
Benessowsky vide Turneo
Blasius Gregorius  135
Bolechovsky de Nebovid in Hostaczow 102
Brosius (Bro�) Ioannes 6
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Bro� Jan viz Brosius
Brzectanek Daniel  27
Bunsovius Ioachimus M. 12
Bytomský Ondøej  92

Campanus Mathias  43
Carduelis Iohannes  97
Cefas Petrus  5
Cichoreus Thobias  90
Claudianus Ioannes  8
Clementis V.   10
Clementides Daniel  26
Columella Misenus Iosephus 128
Comes Nicolaus 104
Constantini a Vyssetina Paulus 118
Corvini Martinus  36
Crocinus Mathias  28
Cruciger Jan  33
Cruciger Petrus  18
Curtius Samuel  134
Cziczmanius Vencesilaus 16, 113
Czernovicenus Paulus  9
Cziaczvildus Adamus  48
Èernovický vide Trnovský Paulus

Dentulini Mathias  123
Dentulinus Ioannes  71
Dicastus Georgius 65, 93, 106, 124, 125
Dresserus Simon  14

Etesius Mathias 63

Fabricius Iohannes  74
Fagellus Vitus  126
Felix Laurentius  10
Felmerius Martinus  34
Fidler auditor  67
Floxius Iohannes  104
Frenari Elias  61
Friderides Sigismundus 20

Galli Daniel  57
Georgiades Philipus  21
Griespeck z Griespachu na Kaceøovì Vencesilaus 104
Grinaei Matthias  130
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Haine Daniel  68
Hannussius Iohannes  108
Hanzlinius Nicolaus M. 13
Herites Nicolaus  85
Hochauzar z Hochauzu Mikulá� 44
Horky Christophorus  124
Hortulus Vodnianus Ioannes 130
Horzovinus Adamus  29
Horzovius Daniel  75
Hotovecius Martinus  95
Hrabaeus Iacobus 105
Hruscha Mathias  33
Hru�ka Matìj viz Hruscha Mathias
Hubka Venceslaus  66

Chytraeus Ioannes  100

Iacobaei Mathias  122
Iacobaeus Iacobus M. 116
Iacobides Iacobus  66
Iaromierzsky Ioannes Iunior 30
Iohanides Wenceslaus 40

Kapsander Iohannes  109
Kaukalius Nicolaus  38
Kinelius Paulus  37
Kmochius Ioannes  131
Kninsky Iohannes  107
Knobelius Wencesilaus 94
Krig Michael  67
Krucintoretius Iohannes 114

Lanczmanius Ioannes  91
Launsky Daniel  42
Leiner Ioannes  51
Leo �luticenus Vitus 71
Leuthman Andreas  55
Linhartowsky Iohannes 78
Lunacius Iohannes  56
Lusciniae Laurentius 95
Luxin Ioannes  23
Lyptak vide Mensatoris

Machaon vide Machan
Machan Vencesilaus  101
Malessius Samuel  24
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Malobicenus Martinus 103
Malobicenus Paulus  88
Manzelius Georgius  58
Martinides Samuel vide Martinius Horzovinus Samuel M.
Martinius Horzovinus Samuel M. 54, 111
Matheides Iohannes  113
Mathiades Ioannes  2
Mathiades Iohannes Georgius 122
Matthiades Ioannes  64
Meivaldus Iohannes  110
Mensatoris (Lyptak de Minori Palu) Georgius 32, 47
Menssik Andreas  112
Miller Vitus  114
de Minori Palu vide Mensatoris
Mitis Petrus  125
Mrazius Iohannes  105
Mylius Martinus  132

Navella Venceslaus  84
Neosolinsky vide Schnellius Iohannes
Nicodemi Iohannes  102
Nosek Iohannes  86
Nymburgenus Georgius 117
Nyselus Elias M.   7

Olyrius Venceslaus  49
Oslanus Daniel  98
Oxalides Simon  82

Palingenius [Ioannes] 119
Pessinus Mathias  81
Petrassek Dionysius  70
Petrides Bartholomaeus 99
Petrswaldsky a Petrswald Ioannes 72
Pictoris Clemens  31
Pirynaeus Matthaeus  111
Pontanus Daniel  46
Procopensis Samuel  115
Prosskovsky vide Zebracenus Ioannes
Prystach Ioannes  102
Przibislavsky Mat(t)hias 119, 127

Raèenský Mathiades Jan Jiøí vide Mathiades Iohannes Georgius
Reimmitius Vencesilaus 65
Ripa Venceslaus  53
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Rosa Ioannes  3
Rosacius Ioannes 96, 108, 116, 128, 131

Sadelius Iacobus  15
Sádlo Iacobus vide Sadelius
Sarcander Adamus  17
Sautor Mathias  44
Selingerus Ioachimus 121
Semonius Ioannes  133
Schnellius Iohannes  96
Sigismundi Vencesilaus 45
Silesii Iohannes  41
Simonides Venceslaus 87
Sklenarius Vencesilaus 77
Slovacius Ioannes  112
Smetana Adamus  73
Ssiklius Urbanus  19
Ssramek Laurentius  117
Sstotsky Iacobus  22
Starczensis Nicodemus 102
Szindler Venceslaus M. 52

�ercer Georgius  11
�lik Jáchym Ondøej, hrabì 11

Thadaeus Iohannes 117
Thaul Venceslaus  69
Thomaides Ioannes  126
Thomaides Iohannes  120
Tinczius Georgius  72
Traianus Adamus  63
Trnovský Paulus  101
Trojan vide Traianus
Turneo Venceslaus  62
Tychistes Paulus  39

Viti Adamus  129
Vohanecius Iosephus  106
Vyschotinus Ioannes  102
Vyssetina vide Constantini a Vyssetina

Wechterus Henricus  76
Winter Thobias M.   1
Wittich Ioannes  50
Wladika Nicolaus  92
Wladyka Nicolaus  128
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Wokaun Samuel  83

Zaruba Petrus  59
Záruba z Hustiøan Hartvík 32
Zebracenus Ioannes  93
Zialansky Gallus  107

MÍSTNÍ REJSTØÍK

Albis vide Labe
Altstadensis vide Staré Mìsto
Altstadiensis vide Staré Mìsto

Baccoviensis vide Bakov nad Jizerou
Bakov nad Jizerou (Baccoviensis) o. Mladá Boleslav 34
Banská Bystrica (Neosolinsky) SK 96
Beneschovinus vide Bene�ov
Bìlá pod Bezdìzem o. Mladá Boleslav 13, 93
Benessowsky vide Bene�ov
Bene�ov (Beneschovinus, Benessowsky) 23, 62, 63
Beznensis vide Bezno
Bezno (Beznensis) o. Mladá Boleslav 108
Beronaeus vide Beroun
Beroun (Beronaeus) 14, 78, 103, 128
Bì�iny o. Klatovy 57
Biczkovinus vide Býèkovice
Bohdanecenus vide Bohdaneè
Bohdaneè (Bohdanecenus) o. Pardubice 101
Bohemus vide Èechy
Boleslavienses vide Èe�tí bratøi
Borohrádek o. Rychnov nad Knì�nou 20
Brandensis vide Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem (Brandensis) o. Praha-východ 44
Braunschweig (Brunsvicensis) D 67
Brodce o. Mladá Boleslav 101
Brunsvicensis vide Braunschweig
Brzeczkovinus vide Horní Bøeèkov
Bukovník o. Klatovy 17
Býèkovice (Biczkovinus) o. Litomìøice 24

Camenicensis vide Kamenice
Camenicenus vide Kamenice
Carnoviensis ? 109
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Cuttenus vide Kutná Hora
Czaslavinus vide Èáslav
Czechticenus vide Èechtice
Czernovicenus vide Èernovice
Cziaslavinus vide Èáslav

Èáslav (Cz(i)aslavinus, Cziaslaviensis) o. Kutná Hora 22, 30, 42, 77, 94
Èechtice (Czechticenus) o. Bene�ov 63
Èechy (Bohemus) 2
Èernovice (Czernovicenus) o. Pelhøimov 39, 100
Èeská Kamenice o. Dìèín 16
Èe�tí bratøi (Boleslavienses) 3�6

Dobrovice (Dobrovikensis) o. Mladá Boleslav 9, 112
Dobrovikensis vide Dobrovice
Dolní Bøe�any o. Praha-západ 86
Dolní Chvatliny o. Kolín 8
Domaschinus vide Doma�ín
Doma�ín (Domaschinus) ? 133
Domazlicenus vide Doma�lice
Doma�lice (Domazlicenus) 56, 74
Drahovce u Pie��an SK 63
Drzevohosticzenus vide Døevohostice
Døevohostice (Drzevohosticzenus) o. Pøerov 87
Døínov u Slaného o. Kladno 125
Dyckovienses ? 105

Eisleben (Islebiensis) D 68
Erfurt (Erfurtensis) D 76
Erfurtensis vide Erfurt

Gemnicenus vide Jemnice
Germanus vide Nìmecko
Guttenbergenus vide Kutná Hora

Havlíèkùv Brod (Teutobrodensis, Toutobrodensis) 115
Hermozejf vide Rudník
Heømanùv Mìstec o. Chrudim 15
Hirschpergensis vide Jelenia Góra
Horní Bøeèkov (Brzeczkovinus) o. Znojmo 18
Horzicenus vide Hoøice
Horzovinus vide Hoøovice
Horzovinus vide Hoøovice
Hoøice (Horzicenus) o. Jièín 73
Hoøovice (Horzovinus) o. Beroun 111
Hoøovice (Horzovinus) o. Beroun 54, 73, 85
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Hostomice (Hostomicenus) o. Beroun 105
Hostomicenus vide Hostomice
Hradec Králové (Hradecensis, Hradecium) 7, 105
Hradecensis vide Hradec Králové
Hradecium vide Hradec Králové
Hranice (Hranicenus) ? 113
Hranicenus vide Hranice
Hroby o. Tábor 25
Hru�ovany o. Chomutov 44
Hunnobrodenus vide Uherský Brod

Chcznovicenus ? 128
Chissenus vide Chý�e
Chlumec (Chlumeczenus) ? 86
Chlumeczenus vide Chlumec
Choceò (Chocenus) o. Ústí nad Orlicí 20
Chocenus vide Choceò
Chrudim (Chrudimenus) 15, 28
Chrudimenus vide Chrudim
Chøe��ovice o. Písek 13
Chý�e (Chissenus) o. Karlovy Vary 13, 69
Chvatliny vide Dolní Chvatliny

Iaromerzicenus vide Jaromìøice
Iaromierzensis vide Jaromìø
Islebiensis vide Eisleben
Ivanèice (Walko-Evanczicenus) o. Brno-venkov 40

Jaromìø (Iaromierzensis) o. Náchod 94
Jaromìøice nad Rokytkou (Iaromerzicenus) o. Tøebíè 49, 82
Jelenia Góra (Hirschpergensis) PL 110
Jemnice (Gemnicenus) ? 21
Jemnice (Gemnicenus) o. Tøebíè 133
Jeníkov [Vìtrný o. Jihlava ?] 52
Jièín 73
Jindøichùv Hradec (Novodomenus) 33, 101

Kamenice (Camenicenus) ? 81
Kamenice ? (Camenicensis) 113
Kaòk o. Kutná Hora
Ka�perské Hory o. Klatovy 63
Kdynì o. Doma�lice 96
Klatovy 9
Knì�ice o. Nymburk 14
Kouøim o. Kolín 56
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Kostelec (Kostelecenus) ? 59
Kostelecenus vide Kostelec
Kraselov o. Strakonice 63
Kuèín u Vranova nad Toplou SK 116
Kutná Hora (Cuttenus, Guttenbergenus) 8, 43, 52, 70, 80, 90, 116, 130
Labe (Albis) 105

Letovice (Letovicenus) o. Blansko 115
Letovicenus vide Letovice
Liberk o. Rychnov nad Knì�nou 20
Liteò (Littnia) o. Beroun 54, 111
Litíè o. Trutnov 94
Littnia vide Liteò
Litomìøice 95
Lochovice (Lochoviczenus) o. Beroun 124
Lochoviczenus vide Lochovice
Lovingensis ? 95
Lu�ec nad Cidlinou o. Hradec Králové 21

Manìtín o. Plzeò-sever 74
Melnicenus vide Mìlník
Mìlník (Melnicenus) 13
Meziriczensis vide Meziøíèí
Meziøíèí (Meziriczensis) ? 117
Meziøíèí (Mezrzicensis) ? 88
Mezrzicensis vide Meziøíèí
Mikulov (Nicopoliensis) o. Bøeclav 35
Milièín o. Bene�ov 92
Milevsko o. Písek 13, 122
Minice o. Písek-Mi�ovice 53
Minor Palu vide Palúdzka
Minor Urbs Pragensis vide Praha-Malá Strana
Misenus vide Støíbro
Mladá Boleslav (Neoboleslavia,Neoboleslaviensis) 5, 6, 9, 28, 67, 100, 110,

123
Mnichovo Hradi�tì o. Mladá Boleslav 101
Modøany o. Praha 4 66
Morava (Moravia) 98�103
Moravia vide Morava

Nìmecko (Germanus) 1, 67
Nechanice o. Hradec Králové 24
Neo-Pragenus vide Praha-Nové Mìsto
Neoboleslavia vide Mladá Boleslav
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Neoboleslaviensis vide Mladá Boleslav
Neocomiensis ? 97
Neosolinsky vide Banská Bystrica
Neostadenus vide Nové Mìsto
Nepomucenus vide Nepomuk
Nepomuk (Nepomucenus) o. Plzeò-jih 15
Nicopoliensis vide Mikulov
Nosislav (Nosislavinus) o. Bøeclav 64
Nosislavinus vide Nosislav
Nové Mìsto (Neostadenus) ? 79
Novodomenus vide Jindøichùv Hradec
Nymburgenus vide Nymburk
Nymburk (Nymburgenus) 10, 28, 129

Olessnicenus vide Ole�nice
Ole�nice (Olessnicenus) ? 134
Oslanus vide Oslany
Oslany (Oslanus) SK ? 98

Pacov (Paczovinus) o. Pelhøimov 9, 75, 123
Paczovinus vide Pacov
Palúdzka (Minor Palu) SK 32
Pardubice (Pardubicenus) 97
Pardubicenus vide Pardubice
Pelhrzimovinus vide Pelhøimov
Pelhøimov (Pelhrzimovinus, Pelrzimoviensis) 16, 71
Pelrzimoviensis vide Pelhøimov
Petrovice o. Hradec Králové 64
Pirna D 54
Piscensis vide Písek
Piscenus vide Písek
Písek (Piscenus, Piscensis) 9, 13, 106, 129
Poddebranus vide Podìbrady
Podìbrady (Poddebranus) o. Nymburk 112
Policensis vide Polièka
Pohoøí o. Písek-Mirovice 17
Policenus vide Polièka
Polièka (Policenus, Policensis) o. Svitavy 60, 90, 126, 130, 131
Polná (Polnensis) o. Jihlava 28, 41
Potìhy o. Kutná Hora 30
Polnensis vide Polná
Pragenus vide Praha
Praha (Pragenus) 57, 66, 119
Praha-Staré Mìsto, kostel P. Marie pøed Týnem 56, 91, 93
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Praha-Staré Mìsto, kostel sv. Jiljí 33, 107
Praha-Staré Mìsto, kostel sv. Martina ve zdi 66
Praha-Staré Mìsto, kostel sv. Michala 89, 116
Praha-Staré Mìsto, kostel sv. Mikulá�e 15, 57, 66
Praha-Nové Mìsto (Neo-Pragenus) 127
Praha-Nové Mìsto, kostel sv. Jindøicha 126
Praha-Nové Mìsto, kostel sv. Petra 119, 127
Praha-Nové Mìsto, kostel sv. �tìpána 34, 119, 127
Praha-Malá Strana (Minor Urbs Pragensis) 1, 96
Praha-Malá Strana, kostel sv. Mikulá�e 18, 54, 75, 91, 116
Praha-Malá Strana, kostel Nejsv. Trojice 1
Prostanensis vide Prostìjov
Prostìjov (Prostanensis) 60, 109
Przelauczenus vide Pøelouè
Przibramensis vide Pøíbram
Pøelouè (Przelauczenus) o. Pardubice 130
Pøíbram (Przibramensis) 114
Pøistoupim o. Kolín 132

Rabí (Rabinus) o. Klatovy 10
Rabinus vide Rabí
Raczinus ? 122
Radnice (Radnicenus) o. Rokycany 23
Radnicenus vide Radnice
Rostochiensis vide Roztoky
Rozhovice o. Chrudim 90
Roztoky (Rostochensis) ? 61
Ruda (Rudenus) ? 38
Rvenice, panství o. Louny-Seménkovice 50
Rudenus vide Ruda
Rudník (Hermozejf) o. Trutnov 34
Rychnov nad Knì�nou 20, 28

Semily 39
Sezemice (Sezemicenus) ? 58
Sezemicenus vide Sezemice
Slaneus vide Slaný
Slaný (Slaneus) o. Kladno 111
Slivice (Slivicensis) o. Pøíbram-Milín 75, 114
Slivicensis vide Slivice
Solnice (Solnicenus) o. Rychnov nad Knì�nou 46, 133
Solnicenus vide Solnice
Solnicenus vide Solnice
Staòkovice (Stankovinus) o. Louny 53
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Stankovinus vide Staòkovice
Staré Mìsto (Altstadiensis) o. �umperk 72
Strakonice (Strakonicenus) 84
Strakonicenus vide Strakonice
Strazienus vide Strá�
Strá� (Strazienus) ? 29
Støíbro (Misenus) o. Tachov 18, 66

�tìtí o. Litomìøice 43

Tábor (T(h)aborenus) 17, 26, 92, 128
Taborenus vide Tábor
Tauzietinus vide Tou�etín
Thaborenus vide Tábor
Tou�etín (Tauzietinus) o. Louny 37
Tovacziovinus vide Tovaèov
Tovaèov (Tovacziovinus) o. Pøerov 117
Trutnov (Trutnovinus) 7
Trutnovinus vide Trutnov
Tøebíè 49
Tøebonín o. Kutná Hora 70
Tøebívlice o. Litomìøice 44
Tuèapy o. Tábor 102
Turcenus ? SK
Turnov o. Semily 39, 122

Uherský Brod (Hunnobrodenus) o. Uherské Hradi�tì 103
Uhlíøské Janovice o. Kutná Hora 92, 128
Úhonice o. Kladno 116
Únì�ov o. Plzeò-sever 85

Valeè (Valessius) o. Tøebíè 30
Valessius vide Valeè
Vambergensis vide Vamberk
Vamberk (Vambergensis) o. Rychnov nad Knì�nou 27
Vartenbergensis ? 135
Vele�ice o. Jièín-Sbìø 58, 73
Vilémov (Vilimovinus) o. Havlíèkùv Brod 17
Vilimovinus vide Vilémov
Vimperk o. Prachatice 63
Vinoø o. Praha-východ 108
Vladislav o. Tøebíè 49
Vla�im o. Bene�ov 92, 128
Vlkov nad Lesy o. Nymburk-Bìrunice 21
Vodòany (Vodnianus) o. Strakonice 95, 125, 130, 132
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Vodnianus vide Vodòany
Vojslavice (Wojslaviensis) ? 83
Volinus vide Volynì
Volynì (Volinus) o. Strakonice 122
Vysoká o. Kutná Hora-Suchdol 80
Vysoké nad Jizerou o. Semily 31
Vysoké Veselí o. Jièín 58

Walko-Evanczicenus vide Ivanèice
Wlodawa PL 6
Wojslaviensis vide Vojslavice

Zámostí pod Krnskem o. Mladá Boleslav-Písková Lhota 123
Zdanicenus vide �danice
Zdiarenus vide �ïár nad Sázavou
Zdice o. Beroun 89
Zebracenus vide �ebrák
Zittau (�itava) D 91
Zruczenus vide Zruè nad Sázavou
Zruè nad Sázavou (Zruczenus) o. Kutná Hora 102

�atec (Zatecenus) o. Louny 104
�danice (Zdanicenus) ? 45
�ïár nad Sázavou (Zdiarenus) 19, 31, 65
�ebrák (Zebracenus) o. Beroun 93
�erèice o. Mladá Boleslav 21
�itava vide Zittau
�lutice (Zluticenus) o. Karlovy Vary 71, 85
�luticenus vide �lutice
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ZUSAMMENFASSUNG

EIN VERSUCH UM DIE WIEDERHERSTELLUNG DER NAMENSLISTE
DER PRIESTERWEIHUNGEN DES PRAGER STÄNDISCHEN EVANGE-
LISCHEN KONSISTORIUMS AUS DEN JAHREN 1609�1619

Das alte Prager �Consistorium sub utraque specie communicantium� der
Hussiten, welches nur die von den katholischen Bischöfen verliehenen
Priesterweihen anerkannt hatte, ist durch Herausgabe des Kaisers Rudolf II.
Majestätsbriefes über die Religionsfreiheit vom 9. Juli 1609 niedergegangen
und an dessen Stelle wurde ein neues Evangelisches Konsistorium der
böhmischen Stände errichtet, welches selbst die Kandidaten des Priesteramtes
examinierte und nach dem Muster der Apostel �die beteten und legten Hände
auf sie� (Apg 6. 6) ordinierte. Seine Priestermatrik wurde leider nicht erhalten.
In dem Archive der Karlsuniversität und in dem Archive des Prager Erzbistums
(nun in dem Staatlichen Zentralarchiv in Prag) liegen trotzdem einige
Manualbücher dieses Konsistoriums, sowie in Bibliotheken die gedruckten
�Carmina gratulatoria� (welche �Rukovì� humanistického básnictví�, Band
1, Praha 1966, S. 306�325 verzeichnet), auf welchem Grunde der Verfasser
dieses Artikels die beiliegende Namensliste der neu geweihten Priester
wiederhergestellt und mit den Namens- und Ortsregistern vesehen hat.
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SNAHY O ZALO�ENÍ PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE
V 17. A V 1. POLOVINÌ 18. STOLETÍ

Václav Bartù�ek

Podle pøedstav nìkterých významných osobností ze støedoevropského
ranìbarokního kulturního okruhu mìla být právì Praha jedním z prvních míst,
kde se po bitvì na Bílé Hoøe (1620) mìl ujmout rekatolizace tehdej�í spoleènosti
jeden z tehdy novì vzniklých církevních øádù øeholních klerikù � piaristé. Mìli
v tomto ohledu postupovat mírnìj�í cestou zakládání piaristických �kol, které
by se za spolupráce s dal�ími øeholními institucemi pak z Prahy a dal�ích hlavních
zemských mìst roz�íøily po celé oblasti zemí koruny èeské, pøípadnì i do jejich
sousedství. Vedle ideologických úèinkù se èekalo od tohoto postupu i vìt�í
kulturní i hospodáøské povznesení uvedených oblastí. Nakonec v�ak musel tento
øád déle ne� celé jedno a ètvrt století èekat, ne� byl po trnité cestì uveden do
zaslíbeného mìsta nad Vltavou a zhruba dal�í ètvrtstoletí trvalo, ne� se nová
kolej mohla výraznìj�ím zpùsobem zaèlenit do jeho kulturního povìdomí jako
celek, pokud odhlédneme od èinnosti tak významných osvícencù, jakými byli
Gelasius Dobner nebo pozdìji Jaroslav Schaller. V souvislosti s tím, �e ve druhé
polovinì roku 2002 uplyne 250 let od zahájení výuky pøi této kdysi velmi
významné piaristické koleji, se nám nabízí pøíle�itost pøipomenout si památku
alespoò tìch nejvýznamnìj�ích osobností, které se po dlouhé období sna�ily
piaristy do Prahy uvést a otevøít tím mnohým pozdìj�ím významným �ákùm
a studentùm piaristických �kol v Praze cestu k nejrozmanitìj�ím druhùm vzdìlání
a tvùrèímu �ivotnímu pùsobení v nejrùznìj�ích oborech a odvìtvích duchovní
i praktické èinnosti.

Piaristický øád � Ordo clericorum pauperum Scholarum Piarum Matris Dei
je Øád chudých øeholních klerikù pobo�ných �kol Matky Bo�í, v èe�tinì se mu
øíkalo piaristé, v ital�inì scolopi, byl vyhlá�en v Øímì na základì breve �In
supremo apostolatus� pape�e Øehoøe XV. ze dne 18. listopadu 1621. Jeho
posláním bylo bezplatné vyuèování chlapecké mláde�e na základních, støedních
i vy��ích �kolách. Stejnì jako vìt�ina tehdej�ích øádù poskytoval piaristický øád
rovnì� vzdìlání ve filozofii a v teologii v interních øádových uèili�tích svým
èlenùm, kteøí zde absolvovali nejdøíve noviciát.1  Specifikou piaristického øádu,
jeho� èlenové skládali ètvrtý øeholní slib bezplatného vyuèování, bylo praktické
zamìøení výuky na exaktní, ekonomické a jiné pro �ivot dùle�ité znalosti a reálie,
co� vedlo, pochopitelnì i druhotnì, k rozvoji pøírodních vìd, zejména matematiky
a fyziky, které ov�em tehdy i úzce souvisely i s výukou filozofe, pøípadnì
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i biologie a geografie, i ke zvý�ení zájmu o historii a kritickou historiografii,
které postupem doby vývoje øádu pøevá�ily nad teoretickou slo�kou, zastoupenou
pøedev�ím tomistickou filozofií i kanonickým právem a vytvoøily tak bìhem asi
stopadesátiletého vývoje øádu podmínky pro mo�nost jeho dal�ího uplatnìní
v osvícenství a èásteènì i v pozdìj�ím období.2

Potvrzení øádu v�ak pøedcházelo je�tì pomìrnì dlouhé pùsobení pøedchùdcù
èlenù piaristického øádu jako církevního spoleèenstva uèitelù, z nìho� se
postupnì utváøela øeholní kongregace. Za jeho zaèátek bychom mohli pokládat
nejspí�e rok 1597, kdy (pozdìj�í) zakladatel øádu sv. Josef Kalasanský (1557?�
1648) zaèal bezplatnì vyuèovat ve �kole pøi chrámu sv. Doroty v øímském
Trasteve (Zátibeøí), které zde bylo tenkrát vlastnì nejchud�í mìstskou ètvrtí
s velkým mno�stvím opu�tìných a toulavých dìtí. Tìm nechtìla �ádná tehdej�ích
øímských výchovných nebo øeholních institucí vìnovat péèi. �koly nìkolikrát
zmìnily své pùsobi�tì, dostaly se postupnì do starého mìstského jádra, kde
vìt�inou pùsobily v palácích svých bohatých mecená�ù. Naposledy se usadily
31. 5. 1612 v paláci Torres, který pøímo souvisel s chrámem sv. Pantaleona,
v blízkosti piazza Navona. Zde má dodnes své generální sídlo pozdìji zalo�ený
piaristický øád. �koly Josefa Kalasanského nebyly v�ak v této dobì ani v tomto
prostoru jedinou bezplatnou vzdìlávací institucí.3 V Lucce a zároveò i v Øímì
existovala Kongregace sv. Marie, která mìla shodmé cíle jako kalasanské �koly.
Po sjednocení obou spoleèností vyhlásil pape� Pavel V., který byl jako nìkdej�í
jezuita4  naklonìn rozvoji støedního i ni��ího �kolství, v lednu 1614 vznik
Kongregace od Matky Bo�í. Mezi bratry z Lukky vynikl pøedev�ím P. Pietro
Casani (1572�1647).5 Kongregace celkem prosperovala. Z Øíma se dokonce
roz�íøila do mìsteèka Frascati v Laziu.6 V roce 1617 do�lo k jejímu pový�ení na
Pavlínskou kongregaci Zbo�ných �kol. V�ichni její èlenové vèetnì Josefa
Kalasanského a Pietra Casaniho absolvovali noviciát a slo�ili øeholní sliby. Pøijali
rovnì� øeholní jména, jejich� systém pou�ívá piaristický øád s men�ími obmìnami
na základì pøede�lého vývoje v podstatì dodnes.7 V dubnu 1618 se �koly roz�íøily
do umbrijského mìsteèka Narni a do Mentana (v Laziu) a v roce 1621 do je�tì
vzdálenìj�ích míst � umbrijských mìst Fanana a Norcie.8

Krátce po nástupu pový�il pape� Øehoø XV. brevem �In supremo apostolatus�
(z 18. 11. 1621) �kolskou kongregaci na samostatný církevní øád � piaristy.
Piaristé byli podobnì jako jezuité nebo teatini øeholními kleriky.9 V øádu tedy
pøeva�oval poèet knì�í nad poètem laikù, kteøí zastávali pouze pomocné provozní
práce (napø. vrátný, kuchaø, zahradník). U piaristù bylo ve zvyku u�ívat øeholní
jména.10  Do èela øádu byl ustanoven jako první generál øádu sv. Josef Kalasanský.
Jeho zástupcem byl jmenován P. Pietro Casani a Nativitate BMV. Pro jednodu��í
výkon funkce generála byli je�tì zvoleni dal�í tøi asistenti. Poèet ètyø generálních
asistentù (vèetnì zástupce) se v øádu ustálil i pro dal�í období. Tìchto pìt mu�ù
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vèetnì se sv. Josefem Kalasanským i s bl. Pietrem Casanim podílelo nejvíce na
roz�iøování øádu, jeho� koleje se tehdy lavinovitì �íøily z Øíma po celé ostatní
Itálii a� na Sicílii, zejména v�ak do vìt�ích mìst (Janov, Neapol, Florencie),
kolem nich� vznikaly jednotlivé øádové provincie.11 Obèas se pøi zakládání
nových provincií i jednotlivých kolejí vyskytly potí�e, které vìt�inou pomìrnì
úspì�nì a citlivì øe�il právì bl. Pietro Casani.12

Pravdìpodobnì ji� rok po zalo�ení øádu (asi 1622) byli po�ádáni piaristé,
kteøí projevili je�tì jako kongregace nad�ení z výsledkù bìlohorské bitvy
(8. 11. 1620), o aktivní úèast na rekatolizaci v èeských zemích. Iniciátorem tohoto
pozvání se stal pravdìpodobnì mladý �lechtic v církevních slu�bách pape�e
Øehoøe XV. Vojtìch Arno�t hrabì Harrach (1598�1667), který si za svého
øímského pobytu nový piaristický øád oblíbil a po svém návratu do Èech, kdy se
uva�ovalo o jeho jmenování arcibiskupem pra�ským s ním ji� asi ve svých
rekatolizaèních plánech poèítal.13  Plány na vyu�ití �kolního pùsobení na v�ech
stupních �kol mìl i první pobìlohorský pra�ský arcibiskup Jan Lohelius, který
ov�em poèítal pøedev�ím s jezuitským øádem, jak bylo patrno z listu o situaci
v Èechách, který adresoval 1. 12. 1620 císaøi Ferdinandovi II. do Vídnì. Od
nìho se pøes jeho jezuitského zpovìdníka Viléma Lamormaina o tom dozvìdìli
i èlenové Congregatio de Propaganda fide v Øímì.14 O pøíchod do Prahy byli
�ádáni piaristé i v následujících letech (1623 a 1624). Stejnì jako tomu bylo asi
i u prvního pozvání, nezval Harrach, který byl od roku 1626 kardinálem, piaristy
do Èech pøímo, ale spí�e jen inicioval, aby se jim dostalo pozvání pøes
Congregatio de Propaganda fide. Jednotliví èlenové Kongregace de Propaganda
fide (vìt�inou kardinálové), s nimi� byl Harrach v písemném styku, byli asi nejen
iniciátory oslav výsledkù bitvy na Bílé hoøe, ale doporuèovali generálùm
církevních øádù v Øímì, aby do Èech poslali alespoò nìkolik svých èlenù znalých
èe�tiny, nìmèiny nebo pol�tiny.15 Tuto praxi dokládá i pozvání mnoha nových,
v èeských zemích tehdy neznámých, církevních øádù do Prahy a Èech vùbec.
Po bìlohorské bitvì pøi�ly do Èech napø. milosrdní bratøí (1620), bosí karmelitáni
(1624), barnabité (1627) nebo ir�tí franti�káni neboli hybernové (1630).16

Kromì osobního pozvání sehrálo v Harrachových sympatiích k piaristùm
i znaèné povzbuzování vídeòského biskupa kardinála Melchiora Klesla, který
byl biskupem ve Vídni (v letech 1602�1630). Ten prý zásoboval piaristy, zejména
sv. Josefa Kalasanského, �ádostmi o umo�nìní pøíchodu piaristù do Vídnì ji�
pravdìpodobnì od roku 1612 soustavnìji.17  Tato jednání o povolání piaristù do
Vídnì, jak se zdá, nejspí�e vyvrcholila v roce 1626. Piaristé mìli zalo�it
a vybudovat misii, aèkoliv misionáøská èinnost základním posláním øádu vlastnì
nikdy nebyla.18  Mìl tam být pozván P. Melchior Allachi ab Omnibus Sanctis,
který v�ak v této dobì byl ji� zaneprázdnìn pøípravami na zalo�ení piaristické
koleje v Messinì na Sicílii, tak�e ani tomuto poslání nemohli piaristé vyhovìt.19
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 Tøetí suplika, kterou sepsal v na�ich oblastech témìø neznámý brixenský
faráø Jan Rigger, je ji� nejen dolo�ena prameny, ale byla dokonce i vydána
v moderní kritické edici pramenù.20 Rigger zde uvádí jako dvì nejdùle�itìj�í
mo�nosti øádových sídel Vídeò a Prahu, jinak by byl ov�em rád vidìl, kdyby se
odtud roz�íøili piaristé po co nejvìt�í èásti zaalpského území a zakládali své
koleje v Rakousku, Bavorsku, pøípadnì v dal�ích regionech Nìmecka. Pøi
roz�iøování nových kolejí mìli úzce spolupracovat s dal�ími øády, zejména
s jezuity a s kapucíny, nebo� Rigger, aèkoliv tímto zpùsobem se mohl ji� tehdy
dopou�tìt pokusu slouèit nesluèitelné, asi správnì odhadoval, jaké rozpory
mohou nastat v zaalpském prostøedí bìhem rekatolizace a naru�it její hladký
a mírný zdárný prùbìh, k èemu� ostatnì bìhem dal�ího historického vývoje
skuteènì do�lo.

Dal�ím �adatelem o pøíchod piaristù do støední Evropy byl kní�e Franti�ek
kardinál Dietrich�tejn (1570�1636), olomoucký biskup.21 Také on zaèínal kdysi
v Øímì v pape�ských slu�bách Klimenta VIII. Znal se osobnì i s Josefem
Kalasanským, kterému byly stejnì blízké názory sv. Filipa z Neri jako jemu.
Oba se pova�ovali za jeho �áky. Pozvání piaristù, aby zabezpeèovali vzdìlávání
moravské mláde�e se mu zdálo bezpeènou zárukou pro úspì�ný prùbìh
rekatolizace Moravy. Nakonec po velmi komplikovaných jednáních, která vedl
olomoucký svìtící biskup Jan Gramay (1579�1632), titulární biskup uppsalský,
pùvodem z Antverp, s Josefem Kalasanským, pozval piaristy jako uèitele na
gymnázium na svém panství v Mikulovì, které zde pro nì zalo�il a prozatím tu
té� zabezpeèil provizorní výuku.22  První piaristé pøi�li do Mikulova 2. èervna
1631. Do vyuèování se zapojili takøka ihned po svém pøíchodu, kdy je�tì pobývali
v budovì mìstského �pitálu. Jejich pùsobení vyvolalo velmi rychle (ji� do
poloviny záøí 1631) vlnu �ádostí o povolání piaristù do dal�ích míst v Èechách,
na Moravì a pøípadnì i ve Slezsku. Kromì �kol pøevzali piaristé postupnì i starost
o provoz dvou pìveckých semináøù zalo�ených pøi nedávno (1623 vedle
kapucínského klá�tera) dostavìné Loretì (modráèkové) a pøi kostele sv. Václava
(èervenáèkové � zalo�en 1637). Sna�ili se získat novice z øad èesky mluvícího
obyvatelstva, av�ak jako kuchaøe, který jim scházel, chtìli pravdìpodobnì získat
Itala. Prvním rektorem koleje se nakonec stal P. Peregrinus Tencani a S. Francisco,
pùvodem ze �lechtické rodiny z Modeny. Ten byl také po zøízení dal�ích
piaristických kolejí (ve Strá�nici 1633 a v Lipníku nad Beèvou 1634) jmenován
v roce 1634 prvním provinciálem novì zøízené zaalpské provincie, která dostala
jméno Germania, nebo� se poèítalo s roz�íøením øádu alespoò do vìt�iny tìch
oblastí, kde se nìjakým zpùsobem vyskytovalo obyvatelstvo, které bylo schopno
alespoò èásteènì se domluvit nìmecky, zejména ov�em do rakouské monarchie
a rùzných èástí území nìmecké øí�e.23
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Piaristé byli posíláni do Mikulova z Øíma v nìkolika vlnách. Nejoblíbenìj�ím
piaristou mezi místním lidem, zejména obyvateli dietrich�tejnského miku-
lovského panství, se stal, jak to dokazují náv�tìvy na kazatelských, divadelních
a dal�ích kulturních produkcích P. Ambrosius Leailth a S. Maria (1602�1645).
Byl pravdìpodobnì obyvatelstvu nejbli��í proto, �e pocházel z pohranièního
italsko-nìmeckého mìsta Bolzana v ji�ním Tyrolsku. Jeho mateøským jazykem
byla vedle ital�tiny tedy je�tì právì nìmèina.24 Celkovì by se dalo konstatovat,
�e piaristické �koly velmi harmonicky zapadaly do komplexního �panìlsko-
italského rámce kulturního mikroklimatu, které si kardinál Franti�ek z Dietrich-
�tejna pøi svém zdej�ím kní�ecím dvoøe s velikou peèlivostí po dlouhá léta syste-
maticky vytváøel.

Vstup piaristù na Moravu vyvolal vzrùst stoupencù dal�ího roz�iøování pia-
ristických kolejí se �kolami po Moravì i do Èech v øadách �lechty. Z moravských
pøíznivcù k nim zejména nále�eli hrabì Franti�ek Magnis (1590�1652), který
pùsobením ve slu�bách polského krále Vladislava IV. Vasy chránil své strá�nické
panství, kde zalo�il 1633 kolej, pøed váleènými útrapami, hrabì Michal Adolf
Althan, který chtìl zalo�it piaristickou kolej v Oslavanech, kní�e Gundakar
z Lichten�tejna, který se v letech 1637�1646 pokou�el pro piaristy vybudovat
kolej v Moravském Krumlovì.25 Pojítkem mezi pøíznivci piaristického øádu na
Moravì a v Èechách byl významný kapucín Valerián Magni (1598�1652), bratr
majitele strá�nického panství Franti�ka Magnise, který byl apo�tolským misi-
onáøem pro nìmecké zemì, Polsko, Uhry, Èechy, Moravu a Slezsko, tak�e oblast
jeho pùsobení se vlastnì kryla s plánovaným územím pro budoucí pùsobení
piaristického øádu.26 Valerián Magni nále�el i k nejpøednìj�ím rádcùm pra�ského
arcibiskupa kardinála Harracha. Mezi dal�í èeské pøíznivce øádu z øad �lechty
nále�el pøedev�ím generalissimus císaøských vojsk kní�e Albrecht z Vald�tejna
(1583�1634).27 Z dal�ích duchovnì spøíznìných osob je nutno je�tì uvést
benediktina Jana Caramuela z Lobkovic (1606�1682), který vlastnì patøil i mezi
nejpøednìj�í filozofické myslitele tehdej�í doby u nás.28  Z rakouských pøíznivcù
øádu je zde tøeba alespoò je�tì pøipomenout vídeòského kardinála Melchiora
Klesla (1598�1630) a té� pedagoga a filozofa Gaspare Scipiona (1576�1649).29

Vedle pøíznivcù mìli piaristé stejnì jako v Itálii i v zaalpských zemích také
své odpùrce, kteøí se sna�ili nejen jejich �íøení zastavit, ale dokonce pøispìt
i k likvidaci samotného øádu. U� v roce 1632 si stì�oval klerik Joannes Franciscus
Castiglia a S. Stefano, který pozdìji sám z piaristického øádu vystoupil, na èinnost
øádu za Alpami a po�adoval její zastavení.30 Své dopisy zaslal pape�i Urbanovi
VIII. a kardinálskému kolegiu v Øímì. Právì ji� pøi pùsobení piaristù na Moravì
se zvìt�ovaly tøecí plochy mezi piaristy a jezuity. Otcové z Tovary�stva Je�í�ova
vidìli (mo�ná spí�e i trochu neprávem) v piaristech nebezpeènou konkurenci
a shoda dìjinných náhod bìhem dal�ího vývoje jakoby jim dávala za pravdu.
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Jablkem sváru se pochopitelnì nestávaly ni��í �koly, kde jezuité témìø vùbec
nepùsobili, ale støední (latinské �koly � gymnázia) a vy��í �koly (filozofické
pøípravky), pøípadnì dal�í vy��í formy vzdìlávání. Ke støetávání zájmù skuteènì
docházelo, napø. na strá�nickém panství, kde jeho majitele Franti�ka Magnise,
i jeho pøíbuzné, �ádali o zalo�ení gymnázia nìkolikrát jezuité.31 Albrecht z Vald-
�tejna volal piaristy na své panství zejména v dobì, kdy byl znechucen zmìnou
politického klimatu v roce 1630 i urèitou arogancí jièínských jezuitù.32 Kdy� se
piaristé navzdory tì�ké váleèné situaci roz�íøili do Polska (v r. 1642 do Var�avy
a do Podolince), museli pøi dal�ím zakládání svých nových kolejí a rezidencí
brát ohled pøedev�ím na jezuity, tak�e kdy� v roce 1654 vznikla kolej v Krakovì,
nemohli zde ani vyuèovat.33 Kardinál Franti�ek Dietrich�tejn asi pravdìpodobnì
více dùvìøoval ve svých rekatolizaèních plánech piaristùm ne� jezuitùm, nebo
mu alespoò byli jako spolupracovníci bli��í. Pra�ský arcibiskup a primas èeský
kardinál Arno�t Vojtìch hrabì Harrach byl jako kancléø univerzity v Praze
s jezuity ve sporu o udílení gradù a vidìl v mo�nosti vzniku nových piaristických
gymnázií mo�ná i budoucí zdroj studentù pro svùj arcibiskupský semináø.34

Jen nìkolik mìsícù po uvedení piaristù do Mikulova o�ila znovu jejich
my�lenka i touha po pozvání do Prahy. Ji� 7. 8. 1631 pí�e z Mikulova sv. Josefovi
Kalasanskému F. Ambrosius Ambrosi a Conceptione Beatae Virginis (*kol. 1609)
o nutnosti zalo�it dal�í koleje, nejlépe v Praze nebo ve Vídni ve spolupráci
s kapucíny. Zároveò tento frater operarius upozoròoval, �e by bylo velmi vhodné
povolat na Moravu Josefova zástupce P. Pietra Casaniho a Nativitate BMV. Na
návrh kapucína Valeriána Magniho a pod protekcí pra�ského arcibiskupa hrabìte
Arno�ta Vojtìcha kardinála Harracha mìli piaristé vedle svých tradièních �kol
(základní �koly a gymnázia) vybudovat v Praze v dopisech blí�e nedefinované,
pravdìpodobnì vy��í, uèení seminárního charakteru. Praha lákala piaristy i jako
místo misijního pùsobení na obyvatele, kteøí dosud nepøestoupili ke katolictví.35

Jednání o zalo�ení této instituce probíhala ji� v øíjnu 1631 a svou podporu pøislíbil
také hrabì Michael Adolf Althan (1547�1636), který nabídl mo�nost zalo�ení
piaristické koleje i na svém panství v Oslavanech.36

Dal�í vìt�í série zájmu o roz�íøení piaristù do Prahy následovala v roce 1633.
Pøedcházela jí zøejmì náhodná vlna jednání kardinála Harracha pøi jeho náv�tìvì
v Øímì v zále�itostech pra�ské (tehdy vlastnì je�tì) Karlovy univerzity koncem
roku 1632 a té� náv�tìva polského kní�ete Jiøího Ossolinského u pape�e Urbana
VIII. v zále�itosti nastolení nového polského krále Vladislava IV. Vasy, který
neopomnìl jednat s Josefem Kalasanským (a nejspí�e i s pape�em) o uvedení
piaristù do Polska.37 V první polovinì roku 1633 doporuèil toti� apo�tolský
vizitátor barnabita P. Floridus Cremona, který v Praze pùsobil jako poradce
arcibiskupa kardinála Arno�ta Harracha, spolu s významným vojevùdcem
Albrechtem z Vald�tejna vhodnost usídlení piaristického øádu v Praze. Informoval
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o tom i sv. Josefa Kalasanského v Øímì, podobnì jako to uèinil pozdìji
i P. Ambrosius Leailth a S. Barbara.38  Situace se tehdy zdála pro vstup piaristù
do Prahy velmi pøíznivá, tak�e napø. piarista P. Ioannes Baptista Costantini
a S. Thecla ve svém dopise ze Strá�nice z 5. 10. 1633 doufá, �e pøíchod piaristù
do Prahy bude snadnou zále�itostí.39 V této dobì dal�í zku�ený piarista P. Mel-
chior Alacchi ab Omnibus Sanctis, který pùsobil pøi vzniku piaristických provincií
èasto dosti vzdálených od Øíma, obdr�el dopis od sv. Josefa Kalasanského, kde
generál øádu zdùrazòoval, �e mu byla prostøednictvím øádových èlenù z Mikulova
uèinìna nabídka na zalo�ení koleje v Praze a �e je proto nutné, aby zjistil, jak
situace vypadá pøímo v místì budoucího zalo�ení.40

Dal�í èetnìj�í zprávy o tlaku na zalo�ení pra�ské piaristické koleje nacházíme
v korespondenci sv. Josefovi Kalasanskému z Moravy do Øíma v letech 1636
a 1637. Na �tìdrý den 1636 napsal P. Ioannes Stephanus Spinola a Matre Dei,
který tehdy zastával funkci provinciála provincie Germanie, z Mikulova
zakladateli øádu do Øíma obsáhlý dopis, ve kterém se kromì mnoha dal�ích
øádových problémù v èásti vìnované roz�iøování piaristického øádu za Alpami
(snahy o zakládání kolejí v Polsku a ve Vídni) mluví té� o zalo�ení koleje v Praze
spí�e jako o ztracené zále�itosti.41  V následujícím roce se P. Spinola zmínil ve
své korespondenci o Praze je�tì dvakrát. Ji� 29. ledna 1637 pí�e v souvislosti se
jmenováním Jana Arno�ta Plataise z Platensteina olomouckým i pra�ským
kanovníkem, �e by toto jmenování mohlo znamenat urèitou mo�nost obnovy
jednání o zalo�ení koleje v Praze.42  V srpnu tého� roku se v dopise zmiòuje, �e
je mo�né pokládat �anci na zalo�ení piaristické koleje v Praze za témìø jistou,
nebo� pra�ský arcibiskup kardinál Arno�t hrabì Harrach poslal piaristùm do
Mikulova zvací dopis.43  V italsky psaném zvacím dopise, který pocházel
z 11. 4. 1637 si kardinál Harrach pøál, aby piaristé pøi�li do pra�ské arcidiecéze
a zaèali zde pùsobit.44

Tato jednání se stala skuteènì základem pro proniknutí piaristù do Èech,
av�ak ukázalo se znovu, �e díky rùzným intrikám, v jejich� pozadí stály nejspí�e
konkurenèní obavy jezuitù, nebude mo�no vybudovat kolej pøímo v Praze.
Kardinálovi Harrachovi se nakonec podaøilo pøesvìdèit bohatou �lechtiènu
Frebonii Eusebii z Pern�tejna (1596�1646), která byla poslední èlenkou
významného èeského panského rodu, aby pozvala piaristy na své panství do
Litomy�le.45  Také Frebonie mo�ná uva�ovala o pozvání øádu do Litomy�le ji�
døíve a mluvila o tomto svém zámìru s kní�etem Maxmiliánem z Dietrich�tejna
nebo je�tì kdysi s jeho strýcem Franti�kem, kardinálem a olomouckým
biskupem.46  Arcibiskup kardinál Harrach zároveò upozornil piaristy, �e nemohou
jít rovnou do Prahy a dal jim slib, �e po vzniku nìkolika kolejí v pra�ské
arcidiecési bude mo�né do samotné Prahy znovu proniknout. 47  První informace
o zámìru tohoto zalo�ení byly asi ji� známy poèátkem roku 1639, kdy Frebonie
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jednala o této otázce s hrabìtem Kolovratem a s piaristou P. Ambro�em Lei-
lalthem, který ji nav�tívil v jejím paláci, a pozdìji také s tehdej�ím provinciálem
P. Onufriem Conti a SS. Sacramento.48 V roce 1640 do�lo k vlastnímu zalo�ení
koleje, její� stavba se potom vzhledem k váleèným událostem a potí�ím se
øemeslníky, kteøí byli vìt�inou zváni z Prahy, protáhla pomìrnì na del�í dobu,
ale po vyøe�ení drobnìj�ích sporù s místním dìkanem a pak za vlády hrabat
Trautmannsdorfù na litomy�lském panství, zejména i v 18. století se stala
nejvìt�ím èeským piaristickým uèili�tìm, kde vedle základní �koly a gymnázia
vznikla z pùvodnì øádového studia filozofie v letech 1735�54 i veøejná
filozofická pøípravka.49

Pøesto�e piaristé ji� do Èech pronikli, litovali toho, �e v Praze svou kolej
zatím nemají, a proto velmi pozornì sledovali v�echny události, které se zde
odehrávaly, zejména pobyt císaøe se dvorem v roce 1645 nebo prùbìh obsazovaní
zemì �védskými vojsky v roce 1648 a dal�í. Právì tento rok se stal posledním,
kdy se v 17. století pokou�eli piaristé pøistìhovat se do Prahy pøímo. Inspirovaly
je pøedev�ím úspì�né pøíklady z Polska, kde se jejich øádoví spolubratøi uchytili,
a pøesto�e situace piaristického øádu v pøedalpské oblasti (zejména v Øímì) byla
pro piaristy velmi �patná vzhledem k nedávnému rozpu�tìní piaristického øádu
v roce 1646 pape�em Inocencem X. brevem �Ea quae pro felici�.50 Pol�tí piaristé
�ili i v této pro øád velmi tì�ké a nepøíznivé dobì (a� do roku 1656) normálním
�ivotem klerikù øeholního øádu bez ohledu na situaci v Øímì, ve dvou pomìrnì
nedávno (1642) zalo�ených kolejích ve Var�avì a v Podolinci.

O mo�nost pøijet do Prahy se sna�ili piaristé ji� v únoru 1648. Tehdy psal
do Øíma P. Petrus Paulus Grien a Matre Dei, �e piaristy povolal kardinál Harrach
do Prahy a �e zde mají mo�nost vystavìt si noviciát.51 V následujícím dopise,
psaném asi o 11 dní pozdìji (24. 2.) se ov�em dovídáme, �e pozvání piaristù do
Prahy není mo�né bez císaøského souhlasu a �e tehdy ho nebylo mo�né sehnat.52

P. Grien pøesto v�ak i nadále asi smý�lel o novém zalo�ení optimisticky, podobnì
jako o roz�íøení øádu do Vídnì a do Polska.53  Byl rozhodnut uèinit pro zdar vìci
v�e, co pokládal momentálnì za nutné. Chtìl se zakládání a jednání o nové
usídlení intenzivnìji ujmout a vést nová jednání, pøi nich� by mohl zastupovat
dokonce i provinciála. V èervnu 1648 jednal o zøízení noviciátu P. Alexander
Novari a S. Bernardo.54 Poèátkem èervence jel P. Grien do Prahy, aby se
pøesvìdèil, jak probíhají pøípravy k zalo�ení noviciátu, av�ak i tentokrát dopadlo
v�e jinak, nebo� Praha byla od 26. 7. znovu dobývána a okupována �védskými
vojsky.55 Jako poslední zprávu adresovanou sv. Josefovi Kalasanskému uvádìl
P. Grien smutné zvìsti o zajetí kardinála Harracha �védy a jeho krátkodobém
uvìznìní, co� jistì pra�ským plánùm neprospìlo.56 Tento poslední dopis byl
napsán v dobì, kdy byl ji� sv. Josef mrtev a P. Grien asi za rok po tom vyu�il
mo�nosti z tehdy se rozpadajícího øádu vystoupit.57 Informace o pøípravách na
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zøízení noviciátu piaristù v Praze potvrzují i zprávy z dopisù dal�ích èlenù
piaristického øádu. Napø. P. Andreas Greyssing a S. Francisco se v dopise z èervna
1648 zmiòuje na závìr o zøízení noviciátu od kardinála Arno�ta Harracha.58

P. Alexader Walter a Nativitate B.M.V. se rovnì� ve své korespondenci zmiòuje
o obsazení Prahy �védy.59

V prvních letech po smrti sv. Josefa Kalasanského pokusy o zakládání
piaristických �kol v Praze nepokraèovaly. Piaristé ve svých kolejích za�ívali
obèas i existenèní potí�e a nìkdy docházelo pøímo i k hrozbì zavøení jednotlivých
kolejí. Nejmarkantnìj�ím pøíkladem byla v tomto ohledu kolej ve Strá�nici. Tehdy
ji� stárnoucí hrabì Franti�ek Magnis byl na pøelomu ètyøicátých a padesátých
let 17. století tímto vývojem zcela zdrcen. Pokusil se v�ak otázku postavení
øádu a jeho mo�nou záchranu alespoò èásteènì na vlastní zodpovìdnost øe�it,
aèkoliv piaristický provinciál v piaristické provincii Germania s tichým
souhlasem olomouckého biskupa Leopolda Viléma, arcikní�ete rakouského,
pape�ské breve nevyhlásil, proto�e oceòoval pomoc øádu pøi rekatolizaci
Moravy.60

Ji� v roce 1646 intervenoval hrabì Franti�ek Magnis jménem polského krále
Vladislava IV. Vasy u pape�e Inocence X.61 Opakování této intervence
následujícího roku, stejnì jako intervence Franti�kova bratra kapucína Valeriána
u polského krále, je dolo�eno pouze v literatuøe.62 Jisté v�ak je, �e se za piaristy
u pape�e polský král spolu s dal�ími tehdy významnými státními èinovníky,
zejména z øad �lechty, pøimlouval.63 V roce 1650, kdy upadal sám hrabì do
majetkových potí�í, byl nucen sní�it té� podpory urèené piaristùm.64  V listopadu
roku 1651 psal o tí�ivé situaci v souvislosti se strá�nickými piaristy olomouc-
kému biskupovi. Do Polska se ji� neobracel, nebo� zde asi nebyla nadìje na
pomoc, proto�e nejdùle�itìj�í pøíznivci piaristického øádu v Polsku byli tehdy
mrtvi.65 Majetkovou situaci strá�nické koleje se Franti�kovi Magnisovi asi u�
doøe�it nepodaøilo, proto�e koncem roku 1652 se rozhodl odstìhovat se z mìsta,
které mezitím postihl nièivý po�ár, do Nìmecka, aby se vyhnul majetkovým
sporùm se svými sousedy.66 Hrabì Franti�ek Magnis, který si za �ivota dopisoval
i se zakladatelem øádu sv. Josefem Kalasanským, zemøel na útìku 6. nebo 7. 12.
1652 v Praze na Novém Mìstì v domì svého bratra Filipa.67  Ve�keré své statky
a jmìní nakonec svìøil svému bratrovi kapucínovi Valeriánovi, av�ak po
Valeriánovì smrti zùstaly majetkem rodu, jeho� dìdici a pokraèovatelé se starali
o materiální (by� nìkdy i pouze o to nejnutnìj�í) zaji�tìní zdej�í piaristické
koleje.68  S pozastavením èinnosti piaristického øádu souviselo té� pøeru�ení prací
na stavbì piaristické koleje v Moravském Krumlovì, o její� zalo�ení se v letech
1634�1647 pokou�el majitel panství, kní�e Gundakar z Lichten�tejna, i odchod
piaristù z této lokality.69
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O�ivení zakladatelské èinnosti piaristù nastalo a� po roce 1656, kdy se
zmìnila tí�ivá situace piaristického øádu, nebo� od tohoto roku se mohli piaristé,
tehdy je�tì jako znovu obnovená kongregace, volnì roz�iøovat opìt po celém
tehdej�ím svìtì, zejména po støení Evropì, tudí� i v pøedalpském i zaalpském
okruhu své pùsobnosti, na základì rozhodnutí pape�e Alexandra VII., co� se
ihned projevilo v zaalpské oblasti, nebo� zde i po dobu umìle vyvolaného úpadku
øehole fungovali piaristé vlastnì jako øád celkem spolehlivì a je�tì odkud
zásluhou polského krále Vladislava IV. Vasy, mo�ná i jeho nástupce Jana
Kazimíra,70 vze�ly rovnì� tendence na postupnou obnovu tohoto u�iteèného
�kolského øádu. Pøíznivìji se zaèal rovnì� mìnit i pohled rakouského císaøe
Ferdinanda III. na piaristy. Na územích Habsburské monarchie udìlil císaø po
intervenci kardinála Harracha v bøeznu 1657 tzv. inkolát, ve kterém souhlasil
s usídlením øádu ve v�ech jejích zemích.71 Je�tì v roce 1656 si mohli piaristé
zvolit i svého generála, kterým byl jmenován P. Ioannes Garcia del Castiglio
a Jesu et Maria (1584�1659).72 Tyto události odstartovaly dal�í vlnu zakládání
kolejí piaristù nejen v Rakousku, v roce 1657 zde byla zalo�ena napø. kolej
v mìstì Hornu, ale zejména pak v Èechách.73

Z této doby se dochovalo rovnì� pochvalné svìdectví �panìlského opata
benediktinského klá�tera v Emauzích vzdálenì èeského pùvodu Jana Caramuela
z Lobkovic (1606�1682),74  významného filozofa (jazykového logika) a teologa.
Èinnost piaristického øádu chválil tento veliký barokní uèenec v pøedmluvì
k jedné ze svých velmi èetných knih Dominicus.75  Bylo to velmi dùle�ité, proto�e
právì Caramuel byl jmenován generálním vikáøem pra�ského arcibiskupa. Tuto
funkci zastával kdysi i kapucín Valerián Magni, av�ak podle udání z roku 1654
byl prý P. Caramuel autoritativnìj�í a pøiklánìl se spí�e k razantnìj�ím zpùsobùm
provádìní rekatolizace. Do Èech pøi�el èásteènì na pøímluvu �lechtice (nejvy��ího
purkrabího) Ignáce Bernarda z Martinic. Aèkoliv byl cisterciákem, pùsobil jako
opat benediktinského klá�tera v Emauzích. Mìl dokonce i ambice stát se
biskupem královéhradeckým, z èeho� nakonec se�lo. Dlouho v�ak v Èechách
nepùsobil, nebo� ho roku 1657 jmenoval pape� Alexander VII. biskupem. Udìlil
mu chudé spojené biskupství satrijské a campagenské v Neapolsku, kam ponìkud
svárlivìj�í filozof rozmrzelý èeskými pomìry brzy odjel.76

V Èechách se kromì kardinála Harracha o èinnost piaristù velmi zajímal
i hrabì Ferdinand Leopold Beno z Martinic, vy�ehradský (salcburský, pasovský
a pra�ský) kanovník, který zaslal ve ètyøicátých letech 17. století i dva dopisy
sv. Josefovi Kalasanskému do Øíma.77 Jak je známo, jednalo se o reciproèní
korespondenci, kde s ním generál konzultoval nìkteré problémy usazení piaristù
v Èechách. Zdá se, �e Ferdinand Leopold v tomto smìru pùsobil na svého bratra
Bernarda Ignáce z Martinic, který byl v roce 1648 asi v polovinì své skvìlé
kariéry (stal se z nejvy��ího sudího nejvy��ím komoøím), která vrcholila v roce
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1651, kdy se a� do své smrti 7.1.1685 stal nejvy��ím pra�ským purkrabím
a královským místodr�ícím. Ne v�ichni tehdy souhlasili s vládou a opatøeními
tohoto �lechtice, který byl i literárnì vzdìlán. Proti nìmu míøily napø. i ostny
známého jezuity Bohuslava Balbína.78

Výsledky Benonova pùsobení se dostavily asi v dobì vyhlá�ení císaøského
inkolátu. Tehdy oba bratøi napsali dopis generálnímu pøedstavenému piaristické
kongregace P. Janovi Garciovi del Castillo a Jesu Maria do Øíma, ve kterém mu
oznamují, �e pøipravili zalo�ení nové piaristické koleje v Èechách. Kolej v�ak
nemohla být zalo�ena v Praze, jak pùvodnì, kdy� si vy�adovali opis inkolátu
pro piaristy do Èech pøedpokládali, a proto ji museli zalo�it na nìkterém ze
svých panství.79 Bylo vybráno mìsto Slaný, které bývalo kdysi dokonce
královským mìstem, nacházelo se pomìrnì blízko Prahy a mìlo tehdy pro
pùsobení novì zalo�ených piaristických �kol v�echny podmínky a pøedpoklady.
Dopis, který té� souvisel s fundaèní listinou, kde se ji� uvádìly finanèní èástky
na zabezpeèení provozu a výstavby �koly i koleje byl datován 1. 7. 1658
a schvaloval po�adavky pøedcházející listiny z 3. 5. 1658, která se jako fundaèní
uvádí.80 Generál øádu odkázal fundátory na tehdej�ího piaristického provinciála
P. Onuphria Contiho a SS.mo [Sanctissimo] Sacramento, kterému v tomto pøípadì
svìøil zástupnou pravomoc. Jednání s ním postupovala pomìrnì rychle, tak�e
události byly brzy dovedeny do zdárného konce.81

První dva piaristé pøi�li do Slaného 18. prosince 1658. Byl to P. Alexius
Eder a S. Onuphrio (1629�1690) a F. Casimirus Pistorius ab Ascessione Domini
(*1636). Pøi pøíchodu poskytli piaristùm pomoc franti�káni, které sem pøed
nedávnem (1655) rovnì� uvedl hrabì Bernard z Martinic.82 Piaristé, z nich�
P. Alexius byl jmenován rektorem nové koleje, se usadili v domì na námìstí
a velmi brzy (asi za týden) po svém pøíchodu zahájili vyuèování. Fundátoøi zaèali
rovnì� s pøípravou výstavby kolejní budovy na námìstí. V roce 1659 udìlil
souhlas k novému zalo�ení i pra�ský arcibiskup a dne 19. 4. 1659 se zapoèalo
se stavbou polo�ením základního kamene.83 Pøed zaèátkem stavby psal purkrabí
Bernard z Martinic dne 19. 2. 1659 dopis blí�e neurèenému piaristovi do Øíma,
který se týkal vzhledu budoucí stavby, která sice mìla slou�it vyuèovacímu
a ubytovacímu úèelu, ale svou jednoduchostí mìla spí�e demonstrovat øádovou
chudobu.84 Kolej se v�ak podaøilo dostavìt pouze v hrubých rysech. Neustálé
byly potí�e s dostavbou a vysvìcením kolejního kostela Zasnoubení P. Marie,
který byl spí�e kaplí. Zde mìla být po smrti Bernarda Ignáce z Martinic na základì
testamentu ulo�ena i tøetina jeho srdce v kryptì.85 Vedle veøejných �kol pùsobilo
ve slánské koleji po urèitou dobu i pomìrnì dosti známé teologické a filozofické
øádové uèili�tì (od r. 1669 do zalo�ení øádového uèili�tì v Kosmonosech).86
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Pro samotné piaristy byla velmi výhodná blízkost Prahy, kam se mohli dostat
i pøi rùzných vhodných slu�bách, pøedev�ím ve �lechtických rodinách. Vzhledem
k tomu, �e slánská kolej prosperovala (s výjimkou morové epidemie r. 1680)
a o piaristy byl mezi �lechtou a mì��anstvem zájem, nevzdávali se ani my�lenky
na zalo�ení vysnìné pra�ské koleje. Vedle stále èastìj�ích náv�tìv Prahy, zejména
pøi rùzných jednáních s církevními a �lechtickými hodnostáøi a úøedníky, které
pøivádìly piaristy blí�e k pra�skému kulturnímu prostøedí, se i mezi pøíznivci
a donátory koleje zaèali objevovat, zejména v 18. století, i pra��tí mì��ané.87

Piaristé se pøi dosa�ení svého cíle � zalo�ení pra�ské piaristické koleje � zaèali
proto orientovat na tìsnìj�í spolupráci se zájemci o øád, zejména pokud pocházeli
ze �lechtických rodin.88 Dokazuje to i dal�í postup pøi zakládání nových pia-
ristických kolejí v Èechách.Vybírali si pøedev�ím �lechtické rodiny, jejich�
pøíslu�níci zastávali vlivné �lechtické úøady nejen v Praze, ale i pøi habsburském
dvoøe a své koleje zakládali v místech, odkud bylo mo�né snadné spojení
s Prahou, napø. po po�tovních linkách, pøípadnì s dal�ími místy, kde mohla
probíhat diplomatická jednání se �lechtici nebo jinými dùle�itými úøedními
osobami.

To platilo hlavnì o tøetím piaristickém zalo�ení v Ostrovì u Karlových Varù
(Sckackenwerth), kam pøi�li piaristé na základì nadace Anny Magdaleny
Popelové vévodkynì ze Sachsen-Lauenburku z 19. 4. 1660 a� v roce 1666.89

Také zde se poèítalo s tím, �e nová kolej se stane nástupním prostorem pro
zakládání dal�ích kolejí. Uva�ovalo se nejen o vzniku kolejí v Èechách, ale také
i v Rakousku i v Nìmecku, zejména na území Øí�e , jak to dokazuje napø. zalo�ení
piaristické koleje v nìmeckém mìstì Rastatdtu.90 Pro piaristy byla zdej�í kolej
neocenitelná pøedev�ím pro blízkost Karlových Varù, kde se u léèivých pramenù
scházel výkvìt tehdej�í evropské aristokracie, tedy i èeské �lechty, a byl pøi
léèebných kùrách ve zdej�ím klidném prostøedí spí�e naklonìn jednání
o kulturních zále�itostech, mezi nì� patøilo i zakládání vzdìlávacích institucí,
nejèastìji gymnázií, na jednotlivých panstvích. Tuto taktiku podpoøil i dal�í
impuls, kterým bylo potvrzení v�ech øádových privilegií od pape�e Klimenta
XI., který dne 23. 1. 1669 ustanovil piaristy znovu jako øád bulou �Ex iniuncto
Nobis�. Obnovil jejich slavnostní øádové sliby a vrátil jim v�echna privilegia
udìlená svým pøedchùdcem Øehoøem XV. v roce 1621.91 Sledovat mo�nosti
dal�ího �íøení piaristických �kol za Alpami patøilo pøedev�ím k povinnostem
provinciála piaristické provincie Germanie, která se díky vzrùstu lokalit
s piaristickými kolejemi a residencemi, pøi nich� vìt�inou vznikly i �koly, zaèala
postupnì rozpadat na men�í celky, vìt�inou identické s národností obyvatel.
Nìkteøí z nich se zúèastnili tohoto procesu, tak�e vykonali kus zakladatelské
práce. K takovým provinciálùm patøil ve tøetí ètvrtinì 17. století i brnìnský rodák
P. Ambrosius Prachovský a S. Ludmila (1626�1699), který zastával úøad
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provinciála dokonce dvakrát (1674�1680 a 1683�1686).92 Tehdy, a pochopitelnì
i za jeho bezprostøedních pøedchùdcù i pokraèovatelù, v období 1669�1700
vznikly v Èechách a na Moravì ètyøi nové piaristické koleje � v Kromìøí�i (1687),
v Kosmonosech u Mladé Boleslavi (1688), ve Staré Vodì (1690) a v Pøíboøe
(1694).

Tento zdárný vývoj vyvrcholil bezprostøednì po vizitaci zaalpských provincií
øádovým generálem P. Joannem Franciscem Focim a S. Petro v letech 1695
a 1696. Tehdy jednal øádový generál i s císaøem Leopoldem I. o novém zalo�ení
a celý proces vyvrcholil pøedbì�nými domluvami, jejich� výsledkem bylo
stanovení postupu zalo�ení a budování koleje ve Vídni. K tomu do�lo v roce
1697, kdy piaristé zaèali ze svých prostøedkù budovat kolej ve Vídni v Josefstadtu
se známým chrámem Maria Treu za souhlasu císaøe Leopolda.93 Tato kolej se
pak stala bìhem vývoje v 18. století hlavní rakouskou kolejí a zhruba o padesát
let pozdìji i centrem provincie Austria.94 Souèasnì také bylo dohodnuto osamo-
statnìní piaristických kolejí na území Uher (tehdy vlastnì pouze na Slovenku),
co� mìlo význam pro dal�í rozvoj piaristického øádu v této oblasti, zejména pro
zalo�ení piaristické koleje v Nitøe, které bylo uskuteènìno roku 1701.95

Ve tøetí ètvrtinì 17. století probíhal stále i boj o zalo�ení pra�ské piaristické
koleje, av�ak skrytìj�í formou ne� v jeho druhé tøetinì. Aèkoliv v Èechách
vznikla vlastnì pouze kolej v Kosmonosech, která ov�em sehrála té� svou
významnou úlohu v �íøení øádu v severovýchodních Èechách i v pokusech
o proniknutí do �lechtických kruhù reprezentovaných Vald�tejny a hrabìtem
Franti�kem Antonínem �porkem, byla ona sama jakousi náplastí na nezdaøené
pokusy piaristù o zalo�ení kolejí ve støedních, východních a ji�ních Èechách,
zejména pak v tìch místech, která se nacházela v blízkosti Prahy.96 Informace
o eventuálních mo�nostech povolání piaristù známe té� zejména z Bechynì
a z Chrudimi. K vìt�ím pokusùm spojeným ji� s náv�tìvou piaristù v jedno-
tlivých lokalitách a slo�itými jednáními do�lo pøedev�ím v Bene�ovì, kde �lo
piaristùm o navázání kontaktù s hrabìtem Jiøím Ludvíkem ze Sinzendorfu, který
byl do roku 1680 prezidentem zemské komory, v letech 1676�1680.97 Druhým
pokusem, který na tuto sérii jednání navazoval, byl pokus o zalo�ení piaristického
gymnázia v královském mìstì Pelhøimovì.98 Po tìchto neúspì�ích nakonec
pøichází vybudování kosmonosských �kol za pomoci hrabìte Jakuba Èernína
z Chudenic, odkud dále do�lo pøedev�ím k neúspì�nému pokusu o proniknutí
piaristù do �porkovské Lysé nad Labem poèátkem 18. století.

Na zaèátku 18. století se piaristé také znovu vrátili k pokusu o zalo�ení koleje
v Bene�ovì. S tehdej�ím majitelem konopi��ského panství, kam Bene�ov nále�el,
hrabìtem Franti�kem Karlem Pøehoøovským z Kvasejovic vyjednával v Kar-
lových Varech rektor koleje z Ostrova P. Klemens Teng a S. Philippo Nerio



53

v roce 1703. Jednání tehdy dopadla ��astnì, co� se projevilo i na dal�ím vývoji
snah piaristù o proniknutí do Prahy. Samotná bene�ovská fundaèní listina pochází
z roku 1703.99 První piaristé pøi�li do Bene�ova 28. 9. 1704, tak�e není zcela
jasné, který rok se má uvádìt jako poèátek koleje.100 Piaristé, kteøí pøi�li ze
Slaného byli tøi. P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando, který se stal prvním
superiorem (pøedstaveným) nové rezidence, P. Adalbertus Bernardi a S. Barbara
a P. Theophilus Zimmermann a S. Amando, který ne� se stal po Hechtovi rektorem
nové koleje, ode�el do slu�eb jejího zakladatele hrabìte Franti�ka Karla
Pøehoøovského z Kvasejovic. Noví pøíchozí se usídlili u bohaté vdovy Ludmily
Choceòské, slou�ili bohoslu�by ve �pitálním kostele sv. Al�bìty, spolu se dvìma
studenty vokalisty, které si pozvali z Tábora, a pøipravovali se na zavedení
pravidelné výuky na �kolách (elementární a gymnázium). Po tìchto poèáteèních
krocích pøi�lo jakési období váhání, kdy nebylo jasné, zda by moudøej�ím, zatím
ov�em asi hùøe realizovatelným, rozhodnutím nemohlo být zkusit stavbu ji�
rovnou v Praze, obzvlá�tì, kdy� se v roce 1705 zaèaly v tomto smìru vytváøet
velmi pøíznivé okolnosti.101

Bìhem let 1704 a 1705 se nashromá�dila bohatá korespondence mezi
generálem piaristického øádu P. Petrem Zazonim a Conceptione B. M. V.
a øádovými provinciály z provincie Germanie, 102 zejména se znovu jmenovaným
(v r. 1705) P. Placidem Feierem a S. Bernardo a s pra�ským arcibiskupem Janem
Josefem hrabìtem z Breunera (1641�1710). Potí�e nového zalo�ení spoèívaly
pøedev�ím v tom, �e pra�ský arcibiskup nechtìl potvrdit jeho legální povolení.
Tato fakta pravdìpodobnì svìdèí o skuteènosti, �e aèkoliv piaristé svou èinnost
v Bene�ovì ji� zahájili, bylo zde pravdìpodobnì jejich postavení nedoøe�ené
po právní stránce. Zdá se, �e se dokonce objevovaly snahy pou�ít finanèní
prostøedky získané pro bene�ovskou piaristickou kolej jako pøilep�ení k nové
pra�ské fundaci.103 V roce 1705 by bývali piaristé tyto finance mohli upotøebit,
av�ak mo�ná �e by to nebylo v pøípadì zakoupení nového domu v Praze ani
tøeba, nebo� díky odkazùm získali piaristé i na tento podnik dostateèné mno�ství
penìz. Proto se nakonec pøedstavení øádu rozhodli koupi nového domu realizovat
jako samostatnou zále�itost.

Mìli celkem tøi mo�nosti. První mo�nost se naskytla na základì závìti
piaristického provinciála P. Clementa Tenga a S. Philippo Nerio, který odkázal
piaristickému øádu peníze pro splnìní svého nejvroucnìj�ími pøání � na zakoupení
domu v Praze.104 Úkolu shánìt v Praze dùm se ujali P. Mathias a S. Augustino,
sekretáø provinciála a mikulovský rektor P. Eustachius Bonn a SS. Trinitate.105

Spolu s nimi se do celé akce zapojili ov�em pravdìpodobnì také bene�ov�tí
piaristé, a jak se zdá, mo�ná i nìkteøí pra��tí mì��ané a dal�í øádoví pøíznivci.
Ke koupi se v Praze nabízelo hned nìkolik volných domù.106 Nejdøíve se asi
nabízela koupì Martinického paláce. Na základì této zprávy nelze zcela pøesnì



54

urèit, o jaký dùm vlastnì �lo, nebo� se zde nacházely Martinické paláce celkem
tøi ve vlastnictví �lechty. Na základì úvahy podlo�ené studiem literatury se zdá,
�e se jednalo o budovu èp. 181 na Hradèanech, jeden ze dvou palácù, které se
nacházely v majetku hrabìte Jiøího Adama II. z Martinic, diplomata, který pùsobil
od roku 1696 jako velvyslanec císaøe Leopolda I. v Øímì u pape�ského stolce
Inocence XII.107 Mohlo ov�em napø. jít také o dùm v Praze na Starém Mìstì.108

Nelze rovnì� urèit, zda na se na jednáních nepodíleli je�tì piaristé ze Slaného,
odkud vlastnì pøi�li piaristé je�tì do Bene�ova.109 Dále (mo�ná je�tì kolem roku
1621) se nabízel ke koupi dùm vynikajícího pra�ského lékaøe a profesora lékaøské
fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze Jana Ka�para Ignáce Voita, který
se nacházel na Novém Mìstì v dne�ní Jungmannovì ulici.110 Po selhání tìchto
dvou pøíle�itostí, prodávající asi odstoupili od smlouvy, se piaristé pokusili
zakoupit je�tì jiný, nám dnes ji� neznámý dùm v Praze, av�ak ani pøi tom úspì�ní
nebyli.111

Brzy po tom se v�ak otevøela druhá mo�nost, jak po hospodáøské a organizaèní
stránce zabezpeèit pøíchod piaristického øádu do Prahy. V tomto smìru chtìl
piaristùm tehdy pomoci bohatý baron Jan Ignác Dominik Putz z Adlerthurnu,
který jim pravdìpodobnì pøislíbil finanèní prostøedky na zalo�ení nové fundace,
urèené v�ak pouze pro piaristickou kolej v Praze.112  Kdy� ale chtìl baron uvést
odkaz jmìní piaristùm do své závìti, pøemluvili ho nìkteøí duchovní a �lechtici,
aby radìji se svou �enou uvedli do Prahy reformované (bosé) trinitáøe, co� se
stalo v roce 1708. Tehdy byla také podepsána smlouva se staviteli Kry�tofem
Dientzenhoferem a Janem Jiøím Aichbauerem na vybudování nového chrámu
podle plánù litomìøického architekta Ottaviana Broggia.113

Piaristé mìli je�tì jeden pøíslib k zalo�ení koleje v Praze, který se jim mo�ná
zdál je�tì výhodnìj�í ne� Putzova fundace, aèkoli je velmi pravdìpodobné, �e
s touto fundací rovnì� ú�eji souvisel. Jednalo se o odkaz Franti�ka Ignáce
Zumsanda ze Sandbergu, pána na Slatinì a Volanicích. Uvolnìná èástka mìla
èinit 250 000 florénù. Av�ak i kolem tohoto jmìní se vyskytla celá øada potí�í.114

Do domu èp. 307/II. na Novém Mìstì v dne�ní Resslovì ulici se zatím na pokyn
arcibiskupa pøestìhovali emeritní knì�í, kteøí museli uvolnit trinitáøùm svùj
pùvodní domov Na Slupi. Nadace se postupnì dostala pod správu pra�ského
arcibiskupa Ferdinanda hrabìte z Khuenburgu a nakonec byla pou�ita v roce
1725 jako základní èástka na výstavbu nového domu pro emeritní knìze.115

Pøes nepøíznivou bilanci pøi vyu�ití výsledkù roku 1705, i definitivní ztráty
pra�ských fundací v roce 1709 a pozdìji, se piaristé, mezi nimi� vynikali v tomto
smìru rektoøi bene�ovské piaristické koleje, znovu pokou�eli do Prahy dostat.
Nejdále v tomto ohledu dospìl první bene�ovský superior a pozdìji i rektor
bene�ovské piaristické koleje P. Aegidius a S. Ferdinando (1664�1726). Ten
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toti� po skonèení svého prvního superiorátu v bene�ovské piaristické koleji v roce
1709 nahradil P. Theophola Zimmermanna a S. Amando ve funkci zpovìdníka
u zakladatele koleje hrabìte Franti�ka Karla Pøehoøovského z Kvasejovic. Stal
se nejen jeho zpovìdníkem, ale staral se i o jeho knihovnu a za to mu Pøehoøovský
dovolil vybrat si nìkteré knihy pro potøeby piaristického øádu.116 V roce 1715
pøi zmìnì vrchnosti konopi��ského panství pøe�el i P. Aegidius do slu�eb nového
majitele Jana Josefa hrabìte z Vrtby, tehdy nejvy��ího purkrabí království
èeského, kde zastával stejné funkce jako u Pøehoøovských. Toto své pùsobení
ukonèil P. Aegidius v roce 1718, kdy bylo nutné aby se ujal øízení bene�ovské
koleje. Ve staronovém úøadì, tehdy ji� pou�íval titul rektora, ho èekaly velmi
dùle�ité úkoly.117 Pro vlastní bene�ovskou kolej to bylo zaknihování fundace
spojené s pøiznáním fundátorství hrabìti z Vrtby a dále se zde naskytl druhý
úkol vhodný právì pro polohu Bene�ova v blízkosti Prahy � pokraèovat
v jednáních o zalo�ení piaristické koleje v Praze.

Nová jednání o zakoupení jiného domu v Praze se znovu rozbìhla právì ji�
v roce 1718. Postupem èasu se zdárnì rozvíjela. V roce 1721 se dokonce
5. èervence pokusil P. Aegidius a S. Ferdinando pøedat v Py�elích samotné
císaøovnì Al�bìtì Kristýnì Brun�vické, která se tudy vracela pøes královské
mìsto Tábor z léèení v Karlových Varech do Prahy dvì supliky (pro císaøe Karla
VI., jejího man�ela, i císaøovnu samou) s návrhy mo�ností povolání piaristù do
Prahy.118 Stì�oval si, �e jeho døívìj�í �ádosti v tomto smìru byly osly�eny.
Zároveò ov�em císaøský pár uji��oval , �e v tomto ohledu nepodnikne nic bez
povolení vídeòské dvorské kanceláøe.119 Bylo to dùkazem, �e nadìje øádu v tomto
smìru vzrùstaly. P. Aegidius mìl tehdy ji� pøedstavu o tom, �e vzhledem ke
konkurenci, pøedev�ím �lo o to nepodrá�dit otce jezuity, nemù�e být kolej veliká,
a proto v�ude, kde se mluvilo o pra�ské piaristické koleji u�íval slovo hospic,
co� znamenalo men�í kolej s neúplným gymnáziem, jak mù�eme napø. vidìt
z knih, které pro budoucí fundaci shromá�dil, av�ak veøejnì nebo oficielnì
prostøednictvím provinciála pøípadnì i generála øádu tuto my�lenku je�tì blí�e
zatím nespecifikoval.120 V jednáních pokraèoval od roku 1724 jeho nástupce ve
funkci rektora piaristické koleje v Bene�ovì P. Eugenius Sebastiani z Èastolovic
(1681�1762),121 kterému se podaøilo dùm tzv. Erbenovský na Starém Mìstì
v Praze, který se mi zatím nepovedlo pøesnìji lokalizovat, témìø ji� zakoupit za
3000 fl., av�ak vzhledem k velkému zadlu�ení jeho prodávajících majitelù,
o nìm� se asi vèas nedozvìdìl, nebo ho podcenil, nebylo mo�no koupi realizovat
a piaristé o tì�ce získanou fundaci znovu pøi�li.122 Ve tøicátých letech pokusy
o usídlení piaristù v Praze asi té� pokraèovaly, jak mù�eme usuzovat ze zájmu
tehdej�ího piaristického generála v Øímì P. Josefa Lalliho a S. Francisco o nì.123

Ten ov�em nejspí�e navázal ji� na dílo svého významného pøedchùdce P. Adolfa
Grolla a S. Georgio, který pocházel z Kromìøí�e a byl �ákem P. Aegidia Hechta
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a S. Ferdinando, kdy� zde v roce 1694 studoval na piaristickém gymnáziu.124

O situaci piaristù v Èechách se dovídáme zejména pak z Lalliho stí�nosti
datované 8. 11. 1732, �e piaristé do roku 1732 podali císaøi ji� dvì �ádosti ohlednì
pøíchodu piaristù do Prahy a obì byly zatím neúspì�né.125 Lalli se dokonce
pokusil o analýzu neúspìchu tìchto �ádostí. Za hlavní pøíèinu pova�oval toti�
jistou neprozøetelnost v �ádostech, co� platilo i pro pøedchozí ústní i písemná
jednání v pøede�lých dobách. Piaristé v�dy toti� po�adovali formálnì zalo�ení
koleje, k ní�, co� se rozumìlo automaticky patøila nejen elementární �kola, ale
i vy��í gymnázium pøípadnì, vzhledem k tomu, �e �lo o hlavní mìsto jedné ze
zemí habsburské monarchie, zde mohlo vzniknout i jiné vy��í uèili�tì (noviciát,
filozofická pøípravka apod.). To asi velice drá�dilo piaristické protivníky zejména
jezuity.126 Proto navrhl, aby piaristé po�adovali zalo�ení domu pro men�í poèet
èlenù øádu ne� 12 � hospice, kde by nebylo pøesnì stanoveno, zda pøi nìm
nebudou pùsobit �koly vùbec, a pokud by do�lo k jejich zøízení, jakého druhu
budou.127 Mìlo to jistì velký význam, nebo� se asi ji� nedalo poèítat s vìt�í
podporou císaøe, aèkoliv Lalliho pøedchùdce P. Adolf Groll a S. Georgio, po
nìm� øádový generál Lalli dovr�il napø. zalo�ení samostatné provincie ve
�panìlsku, se o získání této císaøské podpory pro piaristy sna�il po celou dobu
svého vrcholného pùsobení v piaristickém øádu.128

O usídlení øádu v Praze se sna�ili i dal�í piaristé, kteøí se dostali do funkcí
rektorù koleje v Bene�ovì. Jako první po del�í pøestávce obnovil jednání P. Felix
Fiala a S. Carolo, kdy� se piaristùm naskytla mo�nost zalo�it kolej buï v Praze
nebo v Èáslavi.129 V Bene�ovì byl rektorem v letech 1741 a 1742 a usiloval
o otevøení pìveckého semináøe pøi této koleji. Pokusil se dokonce zaslat petici
o této otázce panovnici Marii Terezii a jejímu man�elovi císaøi Franti�kovi
Lotrinskému prostøednictvím váleèného kaplana P. Amanda Mariusa a S. Camillo,
pra�ského rodáka (1708�1744), který ji doprovázel pøi cestì na vojenské cvièení
nedaleko Prahy. Tehdy se zdálo zdárné zakonèení piaristického maratonu na
dosah, ale váleèné události v roce 1743 ho zase odsunuly ponìkud dále.130 V této
iniciativì pokraèoval i jeho pozdìj�í nástupce P. Angelus Platzer ab Annuntiatione
BMV, rektorem v Bene�ovì byl v letech 1745�1748, který ve spolupráci s teh-
dej�ím øádovým provinciálem P. Adalbertem Jandíkem a S. Germano a vídeò-
ským rektorem a sekretáøem provincie P. Antoniem Huberem a S. Placido se
pokusili je�tì v roce 1747 i o dal�í kroky. Pøedev�ím navázali u��í kontakt se
spøíznìnou �lechtou v zemské kanceláøi ve Vídni � s hrabaty Filipem Kinským,
vysokým dvorským úøedníkem, a Bedøichem Gervasem Harrachem, rytíøem
zlatého rouna, kteøí se oba nedávno vystøídali v úøadì nejvy��ího èeského kancléøe
a byli pøíznivci piaristického øádu.131 Po jednáních s místodr�ícími dosáhli
nakonec také souhlasu panovnice Marie Terezie. Do celé zále�itosti se vlo�il
nejintenzivnìji známý piarista, pra�ský rodák, historik a osvícenec P. Gelasius
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Dobner a S. Catharina, který si byl po jednání s hrabìtem Harrachem vìdom
v�ech problémù, které bude tøeba urychlenì øe�it, pøedev�ím kvùli tomu, aby se
jezuité nemuseli obávat vzniku silné konkurence ze strany piaristù. Byla to
pøedev�ím redukce výuky na vy��ích stupních, tak�e piaristùm zùstala kromì
výuky na ni��ím gymnáziu jen péèe o vzdìlávání na elementární �kole, pøípadnì
je�tì ve vy��í aritmetické tøídì.132

Posledních fází jednání se ujal P. Gelasius Dobner osobnì. Situace byla ztí�ena
tím, �e v roce 1749 do�lo k suspenzi hrabìte Harracha a ke zmìnì místodr�ících.
Pøesto nakonec vydala Marie Terezie je�tì tého� roku dekret, který schvaloval
a povoloval usídlení piaristù v Praze a který dne 22. 5. 1751 definitivnì potvrdila.
Piaristé museli pøijmout zásady k výuce, jejich� tvùrci a navrhovateli byli zejména
jezuité, kteøí asi protestovali permanentnì dlouhou dobu. Omezovalo se
pøedev�ím vyuèování latinì, tím �e piaristé provozovali pouze ni��í tøídy
gymnázia. Dále si rovnì� jezuité kvùli konkurenci na filozofické fakultì nepøáli,
aby piaristé pøedná�eli vy��í matematiku.133

O vyuèování na �kolách se zaèalo uva�ovat po vydání definitivního schva-
lovacího dvorského dekretu 4. 3. 1752. Je�tì den pøed tím do�lo k vehementnímu
protestu jezuitù proti uvedení piaristù do Prahy, jak se dovídáme z dopisu pia-
ristického provinciála z Mikulova P. Ludovika Widholtze a S. Ludovico tehdej-
�ímu generálovi øádu P. Paulinu Cheluccimu a S. Josepho do Øíma.134 Jezuité
sepsali proti piaristùm protest ve formì knihy, který je�tì dne 3. 3. 1752 poslali
do èeské dvorské kanceláøe ve Vídni, ale na�tìstí pro novou fundaci ji� marnì.

Pro vyuèování zakoupili piaristé ze tøí nabízených mo�ností na Starém Mìstì
v Praze tzv. Manhartovský dùm v Celetné ulici, s bohatou divadelní tradicí135,
kam se nastìhovali v èervnu 1752 a vyuèování zahájili za oble�ení �koly rodièi
a pøímluvci za �áky nepøijaté ke studiu v listopadu tého� roku. Nejdøíve (ve
�kolním roce 1752/53) byly otevøeny tøídy základní �koly � vy��í aritmetika (na
konci �kolního roku mìla 86 studentù), ni��í aritmetika (3. tøída základní �koly,
29 �ákù) a scribenda (2. tøída základní �koly, 72 �ákù). Následujícího �kolního
roku byla otevøena 1. tøída základní �koly (legenda) a první tøída ni��ího gymnázia
(parva neboli rudimenta). Ve �kolním roce 1754/55 nav�tìvovalo �kolu ji� celkem
448 �ákù a studentù. Prefektem (øeditelem) �kol byl tehdy P. Gelasius Dobner
a S. Catharina. Poèet studentù v jednotlivých letech kolísal a nìkdy dosáhl
i vy��ích hodnot. Pozdìji po pøestìhování �koly Na Pøíkopy (1768) byla otevøena
i tøída podvojného úèetnictví (scripturae doppiae), která mìla vysoko�kolský
charakter.136 Nìkteøí z uèitelù pùsobili jako vychovatelé, kaplani èi knihovníci
�lechtických synù v pra�ských palácích významných �lechtických rodin.137

�kola byla vybavena, mo�ná kromì zahrady, na kterou ve stísnìném prostoru
pra�ského Starého mìsta mezi ulicemi Celetnou a �tupartskou nebylo místo,
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v�ím, co se tehdy pro �koly tohoto typu podle piaristických øádových pravidel
�ádalo, tedy zejména i knihovnou, pro ní� se vyèlenil patøièný prostor. Kromì
knih ji� døíve zmínìných, pøivezených z piaristické koleje v Bene�ovì se
knihovna rozrùstala dary zejména od �lechtických pøíznivcù, jako byl napø.
významný kni�ní dar hrabìte Franti�ka Josefa I. Liebstejnského z Kolowrat,
potomka zakladatele piaristické koleje v Rychnovì nad Knì�nou, z roku 1753.138

Prvním rektorem nové koleje se prozatím stal P. Antonín Beutel ab Angelis,
av�ak hlavním èlánkem dìní kolem pra�ských piaristù byl prokurátor piaristické
èesko-moravsko-slezské piaristické provincie provincie P. Gelasius Dobner
a S. Catharina, který pozdìji (1763) stanul v jejím èele jako rektor a vedl i její
kroniku.139  Dobner se také zaslou�il o výrazné doplnìní knihovny, které probìhlo
v nìkolika etapách do oprav sálu Na Pøíkopech v roce 1778.140

Tak se piaristickému øádu i jeho pøíznivcùm, vlastnì spí�e jejich potomkùm
(vnukùm nebo dokonce pravnukùm) splnil dávný sen o uvedení do hlavního
mìsta èeského království, o nìj� usilovali v�emi dostupnými zpùsoby témìø
130 let. Nebylo to sice tehdy v tak okázalé podobì (významného vy��ího uèili�tì
se v�emi stupni �kol), jak si pùvodnì pøáli a pøedstavovali, nicménì tím, �e se
v Praze uchytili, byl dán do budoucna podnìt k rozvoji dal�ích druhù uèili��
tohoto øádu i uskuteènìní mo�nosti aktivního zapojení do kulturního prostøedí
tehdej�í Prahy a dovr�ení vývoje, který probìhl v mnoha èeských i moravských
piaristických øádových kolejích i �kolách, kde jejich èinnost vìt�inou v�dy
vstøebávala je�tì v této dobì progresivnìj�í prvky rùzných smìrù modernìj�ího
(blízkého osvícenství) nazírání tehdej�ích evropských katolických pedagogù,
k nim� z piaristického øádu v Evropì tehdy patøili zejména Stanis³aw Hieronimus
Konarski (v Polsku), Eduard Corsini, Paolo Cheluci nebo Giuseppe Delbecchi
(v Itálii) a u nás èásteènì Gelasius Dobner, bez nìho� by se úsilí piaristù o zalo�ení
koleje v Praze asi je�tì více opozdilo.
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Pøíloha

Chrám Sv. Pantaleona
(Øím, korzo Viktora Emanuela)

Sv. Josef Kalasanský, malba z pra�-
ské piaristické knihovny Na Pøíkopì
z roku 1778 od J. Hagera

Piaristická kolej v Ostrovì u Karlových Varù (zal. 1666)
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Titulní list knihy urèené piaristou P. Aegidiem Hechtem a S. Ferdinando, rekto-
rem koleje v Bene�ovì roku 1718 budoucí piaristické knihovnì v Praze
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Gelasius Dobner (1719�1790), histo-
rik a øádový organizátor. Vydal Kroni-
ku Václava Hájka z Liboèan a jako prv-
ní ji podrobil historické kritice

Portál piaristického domu v Panské
ulici (dùm U èerného kocoura)

Pùvodní piaristická kolej v Celetné ulici v tzv. Manhartov-
ském paláci
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE BESTREBUNGEN UM DIE GRÜNDUNG
DES PIARISTENCOLLEGES IN PRAG IM 17. UND IN DER 1. HÄLFTE
DES 18. JAHRHUNDERTS

Václav Bartù�ek

Die Piaristen strebten fast 130 Jahre lang nach Prag einzudringen. Prag
hielten sie � als Zentrum des Königreichs Böhmen � für einen vorteilhaften Ort
für die Gründung ihres Colleges. Die systematische Wirkung in dieser Richtung
begann Adalbert Ernst Graf Harrach (1598�1667) zu entfalten. Er wurde im
Jahre 1623 zum Prager Erzbischof und 1626 zum Kardinal ernannt. Die Piaristen
erhielten die Einladung nach Böhmen vom Congregatio de Propaganda fide.
Es wurde einigemal wiederholt. Die dritte Supplik wurde vom in unseren Gebieten
fast unbekannten Brixener Pfarrer Johann Rigger 1625 verfasst. Der nächste
Bittesteller um die Ankunft der Piaristen ins Gebiet hinter den Alpen war Fürst
Franz Kardinal Dietrichstein (1570�1636), der Olmützer Bischof. Der � nach
sehr kompizierten Verhandlungen, die der aus Antwerpen stammende Olmützer
Weihbischof Johann Gramay (1579�1632) mit Joseph von Calasanza, dem
Gründer des Ordens, führte � lud die Piaristen als Lehrer auf das für sie
gegründete Gymnasium in seiner Herrschaft in Mikulov (Nikolsburg) in Mähren.
Die ersten Piaristen kamen in die Stadt aus Rom am 2. Juni 1631.

In der ersten Hälfte 1633 empfiehl der apostolische Visitator Barnabiter
P. Floridus Cremona, der in Prag als Berater des Erzbischofs Ernst Kardinal
Harrach wirkte, gemeinsam mit dem bedeutenden Feldherrn Albrecht von
Wallenstein die Zweckmäßigkeit des Niederlassens von Piaristen in Prag. Er
informierte davon auch den heiligen Joseph von Calasanza in Rom. Die nächsten
zahlreicheren Nachrichten über den Druck auf die Gründung des Prager
Piaristencolleges findet man in Korespondenz an den heiligen Joseph von
Calasanza aus Mähren nach Rom in den Jahren 1636 und 1637. Diese
Verhandlungen wurden zum Grund für das Eindringen der Piaristen nach
Böhmen, doch wurde es sich wieder gezeigt, dass dank der verschiedenen
Intrigen, in deren Hintergrund höchstwahrscheinlich die Befürchtungen der
Jesuiten vor der Konkurrenz lagen, nicht möglich wurde, das College direkt in
Prag aufzubauen. Dem Kardinal Harrach gelang es schließlich, die reiche
Adelige Frebonia Eusebia von Pernstein (1596�1646), die die letzte Mitgliederin
des bedeutenden tschechischen Adelgeschlechts war, zu überzeugen, dass sie
die Piaristen auf ihre Herrschaft nach Litomy�l (Leitomischl) einlud, wo 1640
ein College gegründet wurde.
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Eine Unterbrechung in den Verhandlungen über Einführung der Piaristen
nach Prag verursachte die Aufhebung des Piaristenordens durch die Verordnung
des Papstes Inozenz X. Dies dauerte bis 1656. Im Jahre 1657 erhielten die
Piaristen Inkolat vom Kaiser Ferdinand III. Das zeigte sich in der allmählichen
Gründung des Piaristencolleges in Böhmen, die als Antrittsstellen für die
Gründung des Piaristencolleges in Prag dienen sollten. So entstanden z. B. die
piaristischen Colleges in Slaný (Schlan, 1658), Ostrov (Schlackenwerth, 1666),
Kosmonosy (Kosmonos, 1688) und vor allem in Bene�ov (Beneschau bei Prag,
1703), die wirklich zu diesem Ausgangspunkt wurden.

Im Jahre 1705 konnten die Piaristen versuchen, in Prag auf Grund des
Nachlasses des Provinzials P. Clement Teng a S. Phillipo Nerio ein Haus zu
kaufen. Diese Aufgabe traten vor allem die Rektoren des Colleges in Bene�ov
P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando und P. Eugenius Sebastiani von Èastolovice
(Èastolowitz) an. Ihr Erbe versprachen noch Baron Johann Ignaz Dominik Putz
von Adlerthurn und Franz Ignaz Zumsanda von Sandberg, Herr in Slatina und
Volanice (Wolanitz). Dies wurde aber schließlich, ähnlich wie der geplante Kauf
eines Prager Hauses, nicht realisiert. Auch die späteren Beneschauer Rektoren
und die Nikolsburger piaristischen Provinzialen bemühten sich nach weiteren
Versuchen um die Gründung des Colleges in Prag. Sie knüpften Kontakt mit
dem verwandten Adel in der Landeskanzlei in Wien an � mit den Grafen Phillip
Kinski, dem hohen Hofbeamten, und Friedrich Gervas Harrach, dem Ritter des
Goldenen Vlieses. Nach den Verhandlungen mit den Statthälter erlangten sie
auch Zustimmung der Kaiserin Maria Theresia. In die ganze Geschichte griff
am meisten der Piarist, Prager Gebürtiger, Historiker und Aufklärer P. Gelasius
Dobner a S. Catharina, der sich nach den Verhandlungen mit dem Grafen
Harrach aller Probleme bewusst war. Diese Probleme hatten ihre Quelle in der
Angst der Jesuiten vor der schweren Konkurrenz von der Seite der Piaristen.
Die Lösung war die Reduktion des Unterrichts auf den höheren Stufen, so dass
den Piaristen außer dem Unterricht auf dem niederen Gymnasium nur die Pflege
um die Bildung in der elementaren Schule, bzw. noch in der höheren
arithmetischen Klasse blieb.

Den Unterricht in den Schulen begann man nach Herausgebung des
definitiven genehmigten Hofdekrets vom 4. März 1752 zu überlegen. Noch ein
Tag davor kam zum vehementen Protest der Jesiuten gegen Einführung der
Piaristen nach Prag. Die Jesiuten verfassten ein Protest gegen Piaristen in einer
Buchform, aber zum Glück für neue Fundation schon vergebens. Für den
Unterricht kauften die Piaristen in Prager Altstadt sog. Manhartsches Haus in
Celetná-Gasse. Der Unterricht begann am 1. November 1752.
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NARODNI SVET V LJUBLJANE 1918 (NÁRODNÍ VÝBOR
V LUBLANI 1918) A PROBLEMATIKA BUDOVÁNÍ NOVÝCH

STÁTNÍCH STRUKTUR NA ÚZEMÍ DNE�NÍHO
SLOVINSKA V OBDOBÍ ØÍJEN � PROSINEC 1918

Jan Krlín

1. Úvodem-spoleèensko-politická situace na území dne�ního Slovinska
v roce 1918

V tomto nástinu je jen v nejstruènìj�í podobì podána informace
o spoleèensko-politickém vývoji ve slovinských zemích v období od poèátku
20. století do roku 1918. Èlánek je zamìøen na porovnání situace v oblasti státní
správy ve Slovinsku a v èeských zemích po øíjnu 1918. Není proto podrobnì
popisován vývoj na území dne�ního Slovinska na pøelomu 19. a 20 století.

Slovinské zemì (tj. oblasti obývané Slovinci) byly na poèátku 20. století
z pøevá�né èásti souèástí Rakousko-Uherska. Slovinci �ili v Kraòsku,
Korutanech, �týrsku, Pøímoøí, Gorici a Istrii, v Uhrách v Predkomurju (území
mezi øekami Sávou a Drávou). Slovinské osídlení zasahovalo i do severovýchodní
Itálie. Od devadesátých let 19. století i ve slovinských zemích mohutnì pokroèila
industrializace. Sílící mì��anstvo a rolnictvo hledalo k prosazení svých cílù
i politickou platformu. To se uskuteènilo zalo�ením nìkolika politických stran.

Vznikla socialistická strana (A. Kristan, I. Cankar. Skupina levicové
inteligence se soustøedila kolem revue Na�i zapiski. Jejich pøedstaviteli byli
A. Prepoluh, A. Dermota a D. Lonèar. Dva poslednì jmenovaní, kteøí studovali
v Praze, byli pod silným vlivem my�lenek T. G. Masaryka. Dal�í stranou byli
liberálové (Fr. �uklje). K nim se pozdìji pøidala skupina radikální mláde�e
soustøedìná kolem èasopisu Mladina (G. �erjav). Èást nacionalistické mláde�e
vystoupila ji� v roce 1912 v èasopise Preporod (Obrození) s radikálním
programem sjednocení v�ech Jihoslovanù v jednom státì. Významnou stranou
byla klerikálové (J. E. Krek, I. �u�ter�iè, pozdìji A. Koro�ec).1 Ve vídeòském
parlamentu Slovinské politické strany asi nejú�eji spolupracovaly s Chorvaty.

Po vypuknutí války se slovinská politická reprezentace ve své vìt�inì
postavila na stranu váleèného úsilí Rakousko-Uherska, proto�e setrvání v rámci
monarchie v té dobì pokládala pro Slovince za jedinou mo�nost. Do roku 1914
mohla být pøedstava nezávislého jihoslovanského èi slovinského státu pro
slovinskou politickou reprezentaci jen pouhou chimérou. Válka, po poèáteèních
úspì�ích Srbska, pokraèovala roku 1915 jeho porá�kou za pomoci Bulharska,



73

ústupem srbské armády na ostrov Korfu a pozdìj�ím otevøením tzv. soluòské fronty
v severním Øecku za podpory západních Spojencù. Krvavým válèi�tìm se stala od
roku 1915 i fronta proti Itálii. Zásadním zlomem zde byla bitva u Caporetta (Kobarid,
Karfreit), po ní� se stabilizovala fronta a� do øíjna 1918 na øece Piavì.

Z jihoslovanských politikù v Rakousko-Uhersku jich jen nìkolik desítek
ode�lo do emigrace, proto�e vìt�ina významných slovinských pøedstavitelù
nevidìla v emigraci �ádnou smysluplnou alternativu. V exilu ve Florencii zalo�ili
Jihoslovanský výbor, který pøedpokládal rozbití monarchie. Výbor spolupracoval
s T. G. Masarykem a spolu s ním usiloval o to, aby státy Dohody zru�ily
Londýnský pakt, který Itálii za vstup do války sliboval rozsáhlá území na úkor
Jihoslovanù. Zpoèátku byl výbor dost bezvýznamný a politicky silnì závisel na
Pa�ièovì srbské emigranstké vládì na ostrovì Korfu, se kterou té� zahájil jednání
o vytvoøení spoleèného jihoslovanského státu. Nebylo ale jasné, jakou by mìl
mít tento útvar podobu, zda-li centralistickou podle pøedstav Srbù, nebo federální
èi konfederální dle plánù Slovincù a Chorvatù.

Roku 1917 do�lo k výrazné zmìnì mezinárodní situace v dùsledku únorové
revoluce v Rusku a vstupu USA do války. Pøi pøíle�itosti znovuotevøení Øí�ské
rady ve Vídni dne 29. kvìtna 1917 vystoupil pøedstavitel Slovinské lidové strany
A. Koro�ec s po�adavkem triality monarchie a spojením v�ech zemí monarchie
obývaných Jihoslovany v jeden státní celek. Znamenalo to rozchod
s prorakouskou politikou lidoveckého politika I. �uster�ièe. Z chorvatských
a srbských stran se k nìmu pøipojila jen Chorvatská strana práva a srb�tí politici
S. Budisavljeviè a V. Pribièeviè. Vìt�ina chorvatských a srbských politikù
v monarchii v�ak a� do léta 1918 setrvala na linii spolupráce s rakouskou vládou,
proto�e dlouho byly pochybnosti, jaký vlastnì bude osud podunajské monarchie.

Pod vlivem snah nového rakousko-uherského císaøe Karla I. o separátní mír
do�lo 20. èervence 1918 na Korfu k podpisu dohody o budoucím spoleèném
jihoslovanském státì v èele se srbskou dynastií Karadjordjeviæù. Politici, kteøí
zastupovali Jihoslovany v monarchii, pøedev�ím z øad poslancù Øí�ské rady ve
Vídni, ale opìt nedo�li k dohodì o vnitøním uspoøádání spoleèného státu.
Jihoslovanským politikùm se pro tuto ideu daøilo postupnì získávat i západní
spojence. Jmenujme zde alespoò ètrnáct bodù prezidenta USA Wilsona z ledna
1918 slibujících národùm monarchie autonomii. Významnou akcí podporující
sjednocení Jihoslovanù se stal i kongres potlaèených národù Rakousko- Uherska,
který se konal v Øímì pod patronací Itálie. Netøeba zdùrazòovat, �e docházelo
k dal�ímu prohlubování spolupráce s politiky jiných nevládních národù
monarchie, a� ji� po linii odbojové nebo parlamentní.

Ji� v létì 1918, tedy ve stejném období jako v èeských zemích, vznikaly
v jihoslovanských zemích monarchie paralelní orgány státní moci. Jako první
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to byl Narodni svet v Lublani (dále NS) /Národní rada/ � jako vrcholná slovinská
politická organizace pøipravující vznik spoleèného státu Slovincù, Chorvatù
a Srbù 17. srpna 1918 v Lublani. Zvlá�tní výbory vznikly pro �týrsko, Korutany,
Pøímoøí a Terst. Národní rada se deklarovala jako èást �ir�ího jihoslovanského
výboru, jeho� zalo�ení se brzy oèekávalo. NS organizoval na regionální úrovni
místní národní rady a národní strá�e a v�ude v úøedním styku zavádìl slovin�tinu.
Narodni svet byl organizaènì rozdìlen na jednotlivé úseky a podúseky.

V záøí 1918 do�lo k prolomení soluòské fronty a následné kapitulaci
Bulharska a Turecka. Na konci øíjna 1918 dochází k rozpadu rakousko-uherské
armády na Piavì. Také na rozhodující, západní frontì v�e smìøovalo k porá�ce
Ústøedních mocností.

Rusko bylo z války vyøazeno po Øíjnové revoluci. Prezident Wilson ve své
deklaraci z poèátku øíjna 1918 ji� podpoøil rozbití monarchie. Jen slabou a hlavnì
pozdní náplastí na to byl manifest císaøe Karla o federalizaci monarchie z 16. øíjna
1918, který se ostatnì stejnì dotýkal jen Pøedlitavska. Na konci øíjna a na poèátku
listopadu 1918 do�lo k rozpadu monarchie a vzniku národních státù. 6. øíjna se
ustanovila ji� vý�e deklarovaná Národní rada Srbù, Chorvatù a Slovincù jako
ústøední politická instituce Jihoslovanù v monarchii. Jejím pøedsedou byl
jmenován �éf Slovinské lidové strany A. Koro�ec. Ve dnech rozpadu monarchie
byla 29. øíjna vyhlá�ena v Záhøebu nezávislost chorvatských zemí a následující
den v Lublani státnost Slovinska. Moc pøe�la do roku Národní rady v Záhøebu
(Narodna vijeè, dále NV, nìco jako federální vláda). Rovnì� byly ustanoveny
národní vlády pro Slovinsko, Chorvatsko, Dalmácii, Bosnu a Hercegovinu.
Pøedstavitelem nového státu SHS (Stát Srbù Chorvatù a Slovincù na
jihoslovanských územích bývalé monarchie, je� je tøeba odli�it od Království
Srbù, Chorvatù a Slovincù, které vzniklo spojením Srbska a Èerné Hory s tìmito
oblastmi, od roku 1929 Království Jugoslávie) pro zahranièí byl Jihoslovanský
výbor v Paøí�i. Nový státní útvar hned zpoèátku deklaroval svoji snahu vstoupit
do spoleèného státu se Srbskem a Èernou Horou. Pøes ve�kerou snahu nebyl
státy Dohody uznán stát SHS ani jeho politická reprezentace, proto�e západní
spojenci preferovali co nejrychlej�í spojení státu SHS se Srbskem a Èernou
Horou. Uvedený stát se octl po celou dobu své nìkolikatýdenní existence ve
velmi nepøíznivé situaci. Z hlediska mezinárodního práva bylo jeho území
souèástí pora�eného státu. Itálie toho vyu�ila a na základì Londýnského paktu
zaèala od 4. listopadu 1918 obsazovat Istrii, Dalmácii a nìkteré èásti chorvatského
Pøímoøí. Zaèala okupovat i dal�í území, na nì� si èinilo nárok Slovinsko,
pøedev�ím v Pøímoøí a Istrii, a postupovala i na Lublaò. Vláda SHS nemìla �ádné
prostøedky, jak se italskému útoku bránit. Váleèní navrátilci z rakousko-uherské
armády ji� v �ádném vojsku slou�it nechtìli. Naopak stávali se èleny skupin tzv.
zelených kádrù, je� bylo mo�no oznaèit jako nìco mezi dezertéry a lupièi. Zelené
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kádry, které ovládaly v pováleèném chaosu rozsáhlé oblasti, nìkdy pálily
a drancovaly okolí a terorizovaly civilní obyvatelstvo. Na mobilizaèní výzvy
Narodnego sveta se pøihlásilo pouze nìkolik stovek dobrovolníkù, pøedev�ím
studentù a Sokolù. Na severních hranicích státu SHS se mezitím shroma�ïovaly
zbytky rakouské armády, v Banátu maïarské oddíly. V zemi narùstalo revoluèní
hnutí. Za této situace bylo pro stát SHS jedinou mo�ností záchrany co nejrychlej�í
sjednocení se Srbskem a Èernou Horou. Srbové samozøejmì vìdìli, �e SHS
nemá pøíli� velký manévrovací prostor a vycházeli z toho i pøi nadcházejících
rozhovorech se zástupci Chorvatù a Slovincù.

Ve dnech 6�9. listopadu 1918 jednali pøedstavitelé Jihoslovanského výboru
(Trumbiæ) a záhøebského Narodnego vijeèa (Koro�ec) na stranì jedné se srb-
skými zástupci Pa�ièem a pøedákem opozice Davidovièem na stranì druhé ve
�výcarské �enevì. Dalo by se øíci, �e situace byla do jisté míry analogická
s jednáním zástupcù ÈNR a domácích èeských politikù. Pøedstavitelé státu SHS
a Jihoslovanského výboru se sna�ili o to, aby v novém státì bylo utvoøeno jaké-
si konfederativnì-federativní uspoøádání(slabé centrum s rozsáhlými pravomo-
cemi jednotlivých oblastí). Usilovali o to, aby si slovinské a chorvatské zemì
udr�ely co nejvìt�í míru samosprávy. Ve slovinských zemích byl 28.øíjna 1918
ustanoven státoprávní odbor NS a zaèalo tzv. pøechodné období smìøující od
monarchie k vlastnímu státu. Konec tohoto intermezza nastal 31. øíjna, kdy pøe-
dal Narodni svet správu novì ustanovené národní vládì. Celá zále�itost je po-
drobnìji rozvedena v dal�í èásti. Mezitím v�ak Bìlehrad v èele s princem regen-
tem �enevskou dohodu neschválil. Ve dnech 23.� 24. listopadu 1918 se v Národní
radì SHS v Záhøebu opìt projednávala otázka sjednocení SHS se Srbskem. Na
okam�ité sjednocení naléhal vùdce chorvatských Srbù Svetozar Pribièeviè
a zástupci Dalmácie, její� území, jak ji� bylo øeèeno, postupnì obsazovala ital-
ská armáda. Nakonec bylo dojednáno, �e delegace státu SHS odjede jednat do
Bìlehradu, kde se se pokusí v rámci mo�ností prosadit alespoò èást svých po�a-
davkù ze �enevy. Ji� pøedtím 24. øíjna 1918 se k Srbsku pøipojila Èerná Hora
a 25. listopadu srb�tí obyvatelé ji�ních Uher (Banátu, Baranje a Banátu). Vnit-
ropolitické a zahraniènì politické postavení státu SHS se mezitím dále zhor�ilo,
tak�e jeho delegáti v Bìlehradì museli souhlasit se srbskými návrhy. Nové krá-
lovství SHS v èele s dynastií Karadjordjevièù se stalo unitárnì-centralistickým
státem.

O tom, do jaké míry bylo toto sjednocení ústavním nebo neústavním krokem
a kterému národu nebo národùm pøineslo vìt�í prospìch, se vedou v historiografii
jihoslovanských národù dodnes spory. Pro Srby to bylo výhodné z hlediska
politického � podstatné roz�íøení hranic státu i ekonomického � byla pøipojena
území, která byla z pøevá�né èásti na vy��í ekonomické úrovni, nové trhy zdroje
surovin. Chorvaté a Slovinci zase za stávající mezinárodní situace nemohli
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prosadit svou státnost a vznik spoleèného státu pro nì byl jedinou mo�ností.
Otázkou do budoucna zùstávala jednak forma nového útvaru, jednak otázka,
zda-li výrazné národnostní, politické, nábo�enské, spoleèensko-kulturní aj.
rozdíly mezi jednotlivýni národy a èástmi nového státu za jiné mezinárodní
situace nepøevá�í nad jeho pozitivními rysy.

Soustøeïme se nyní na situaci ve slovinských zemích. NS v Lublani se tehdy
pøedev�ím zabýval problémy souvisejícími se slovinskými nároky na území od
Pøímoøí (Primorja) do Prekmurja, ale øe�il i dal�í otázky, které jsou v dal�ím
rozvedeny. Na nejvy��í úrovni, tzn. po linii Národní rady v Lublani bylo nutno
øe�it problémy mezinárodního postavení slovinských zemí. Byla projednávána
otázka vztahù Narodnego sveta k Narodnemu vijeèi (dále NV) v Záhøebu, nebo�
NS v Lublani byla opozicí kritizována, �e je pouhou odboèkou NV, jak bylo
øeèeno v zápisu z 25. øíjna 1918. Muselo být proto mj. konstatováno, �e se
v pøedsednictvu NS nenachází �ádný Slovinec, který by se ve svém rozhodnutí
podøizoval Narodnej vijeèi v Záhøebu. (NS kart. 2)

Pro Narodni svet bylo tedy nanejvý� aktuální upravit svoje vztahy k Srbsku
k dal�ím státùm Dohody i rozpadlému Rakousko-Uhersku. Narodna vijeè
v Záhøebu a Narodni svet v Lublani vyhlásily 29. øíjna 1918 stát SHS, který mìl
podle jejich pøedstav tvoøit tøíèlennou federaci. Nový stát ale nebyl od
pøedstavitelù Dohody mezinárodnì uznán. Proti tomuto plánu byli i srb�tí
pøedstavitelé. Jak ji� bylo uvedeno vý�e, SHS byl pod tlakem italské armády,
která obsazovala jihoslovanské pobøe�í Jadranu a nutnì potøeboval srbskou
vojenskou pomoc. Dalo by se øíci, �e podobnì tomu bylo i v prostoru Korutan,
kde probíhaly boje s nìmecko-rakouskými jednotkami.

Vznikaly dal�í problémy. Jihoslovanskými oblastmi bývalé monarchie té�
ustupovaly demoralizované a deorganizované jednotky bývalé rakousko-uherské
armády, spolu s uvedenými zelenými kádry. U tìchto skupin hrozilo i nebezpeèí
bol�evizace. Problémy nastávaly i se zásobováním obyvatelstva. Nakonec, i pod
tlakem uvedených okolností, musela 1. prosince 1918 Narodna vijeè zahájit
jednání se Srby, která vyústila v dohodu o utvoøení jednotné Jugoslávie. Tímto
vývojem byli pøedstavitelé Chorvatù a Slovincù zklamáni. Za tehdej�í
mezinárodní situace nemohli ani Slovinci samotní, ani spoleènì s Chorvaty
obhájit samostatnost svého státu. Po tøech dnech prosincových jednání v roce
1918 v Bìlehradì zaèali Slovinci a Chorvaté v SHS projevovat nespokojenost.
Srbové mìli vlastní armádu a vìdìli, �e budou na mírové konferenci sedìt na
èestném místì mezi vítìzi. Slovinci a Chorvaté museli zatím pøemý�let, co budou
dìlat s ruinami monarchie, kterou znièili.2

Jak ji� bylo uvedeno vý�e, pro Narodni svet v Lublani byla aktuální pøedev�ím
otázka urychleného vyøe�ení vztahù k Itálii a problém Korutan. Dále se podobnì
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jako u Národního výboru v Praze øe�ily otázky budování vlastní armády, financí,
dopravy (hlavnì �eleznice), hospodáøství, zásobování, ústava, spojování rodin,
administrativa, doprava na jihu, národnostní hranice, jihoslovanské èasopisy.
Zpráva z jednání je doplnìna seznamem èlenù NS pro jednotlivé oblasti. Byla
po�adována rovnoprávnost slovinského národa ve �kolách a ochrana men�in.
NS mìl ètyøicet èlenù, z toho za Istrii sedm, kteøí budou jmenováni za Politický
spolek pro Istrii v Pazinu, za Terst dva (za politický spolek jednota, za
v�eslovanskou lidovou stranu a za jugoslávskou lidovou stranu deset). Sociální
demokracie pak dostala tøi mandáty. Rozdìlení mandátù v NS a øe�ení politických,
hospodáøských a sociálních problémù, bylo zále�itostmi, které byly podobné ve
v�ech nástupnických státech bývalé monarchie.

Je zajímavé, jak problémy Jihoslovanù byly pøíbuzné problémùm vznikajícího
Èeskoslovenska. Obìma národùm Èechùm i Slovincùm, bylo v té dobì spoleèné
to, �e z národa utlaèovaného (v obou pøípadech utlaèovateli byli Raku�ané), se
takøka pøes noc staly národy vládnoucími. Zároveò tedy musely øe�it úkoly
vyplývající z této zcela nové situace. Odli�nost v postavení Slovincù proti
Èechùm byla ale v tom, �e v Èeskoslovensku se hegemonem ovládajícím celý
mnohonárodnostní státní útvar stali Èe�i, v budoucí SHS to byli Srbové. Chorvati
a Slovinci se ji� brzy po sjednocení se Srbskem a Èernou Horou dostali do
postavení jakému by v Èeskoslovensku asi do urèité míry odpovídala situace
Slovákù, i kdy� pozice Slovákù byla jistì o dost lep�í ne�-li Chorvatù a Slovincù.

Je nasnadì zde pou�ít i srovnání dvou významných politických pøedstavitelù,
Stjepana Radièe a Andreje Hlinky a jejich vystoupení na mírové konferenci
v Paøí�i. Dalo by se øíci, �e Hlinka jednal o postupu proti Èechùm s do té doby
nejvìt�ími nepøáteli Slovákù a i nového èeskoslovenského státu � Maïary.
Podobnì Stjepan Radiè jednal s Italy, kteøí v té dobì mìli obsazenu znaènou
èást východního pobøe�í Jadranu. Po návratu politikù z Paøí�e byl ale v ÈSR
a v SHS postup vùèi obìma státníkùm zcela odli�ný. Zatímco èeskoslovenský
prezident T. G. Masaryk poslal A. Hlinku na Slovensku do lázní do domácího
vìzení, Radièovi pøedseda vlády SHS Srb Svetozar Pribièeviè vyhro�oval smrtí.
Radiè byl pozdìji skuteènì uvìznìn a ve vìzení prý dobrovolnì podepsal slib
loajality k vládì SHS, ale o nìkolik let pozdìji ho skuteènì neznámý atentátník
v parlamentu v Bìlehradì zastøelil.

Mezi národy v novém jihoslovanském státì panovaly i veliké kulturní rozdíly.
Zde by ale �la spí�e pou�ít paralela Západ � Východ, tedy Èe�i a Slovinci,
eventuálnì Chorvaté versus Slováci, Srbové, Muslimové aj. Paralelu nelze pou�ít
v oblasti ekonomické, kde ze sledovaných národù byli nejpokroèilej�í Èe�i, za
nimi pak Slovinci, následovali je Chorvaté, pak s velkým odstupem Slováci a a�
nakonec Srbové. Nicménì lze vidìt, �e u� v letech 1919�1920 klíèily zárodky
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smìøování tìchto národù odli�ným smìrem, které pøes tragické období druhé
svìtové války a období socialismu nakonec vyvrcholilo a� v devadesátých letech
rozdìlením Èeskoslovenska a krvavým rozpadem Jugoslávie.

2. Prùbìh pøevzetí moci NS v Lublani. Správa mìsta versus místní
Narodne sveti

Po oslavách výroèí Národního divadla v Praze ve dnech 16.�18. kvìtna 1918,
která se mìla stát manifestací slovanských a románských národù proti monarchii,
nabraly události pomìrnì rychlé obrátky. Pro spojenectví slovanských národù
v monarchii byli získáni i Poláci, kteøí se stali nepøáteli monarchie po odstoupení
Chelmu na základì brestlitevského míru Ukrajinì. Mezi poslaneckými kluby
v�ech slovanských národù v monarchii bylo dohodnuto zahájit co nej�ir�í
spolupráci. Po ustanovení Národního výboru v Praze 24. èervence 1918 se
pohnuly ledy i na jihu. Ve dnech 16.�18. srpna 1918 se konaly v Lublani tzv.
Slovanské dny za úèasti Èechù, Polákù, Chorvatù, Slovincù a Srbù. Na nich byl
po vzoru Èeského národního výboru ustanoven Narodni svet.

K nìmu se se svou lidovou stranou pøidal a� v záøí 1918 i A. Koro�ec. O úzké
spolupráci NS s Èechy svìdèí napø. koncept z jednání Narodnego sveta
z 27. srpna 1918, kde se mj. uvádí, �e je tøeba ka�dodennì sledovat vývoj situace
v Mariboru, Celji, Celovci /Klagenfurtu/, Záhøebu a v Notranjsku /území na jih
od Lublanì/. O tom v�em mìlo být v�dy neprodlenì informováni: 1. Pøed-
sednictvo NS v Lublani, podplukovník �vabiè, velitel domobrany. 2. V Záhøebu
o tom mìla být infromována kanceláø se slovinským tajemníkem. 3. Ve Vídni
mìli být informováni: a) Jihoslovanský poslanecký klub, b) Èeský poslanec
Tusar a redaktor Èerný. 4. Praha Národní výbor. Dále je pak tøeba informovat
zpìt Celje, Maribor a Celovec a na jihu Gorenjska (území na sever od Lublanì)
dne konceptu zprávy NS ze 27. srpna 1918.3

Není cílem tohoto èlánku podrobnì se zabývat èinností Narodnego sveta
pøed 29. øíjnem 1918. Jen se ve struènosti zmiòme o tom, �e také Jihoslovanský
klub a Narodni svet odmítly manifest císaøe Karla z 16. øíjna 1918.

Pøipomeòme, �e 11. záøí 1918 byl ustanoven územní odbor NS pro Terst,
13. pro Gorici, 19. záøí pro Korutany-Borovje /Ferlach/ a 26. záøí pro �týrsko �
Maribor. V�echny tyto plány mìly ale jeden problém � stále je�tì nebyla
ustanovena Narodna vijeè (Národní rada Srbù, Chorvatù a Slovincù). Rada, které
pøiznal Narodni svet svojí podøízenost, vznikla a� po kapitulaci Bulharska, která
se odehrála 27. záøí 1918, dne 8. øíjna 1918. Mezitím vývoj bì�el kupøedu
mílovými kroky: 10. øíjna bylo vyhlá�eno Deutschösterreich. 16. øíjna pak byl
vyhlá�en manifest císaøe Karla. Narodna vijeè v Záhøebu ho odmítla ji� 19. øíjna.
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Jak uvádìl rakouský místodr�itel v Terstu, byl manifest zcela odmítnut Slovinci
i Chorvaty v Pøímoøí, proto�e zachovával územní integritu Uher a dával zvlá�tní
postavení Terstu. Zato ho pozitivnì pøijalo místní italské obyvatelstvo.

Mezitím do�lo k rychlému vývoji situace i v centru území obývaných Slovinci,
v kraòské Lublani. Je�tì pøedtím odmítli návrh posledního rakousko-uherského
ministerského pøedsedy na zachování monarchie spoleènì Karel Kramáø a Anton
Koro�ec. 25. øíjna A. Koro�ec doporuèil za pøedsedu Narodnego sveta jako jeho
nejstar�ího èlena Ivana Hribara. Mezitím se v Záhøebu konala velká manifestace
za nezávislost. Mezi úèastníky byl také Ivan Cankar. Po úspìchu manifestace
v Záhøebu se zaèala obdobná pøipravovat v Lublani na 29. øíjen 1918. Akci
organizoval Narodni svet za úèasti pøedstavitelù v�ech slovinských politických
stran a spolkù.

24. øíjna 1918 se tázal kraòský místodr�itel hrabì Attems, ve Vídni, co má
dìlat v pøípadì manifestace pøipravované na 29. øíjen, jestli ji má zakázat
a energicky proti ní zasáhnout, nebo ji povolit. Ve druhém pøípadì by se mohla
manifestace zvrhnout v poulièní nepokoje. V pøípadì, �e by odpovìï od vlády
nepøi�la vèas, tak by se zachoval podle mo�nosti è. 2. Je�tì 26. øíjna bylo
dohodnuto pøedsednictvem Narodnego sveta, �e je nutno za v�ech okolností
zabránit tomu, aby manifestace pøerostla v demonstraci.

Podobnì i 28. øíjna pøedstavitelé NS vyzývali k opatrnosti, báli se
neorganizované a nekontrolované akce, kdy by se mohly davy v ulicích vymknout
z jejich kontroly. Po�adovali té�, aby bylo pøedem dohodnuto, kteøí øeèníci budou
na manifestaci hovoøit, aby nedo�lo k nìjakým zmatkùm. Jak pozdìji uvedl ve
svých vzpomínkách biskup Jegliè, pochvaloval si tehdy, �e celá akce probìhla
v naprostém klidu a poøádku. Mìstem pochodovali Sokolové a Orli v uniformách,
�kolní mláde�, velká skupina sociálních demokratù.

Biskup byl rovnì� rád, �e po zásahu pøedstavitelù SLS byla zru�ena plánovaná
øeènická vystoupení pøed hotelem Union. Obával se jich, nebo� emocionální
vystoupení øeèníkù by mohla vyprovokovat zásah jednotek vìrných místodr�iteli
(ve mìstì se nacházely maïarské jednotky o síle praporu) a snadno mohlo dojít
ke krveprolití. Podobnì se mìla z pøípadného støetnutí strach i vídeòská vláda,
která se zase hrozila pøípadného napadání nìmeckého obyvatelstva.

Mezitím se NS v noci z 28. na 29. øíjna dovìdìl, �e na druhý den tj. 29. øíjna
chystá chorvatský sabor (tj. snìm) zasedání, na kterém chce vyhlásit nezávislost
SHS. Pøedsednictvem NS bylo tedy dohodnuto, �e se deklarativním zpùsobem
k Záhøebu pøipojí. Na druhý den, pøi manifestaci na Kongresovém námìstí, do�lo
ke známé pøísaze setníka Rostokara a slovinských vojákù, nacházejících se na
této akci, za SHS. Tím se celá akce vymkla z re�ie Narodnego sveta. Dalo by se
øíci, �e podobnì jako v Praze, rychlý vývoj událostí pøedbìhl umnì vykon-
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struované politické kalkulace. Rostokar s pomocí jakéhosi revoluèního výboru
slovinských dùstojníkù v záloze, dìlostøelectva 53. chorvatského pluku a
osvobozených ruských a srbských zajatcù obklíèil v noci z 29. na 30. øíjna 1918
maïarská kasárna na Kodevljom (místní èást Lublanì) a pøimìl jejich posádku
ke kapitulaci. Ihned nato je�tì obsadil nádra�í a internoval velitele stanice
generala Puhareka.4

Tak do�lo k tomu, �e dne 30. øíjna ráno byla Lublaò pod kontrolou slovin-
ských jednotek. Podle Rostohara vojenský výbor ultimativnì naléhal na Narod-
no svet, aby urychlenì jmenoval národní vládu, jinak to udìlá armáda. To prý
té� pøispìlo k sestavení první slovinské národní vlády a odstoupení hrabìte At-
temse. Narodni svet je�tì 29. øíjna po manifestaci na Kongresnom trgu nemìl
dost odvahy nebo síly, aby pøevzal moc. Diskutoval pouze o tom, �e pøevezme
vy�ivovací úøad. Tuto svoji loajální informaci zaslal do Vídnì ministerskému
pøedsedovi Lammaschovi. Také zde je musela udivit nabídka Narodnego sveta.

Proto opìt museli pøevzít iniciativu slovin�tí dùstojníci. Na jejich popud NS
dne 31. øíjna pøimìl k odstoupení nebo internoval nìkolik nìmeckých úøedníkù
na exponovaných místech: velitele policie hrabìte Kunigla, jeho zástupce Skubla,
pøedsedu Zemského soudu Elsnera, �kolského referanta Kalteneggera a je�tì
nìkolik dal�ích.

Dal�í nebezpeèí, které hrozilo slovinským oblastem, byla soèská armáda
mar�ála Boroevièe. Podle vzpomínek Rostokara dùstojnický výbor v Lublani
dal vytisknout letáky v rùzných jazycích urèené vojákùm soèské armády, aby se
v klidu vrátili domù a dále neválèili. Slovin�tí a chorvat�tí vojáci mìli
odpochodovat smìrem na Lublaò a Záhøeb, Nìmci a Maïaøi pøes Trbi� /Tarvisio/
na Klagenfurt /Celovec/.

Letáky podle Rostokara uspí�ily rozklad soèské armády. Kdy� tato
dezorganizovaná armáda dorazila od linie na Piavì zpátky na Soèu, odkud
zahájila dne 24. øíjna 1918 známou ofenzivu, nacházela se ji� ve stadiu naprostého
rozkladu. Také Boroeviè se svým �tábem odcestoval smìrem na Celovec.

Jak psal pozdìji ve svých vzpomínkách Boroeviè, jeho pora�ená armáda
podlehla i rozkladu zázemí, co� potvrdila i zpráva vy�etøovací komise rakouského
parlamentu ustanovené 19.listopadu 1918. K rozkladu pøispìly chaotické pomìry
v dopravì, zvlá�tì �eleznièní.

Faktem ale zùstává, �e v tìchto dnech ji� nic nebránilo ustanovení první slovinské
národní vlády, která byla slo�ena z pøedstavitelù Slovinské lidové strany (díle SLS),
Jihoslovanské demokratické strany (dále JDS) a Jihoslovanské sociálnì demokratické
strany (JSDS). Do�lo k tomu 31. øíjna 1918, kdy je�tì tato vláda formálnì potvrdila
svoji podøízenost pøedsednictvu Narodnego vijeèa v Záhøebu.
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Je�tì tého� veèera se vláda se�la ke svému prvnímu zasedání, po nìm� její
pøedseda Josip Pogaènik spolu se zástupci Janko Brejcem a Karlem Tillerem
oznámili pøedsedovi kraòské vlády Attemsovi, �e rakouská správa skonèila a moc
v Kraòsku pøevzala slovinská národní vláda. Místodr�itel se nové vládì podøídil
bez odporu. V pøípadì, �e by nedo�lo ke známým událostem 29. øíjna v Lublani,
místodr�itel by asi musel abdikovat sám.5

 3. Kompetence Narodni svet Lublaò � místní NS

Narodni svet v Lublani (dále NS) vznikl jako vrcholná slovinská politická
organizace pøipravující vznik spoleèného státu Slovincù, Chorvatù a Srbù, v jeho�
rámci usiloval o co nej�ir�í samosprávu slovinských zemí, 17. srpna 1918
v Lublani. NS organizoval na regionální úrovni místní národní rady a národní
strá�e a v�ude v úøedním styku zavádìla slovin�tinu. Byla rozdìlena na úseky
a podúseky. Po ustanovení státoprávního úseku Narodnego sveta dne 28. øíjna bylo
zahájeno ve státní správì slovinských zemí tzv. pøechodné období, je� skonèilo dne
31. øíjna, kdy Narodni svet pøedal správu novì ustanovené národní vládì.

Jak ji� bylo uvedeno vý�e, pro NS byla aktuální pøedev�ím otázka urovnání
vztahù k Itálii a vyøe�ení problému Korutan. Dále se, podobnì jako u Národního
výboru v Praze, projednávaly otázky budování vlastní armády, financí, vyhlá�ení
nové ústavy, dopravy (hlavnì �eleznic), hospodáøství, zásobování, øe�ilo se
spojování rodin, administrativa, doprava na jihu, národnostní hranice,
jihoslovanské èasopisy.

Záznam z jednání je doplnìn seznamem èlenù NS pro jednotlivé oblasti.
Byla po�adována rovnoprávnost slovinského národa ve �kolách a ochrana
men�in. Narodni svet mìl ètyøicet èlenù, z toho za Istrii sedm, kteøí byli jmenováni
za Politický spolek pro Istrii v Pazinu, za Terst dva (za politický spolek jednota,
za v�eslovanskou lidovou stranu a za jugoslávskou lidovou stranu deset. Sociální
demokracie pak dostala tøi mandáty. Rozdìlení mandátù v NS a øe�ení politických,
hospodáøských a sociálních problémù bylo zále�itostmi, které byly podobné ve
v�ech nástupnických státech bývalé monarchie.

4. Øe�ení místních problémù prostøednictvím Národní rady v Lublani

Na základì situaèních zpráv NS z listopadu a� prosince 1918 vyplývá, �e
i slovinský Narodni svet øe�il nìkteré podobné problémy jako ná� národní výbor
v Praze. V prvé øadì bylo nejvíce aktuální vyøe�ení napjaté situace vzhledem
k postupu Itálii ve slovinském Pøímoøí. Zde, napø. v oblasti Terstu, nejprve
slovinská strana doufala ve vzájemnou spolupráci s italskou armádou, v té dobì
vlastnì spojeneckou. To bylo napø. stanovisko poslance Rybáøe. Brzy se ale
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ukázalo, �e Italové mají ponìkud jiné plány. Vycházeli z toho, �e jim bylo na
základì tajného, tzv. londýnského paktu z roku 1915 pøiznáno právo obsadit
vìt�inu území Dalmácie spolu s Istrií, Pøímoøím, kde podle posledního sèítání
lidu z roku 1910 tvoøili men�inu obyvatelstva.6 Dalo by se ostatnì øíci, �e anexe
tìchto rozsáhlých území byla podmínkou úèasti Itálie ve válce na stranì Dohody,
podobnì jako to bylo v pøípadì ji�ních Tyrol. Jak je známo, Rakousko-Uhersko
ani na naléhání Nìmecka nechtìlo udìlat Itálii �ádné územní ústupky ani zde
ani v oblasti Terstu a uèinit v�echno pro vstup Itálie do války na stranì centrálních
mocností. Podobným problémem byla otázka Korutan, kde mìlo dojít
k plebiscitu, který mìl rozhodnout o tom, jestli ji�ní Korutany pøipadnou
k Jugoslávii, nebo jestli zùstanou celé u Rakouska.7

K aktuálním problémùm, je� pøedsednictvo Narodnego sveta v Lublani
projednávalo, uveïme napø. návrh cesty jihoslovanské delegace do Bìlehradu.8

Operativnì, nebo ve spolupráci s Národní radou v Záhøebu se musela øe�it situace
v územích obsazovaných Itálií. Zde pro zajímavost uvádím v poznámkách popis
situace nejen na slovinských územích ale i v chorvatské èásti Istrie a v Dalmácii,
proto�e to jsou zále�itosti v èeských podmínkách prakticky neznámé. Dochovaly
se napø. zprávy o událostech v pøístavu Bakeru a v Oprtalji v Istrii, v Rijece,
Opatiji a na ostrovì Cresu.9 Pro zajímavost uvádím i situaèní zprávu z Vídnì.10

Ze slovinských oblastí jsou k dispozici situaèní zprávy ze �kofle Loky
z Rakitovace i Divaèi.11

I jiné situaèní zprávy øe�ily podobné problémy. Ty souvisely s postupným
obsazováním jihoslovanských území v Pøímoøí Istrii a Dalmácii, osídlených
pøevá�nì jihoslovanským obyvatelstvem, italskou armádou. Situace to byla do
jisté míry podobná se stavem v tehdej�ím pohranièí èeských zemí. Dosti pod-
statný rozdíl byl ale v tom, �e zatímco v èeském pohranièí tvoøili Nìmci v pøe-
vá�né vìt�inì kompaktní osídlení a dalo by se øíci i uzavøené sídelní území, na
východním pobøe�í Jadranu tomu bylo jinak. Zde podle posledního sèítání lidu
tvoøili ve vìt�inì mìst i obcí Italové, nepatrnou men�inu. Výjimkou byl Terst,
kde ale bylo a� 30 % Slovincù a okolí bylo z pøevá�né vìt�iny slovinské. Po-
dobnì tomu bylo i ve mìstech v Istrii, která sice mìla díky usilovnému poital-
��ování v pøedchozích desetiletích italský ráz, ale vìt�inu obyvatelstva v nich
tvoøili Slovinci a Chorvaté. To byla situace srovnatelná s vývojem v èeských
zemích zhruba v letech od roku 1848 do první svìtové války, kdy se èeská mìs-
ta s vývojem èeské národní emancipace postupnì poèe��ovala.12

 Podle výnosu NS v Lublani v pøípadì okupace jihoslovanských území Italy
mají místní starostové, pøíslu�ný NS nebo narodni odbor (výbor) postupovat
následovnì: 1) národní strá� se rozpustí 2) na obecním úøadì se nevyvì�uje
italská vlajka, jestli ji vyvìsí Italové sami, má se vedle ní vyvìsit i jihoslovan-
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ská. 3) Proti okupaci je tøeba podat písemný protest, nebo� jugoslávské území je
neutrální. 4) K italským èetníkùm a vojákùm je tøeba chovat se lidsky, nebo�
i tak v�e vyøe�í a� mírová konference.

V pøípadì italské okupace oblasti je tøeba po�ádat místní italské velitelství
o to, aby byl nadále udr�en provoz po�tovní, telegrafní, �eleznièní a silnièní
provoz. Pøipomíná se, �e Národní vláda SHS v Lublani po�ádala Narodne vijeèe
v Záhøebu, aby v zále�itosti italské okupace jihoslovanského území intervenoval
u krále a italské vlády (takté� kart. 2 sine èj. snad z 16. 5. 1919). NS v Lublani
�ádal v�echny osoby, které pøicházejí z území okupovaného Italy, aby s sebou
pøinesly vyhlá�ky, oznámení a rozkazy italské správy. Pøíjímají se i opisy tìchto
vyhlá�ek, ale mnohem lépe je mít k dispozici originály. V pøípadì italských
násilností, zvlá�tì internace jihoslovanských obèanù je nutno znát pøesnì
informace, o kterou se jedná italskou jednotku. Je té� nutno zpravit Narodni
svet v Lublani o italských rekvizicí, pokud by nechtìli dát potvrzení o zabaveném
materiálu.

Podle L´Epochy ze 3. listopadu je názor Narodnego vijeèa v Záhøebu, �e
Rijeka bude pøipojena k SHS zcela nereálný. Narodni svet v Rijece se prý vyjádøil,
�e je pro sjednocení s mateøskou Itálií. V italském tisku se nadále hovoøí o otázce
odevzdání rakousko-uherského loïstva. Jugoslávie si mohla myslet �e tím, �e
nepøedala loïstvo bude dìlat tì�kosti Itálii a Dohodì. Prý se ale pøepoèítala,
nebo� nesmí zapomenout na to, �e rakouské bajonety, o které se nyní opírá, aby
zabránila bol�evismu a anarchii, byly pøedtím obráceny proti Dohodì. Jugoslávie
je podle skuteènosti na pøípadné støetnutí s Itálií pøipravena velice slabì. Její
výèitka proti Itálií je tím vìt�í, �e Itálie pøed válkou podporovala jihoslovanskou
politiku a byla naklonìna pøípadnému jihoslovanskému státu v jeho národních,
etnografických a strategických hranicích (kart. 4).

Pøedsednictvo NS vyzývalo dne 27. øíjna 1918 slovinské úøedníky z celého
území monarchie, pøípadnì úøedníky postavené mimo slu�bu, aby se dali do
slu�eb NS (kart. 4). Rovnì� bylo stanoveno podøízení oddílù Orlù a Sokolù
Národní strá�i pøejmenované na Národní obranu. Dle vyhlá�ky pøedsednictva
NS z 28. øíjna 1918, která bude vydána tiskem, jsou v�echny veøejné úøady,
které se nacházejí ve Slovinsku nebo Istrii povinny úøadovat výhradnì ve
slovinském nebo srbochorvatském jazyce. Oba jazyky jsou obcovacími
a úøedními (jednacími) jazyky na�ich veøejných úøadù. Dále jsou vyzývány
v�echny soudní úøady, støední �koly a �eleznièní úøady, aby té� zaèali úøadovat
v tìchto jazycích. V�echny úøady jsou povinny odpovìdìt NS, �e pøíkaz vzaly
na vìdomí a uvést pøípadné pøipomínky. 27. øíjna NS zru�il preventivní cenzuru.
29. øíjna 1918 v 10 hodin pøi�la zpráva ÈTK z Prahy o ustanovení èesko-
slovenského státu.
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Podle zápisu z jednání NS dne 10. øíjna 1918 musí být v�echna vnìj�í správa
zamìøena protirakousky a v�echna vedoucí místa musí být obsazena úøedníky,
kteøí jsou protirakouského a protinìmeckého smý�lení. Úøedníci musí být toho
názoru, �e jsou za ka�dou cenu za nerozborné spojenectví se Srby a Chorvaty,
koneènì ze sociálního a jihoslovanského stanoviska se musí odstranit: nìmeètí
úøedníci na dobøe placených místech, austrofilské a v�echny protijihoslovanské
elementy, pokud nejsou nutnì potøeba.

Dále NS v Lublani po�adoval, aby se znárodnily fideikomisy pod nìmeckou
správou a znárodnìní majetku firem, jejich� sídla nebyla do øíjna 1918 na území
jihoslovanského státu a koneènì, aby se znárodnil majetek, jeho� majitelé byli
zamìøeni protijugoslávsky.

V�echna státní správa v oblasti území Kraòsko, �týrsko, Gorice, Korutany
a Terst (vèetnì Istrie) podléhá NS v Lublani. Pùsobnost Narodnego Sveta
a Národní vlády je v principu taková, jako mezi parlamentem a vládou. NS nemá
neomezenou pùsobnost, naopak má postavení zástupce Narodnego Vijeèa. Podle
pøíkazu NV z øíjna (listopadu?) 1918 je na základì § 56 obecního øádu
nejdùle�itìj�í povinností starosty zajistit v obci klid a poøádek. Proto jsou
vyzýváni starostové obcí aby v oblasti své pùsobnosti zajistili klid a poøádek.
Z tohoto titulu mají být budovány Národní strá�e, které budou mít statut veøejných
èinitelù. Jsou té� vyzýváni, aby sdìlili NV jaká konkrétní opatøení pro zaji�tìní
klidu a poøádku uèinili. Podle jednání s italskými parlamentáøi o zastavení
dìlostøelectva atd. Dáno na vìdomí Horní Logatec, Hotedr�ca, Godovi�èe, Idrija,
Èrni Vrh, Podkraj, Dolnji Logatec a Vipava (èj. 842/1918, kart. 3).

K dispozici je i zpráva o ustanovení Narodnego sveta v Mislinji 5. a v Trebelji
11. listopadu a o telegramu èeských poslancù a o velikém nárùstu agendy
v kanceláøi pøedsednictva Narodnego sveta v Lublani13.

Nejistoty a komplikace spojené s budováním nového státního útvaru na jihu
bývalé monarchie se pochopitelnì v následujích mìsících spí�e zvìt�ovaly ne�
tlumily. I o nich je svìdectví ve fondech ARS v Lublani, jak uvádíme v pøíloze.

5. Závìr

Pøi vyhla�ování samostatného státu u Èechù i Slovincù mù�eme najít paralely.
U� zpùsob utváøení nové státní moci, nebo pøíprava nové státní správy probíhalo
u obou národù velice obdobnì.

Musíme se vrátit k pøedchozí spolupráci poslancù obou národù � spoleènì
s Chorvaty v poslanecké snìmovnì øí�ské rady ve Vídni. Druhou oblastí
spolupráce obou národù byla oblast hospodáøská. Na tomto poli docházelo ji�
zhruba od poloviny minulého století k pronikání èeského kapitálu na Balkán.
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Èe�i se podíleli na zakládání bank, poji��oven, spoøitelen i prùmyslových
podnikù.

Problematika byla ji� zpracována mnoha èeskými historiky a publicisty �
uveïme napø. Ctibora Neèase. Zabývat se tímto tématem ale není posláním
autorova èlánku. Tento historický exkurs má jen umo�nit bli��í seznámení
s uvedenou tematikou. Není cílem tohoto èlánku seznamovat ètenáøe podrobnì
se vztahy mezi èeskými politiky a Jihoslovany za první svìtové války. Tématem
se podrobnì zabývala napø. ji� M. Paulová ve svých knihách Maffie, Maffie
a Jihoslované za svìtové války. Nevìnujeme se ani známé májové deklaraci
z kvìtna 1917.

Svoji práci smìøujeme ke srovnání vývoje v obou zemích od léta a� podzimu
1918 na základì v Èeské republice dosud nepublikovaných materiálù z fondù
ARS v Lublani. Kdy� se zamìøíme na porovnání situace ve státní správì ve
Slovinsku a v èeských zemích na podzim roku 1918, lze dojít k tìmto závìrùm:
V èeských zemích byly personální zmìny minimální. K výmìnám docházelo
jen v nejkøiklavìj�ích pøípadech, kdy skuteènì setrvání úøedníka na uvedené
pozici ji� bylo naprosto politicky neúnosné z dùvodu tlaku národního výboru
i obyvatelstva. To se stávalo u osob, které se za války výraznì prorakousky
anga�ovaly. Ale i v tìchto pøípadech byl úøedník povolán do zázemí � na
místodr�itelství, pøípadnì pøesunut do druhé èásti zemì, kde ho nikdo neznal,
eventuelnì byl penzionován. Jak autor èlánku uvádìl ve své studii: Výmìny
úøedníkù státní správy v èeských zemích v letech 1918�1920. In: Paginae
historiae 6/1998, s. 210�253, nepodaøilo se mu prokázat pøípad perzekuce
bývalých rakouských úøedníkù. Pøelo�ených úøedníkù bylo dokonce více èeské
národnosti ne� nìmecké. Na území Slovinska byla situace slo�itìj�í, tam v mnoha
pøípadech ve mìstech i oblastech se slovinskou vìt�inou pùsobili nìmeètí úøedníci
(o oblastech u italské hranice má autor jen málo informací), kteøí vìt�inou ani
neovládali slovin�tinu. Proto zde byla situace vyostøenìj�í a tlak na výmìny
úøedníkù radikálnìj�ím samozøejmì v rámci mo�ností. Kdy� za pronìmecky
smý�lející úøedníky nebyla tehdy náhrada, spokojila se Národní vláda v Lublani
s tím, �e slo�ili slu�ební pøísahu a pokud byli ve státní slu�bì, mìli úøadovat
podle pokynù vlády. Ale samozøejmì, pokud to �lo, sna�ila se vláda v Lublani
co nejrychleji raku�ácky smý�lející úøedníky vymìòovat za Slovince. Dálo se to
i ve slovinskými dobrovolníky obsazené èásti Korutan /Koro�ka/. V Italy
okupovaných oblastech byli zase dosazováni úøedníci ital�tí. Slovinská vláda
mìla veliké problémy s ubytováním pro slovinské úøedníky s rodinami, které
vyhánìli Italové z Terstu. Ve slovinskou vládou kontrolovaných územích byli
vymìnìni napø. soudci v Celji, Lublani, Novem Meste, Mariboru. Témìø ihned
po pøevratu � 7. listopadu 1918 do�lo k výmìnì okresního hejtmana v Lublani.
Je�tì døíve, 4. listopadu byli odvoláni správci okresního hejtmanství V Bre�icích
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a Celji. Postupnì docházelo k výmìnì okresních policejních komisaøù a dal�ích
úøedníkù napø. na po�tovním øeditelství po�tovní øeditel, po�tovní rada po�tovní
komisaø. Narodni svet v Postojni usiloval o výmìnu okresního hejtmana
Dr. Plinostera, který za války proslul prorakouským postojem. Narodni sveti
/narodne vijeèe/, které prohla�ovaly svoji podøízenost buï vládì SHS v Záhøebu,
nebo Národní vládì v Lublani na regionální a místní úrovni vznikaly od øíjna
1918. Podobnì jako v èeských zemích u nich vznikaly ozbrojené jednotky tzv.
Národní strá�e. Jejich èleny byli pøevá�nì pøíslu�níci inteligence, a to nejen ve
mìstech jako u nás ale i na venkovì � advokáti, uèitelé, dále starostové obcí,
podnikatelé � obchodníci, nebo statkáøi a sedláci. Významnou mìrou, na rozdíl
od nás, v nich byli zapojeni faráøi, co� souviselo s významem øímskokatolické
církve ve Slovinsku. Velmi zjednodu�enì øeèeno, na rozdíl pøedev�ím od Èech,
ménì u� od Moravy, kde byla katolická církev pokládána za do znaèné míry
prorakouskou a prohabsburskou, má katolická církev ve Slovinsku mnohem
vìt�í význam jako církev národní. U nás snad do urèité míry analogické se situací
na ji�ní Moravì.

NS se pokou�ely vyvíjet èinnost v oblasti vojenské, zásobovací i správní.
Identicky jako u nás �ádali o instrukce, ale v Záhøebu nebo Lublani, jak mají
postupovat, napø. vùèi stávajícím orgánùm státní správy.

Obecnì øeèeno, podobnì jako u nás, se vláda v Lublani sna�ila èinnost
narodnih svetù postupnì utlumovat a postupnì pøedávat státní správu do rukou
�normalizovaných� státních hejtmanství. Dle vyhlá�ky Ministerstva vnitra
z 5.�6. listopadu 1918 byly okresní soudy, starostové obcí, finanèní a jiné úøady
povinny poslouchat pøíkazy NV v Záhøebu. Uvedené úøady byly povinny pøevzít
ve�kerou místní exekutivu a té� spolupracovat s místními narodnimi sveti pøi
obranì národní nezávislosti. Dle autorova názoru nedosáhly narodne sveti
v podzimních mìsících roku 1918 ve Slovinsku a� takové moci jako to bylo
v pøípadech nìkterých národních výborù u nás, kde vznikaly a� témìø samostatné
republiky.

6. Rozbor pramenù a literatury

K èlánku, který je pøedev�ím postaven na archivních pramenech, byla
provedena obsáhlá re�er�e ve fondu Narodni svet v Arhivu republike Slovenije
v Lublani. Karton è. 2 obsahuje mj. zákon o jednacím øádu chorvatského
parlamentu (saboru) z 11. øíjna 1918 (vydaný 1. listopadu 1918) Dále se zde
nacházejí nìkteré zákony vydané vládou SHS v Záhøebu, uveïme napø. vìstníky
è. 1�8 z 23. 11.�23. 12. 1918 o jmenování vojenských velitelù v jihoslovanských
zemích bývalé monarchie i o ustanovení jednotlivých vojenských jednotek
v bývalé rakouské èásti SHS (Broj, tj. tisk 95/Pr. 1919 aj.) Rovnì� obsahuje
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odpovìï listu Jugoslovenske Primorje na èlánky v italském tisku v rozmezí od
24. listopadu do 6. prosince napadající jihoslovanskou politiku.

Seznam literatury a publikovaných pramenù jen jen velmi výbìrový.
K nejzákladnìj�ím slovinským pramenùm k tématu patøí: Sejni zapisniki Narodne
vlade Slovencov Hrvatov in Srbov v Ljubljani in de�elnih vlad za Slovenijo
1918�1921. 1 Del: Od 1. Nov. 1918 do 26. Feb. 1919. Ljubljana 1998. V podstatì
se jedná o protokoly ze schùzí Národní vlády v Lublani a pozdìji, od 2.února
1919 místní vlády pro Slovinsko. Rovnì� uveïme vzpomínky slovinského
politika B. Vo�òjaka: Dnevnik iz prve svetovne vojne. Ljubljana 1994.

K uvedené práci byl mj excerpován slovinský èasopis Arhivi(spí�e ne�
s Archivním èasopisem porovnatelný s èeským Sborníkem archivních prací)
r. 1985�1997. K autorem studované problematice se vztahují èlánky Nevenky
Troha: Uprava u Slovenskom primorju (pregled) in Arhivi XX/1997, s. 88�102.
Zde se pojednává o období italské správy v Pøímoøí v období listopad 1918�záøí
1943 a správném rozdìlení oblasti. Druhý èlánek pojednává o státní správì na
jugoslávském území Slovinska. In: Arhivi XVIII/1995.

Z dal�í slovinské literatury uvádím jen výbìrovì následující publikace:
Pirjevec, J.: 1918�1992 Jugoslavija/Nastalek, rozvoj, ter rozpad Titove Jugoslavie
(Vznik, vývoj a rozpad Titovy Jugoslávie). Koper 1995, s. 11�30. Publikace je
zamìøena na Jugoslávii po 1. prosinci 1918, jen zde jen nìkolik odkazù
k váleènému a pøedváleènému vývoji. Dále byl prostudován sborník Slovenski
zamisli o prihodnosti okrog leta 1918 (Slovinské snahy o odtr�ení kolem roku
1918). Ljubljana 2000, Pleterski, J.: Prva odloèitev Slovencov za Jugoslavijo.
Politika na domaèih tleh med vojno 1914�1918. (První pøipojení Slovincù
k Jugoslávii. Slovinská domácí politika za první svìtové války 1914�1918)
Ljubljana 1971. Publikace pojednává o situaci na slovinské vnitropolitické scénì
za první svìtové války. Koneènì uvádím práce J. Prenov�eka: Slovenska
osamosvijitev v letu 1918 (Slovinské vyhlá�ení nezávislosti v roce 1918).
Ljubljana 1998 a B. Balkovce: Prva slovenska vlada 1918�1921. K nejzá-
kladnìj�ím pramenùm patøí: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencov Hrvatov
in Srbov v Ljubljani in de�elnih vlad za Slovenijo 1918�1921. 1 Del: Od 1. Nov.
1918 do 26. Feb. 1919. Ljubljana 1998. (Zápisy ze schùzi národní vlády SHS
v Lublani a místních vlád pro Slovinsko 1918�1921). Za zmínku jistì stojí i seriál
dvaceti èlánkù pod názvem: Slovenska politika med prvno svetovno vojno, od
mladého slovinského historika M. �orla, který vycházel v listu Delo 8. �
31. 5. 1997. K problematice Korutan uvádím napø. publikaci J. Pleterski: Koro�ki
plebiscit. Ljubljana 1972.

Z èeské a èeskoslovenské literatury je v ka�dém pøípadì nutno uvést
pøedev�ím dílo kolektivu autorù: Dìjiny jihoslovanských národù. Praha 1998
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i star�í souborné dílo, té� od autorského kolektivu: Dìjiny Jugoslávie. Praha
1970. Novìj�í publikace má dle autora podrobnìji propracovány statì vìnující
se slovinské spoleènosti na pøelomu 19. a 20. století i za Velké války. Star�í
publikace nejde pøi popisu vývoje ve slovinských zemích tolik do hloubky a je
do znaèné míry ideologicky zabarvena. Vztahùm Èechù a národù bývalé
Jugoslávie od nejstar�ích dob a� po souèasnost se vìnuje práce V. �áèka a kol.
Èe�i a Jihoslované v minulosti. Od nejstar�ích dob do roku 1918. Praha 1971.
Práce je ale zamìøená spí�e na 19. století a vývoji v druhé polovinì roku 1918
jsou vìnovány pouhé tøi strany textu, z nich� je je�tì vìt�ina vìnována
revoluènímu hnutí námoøníkù v pøístavu Pula. Uvádíme té� ve Slovinsku vydaný
èlánek Ct. Neèase: Na pragu èe�ko-slovenskih finanènih stikov. In: Zgodovinski
èasopis (Historický èasopis), leto 1989/1, letnik 43, s. 49�57. Práce J. Pirjevce
vy�la té� v èe�tinì: Jugoslávie 1918�1992. Praha 2000. Rovnì� je tøeba uvést
sborník z mezinárodní konference v pra�ském Klementinu: Slovinsko, malá zemì
mezi velkými sousedy. Praha 1999.

POZNÁMKY

 1 Ke vzniku politických stran ve Slovinsku viz: Kolektiv autorù: Dìjiny jihoslovanských
zemí. Praha 1998, s. 347�352, 357�369. Rovnì� práce autorského kolektivu: Dìjiny Jugo-
slávie. Praha 1970, s. 342�346. Nelze zapomenout na práci �áèka V. a kolektivu: Èe�i
a Jihoslované v minulosti. Praha 1975, s. 403�487, 488�592.

 2 Perov�ek, J. Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Ljubljana 2000, s. 50�56. Pleterski, J.
Prva odloèitev za Jugoslaviju. Ljubljana 1971, s. 251�268.

 3 Jak se o situaci Slovincù a Chorvatù na jednáních v Bìlehradì pozdìji vyjádøil chorvatský
spisovatel Miroslav Krle�a: �Na�e postavení v Rakousko-Uhersku se ocitlo pod trùnem
Karadjordjevièù jako láhev od piva na smeti�ti�. In: Pirjevec, J. Jugoslavija 1918�1992,
s. 11.

 4 NS Ljubljana kart. 1, bez èj.
 5 V�e podrobnì uvádí Pleterski, J. c. d. s. 251�268. Rovnì� �orl, M. Slovenska politika med

prvo svetovno vojno, 20. pokraèování. In: Delo 31. 5. 1997.
 6 Problematice území okupovaných Italy se vìnuje napø. 15. zasedání Národní vlády SHS

v Lublani ze dne 14. listopadu 1918. In: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencov Hrvatov
in Srbov v Ljubljani in de�elnih vlad za Slovenijo 1918�1921. 1 Del: Od 1. Nov. 1918 do
26. Feb. 1919. Ljubljana 1998, s. 107 � Narodna vijeè v Záhøebu doporuèuje v�em obcím,
které byly okupovány italskou armádou, aby neprotestovaly jenom u velitelství dotyèných
jednotek. Mají poslat protest do Záhøebu, aby NV intervenovala u spojeneckých vlád Do-
hody a Itálie obsazené obce opìt vyklidila.

 7 K problematice Korutan doporuèuji ji� uvedenou publikaci Pleterski, J. Koro�ki plebiscit.
Ljubljana 1972. Té� práci autorského kolektivu: Dìjiny jihoslovanských národù. Praha
1998. Rovnì� druhou kolektivní publikaci: Dìjiny Jugoslávie. Praha 1972. V neposlední
øadì i nìkteré z pøíspìvkù sborníku z mezinárodní konference: Slovinsko, malá zemì mezi
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velkými sousedy. Praha 1999. K tématu Korutan té� probìhla 22. èervna 2000 mezinárod-
ní konference ve slovinské Lublani pod patronátem rakouského Institutu pro východní
a jihovýchodní Evropu a slovinského Senátu, jí� se mìl autor èlánku mo�nost zúèastnit.

 8 Podle hlá�ení Narodnego vijeèa v Zagrebu (dále NV) z 26. na 27. 11. 1918 se projednávala
cesta osmnácti jihoslovanských delegátù do Bìlehradu. Ve vlaku kterým cestovali, byl pøi-
praven i zvlá�tní salónní vùz pro regenta prince Alexandra, pro pøípad, �e chtìl nav�tívit
jihoslovanská území.

 9 Dle zpráv z Bakeru pøístav obsadily italské jednotky stanici Baker a na Národním domì
v Drage vyvìsily svoje prapory. V Rijece naøídil italský velitel, �e se v�echny civilní úøady
musí podrobit naøízením italského národního výboru /Consiglio nazionale/. V Opatiji usta-
novili italského starostu a rozpustili místní mìstskou radu. Ostrov Cres zaèaly obsazovat
ve jménu italského krále italské jednotky a do�lo k jejich krvavému konfliktu s místní
jihoslovanskou mláde�í. Do�lo k tomu, kdy� italský vojenský velitel vyhlásil, �e ostrov
obsazuje ve jménu italského krále. Srá�ka s Jihoslovany skonèila útìkem italské vojenské
jednotky. Po støetnutí vydali Italové plakáty, ve kterých oznamovali, �e italská okupace
ostrova je pouze doèasná a �e v�e definitivnì vyøe�í mírová konference. Francouzi dnes
nepøevzali vládu nad Rijekou. Nacházejí se ve mìstì pouze na nìkolik dní. Na guvernér-
ském paláci visí pouze italská vlajka. Zvlá�tním parníkem pøijelo do mìsta asi osm set
anglických vojákù, kteøí pochodovali do mìsta se svojí vlastní hudbou.

10 Marin Glavin, kaplan z Oprtalje v Istrii hlásil, �e v jejich mìsteèku je nìjakých ètyøi tisíce
obyvatel, z toho osm set Italù, kteøí jsou silnì nacionální. Nejvíce je pobouøilo ustanovení
národní strá�e a to tím, �e jim bylo zabaveno mno�ství vína a potravin. Té� se obávali toho,
�e by mohli být odstranìni ze zprávy obce, kde mají vzdor tomu, �e tvoøí men�inu, správu
ve svých rukou. Kromì toho ho zavøeli, nebo� nechtìl do 24 hodin odjet. Z tohoto dùvodu,
proto�e si nebyl jist �ivotem ode�el do Záhøebu. Italové èekají na pøíchod italského loï-
stva. Mezi místními sedláky je mnoho zbraní, nebo� se velice tì�í na novu Jugoslávii
a obávají se, �e by je døíve mohla obsadit italská armáda (kart. 2).

11 Podle zpráv ze �kofle Loky obsadili Italové té� Rakitovec. Ve �kofje Loce byla srbská
posádka o síle sedmdesáti mu�ù, kvùli obranì mìsta vùèi Italùm. Italové té� obsadili Po-
stojnu. Informaci sdìlil Krajský odbor Narodnego sveta, konkrétnì okresní soudce
Dr. Ker�iè. Na pøání Jihoslovanù byla ustanovena demarkaèní linie, pøes kterou bylo zaká-
záno pøesunovat dìlostøelectvo. Italské stranì bylo nutno poskytnout v�echny potøebné
potraviny. NV v Záhøebu je o této situaci informována v tom smyslu, �e po�le svého zá-
stupce do Postojny (kart. 2).

Dle zprávy Narodnego sveta ze 7. listopadu 1918 italská jednotka o síle stoètyøiceti mu�ù
obsadila Divaèu. Ráno pøijde je�tì dal�í setnina. (telegram Divaèa NS è. 208/6. 11. 1918
(kart. 4).

12 Zajímavá je i situaèní zpráva z Vídnì, která charakterizuje tamní situaci: politická perzeku-
ce, nedostatek potravin, mnoho dìlníkù bez práce. Ka�dá rodina má nárok na plyn za dva-
cet haléøù. Továrny musí propou�tìt svoje staré pracovníky. V�ude se potuluje mnoho bez-
prizorných lidí, bývalých vojákù. �eleznice nìkolik dní nejezdily, tramvajová doprava bude
teprve ustanovena. Deníky postupnì pøipravují obyvatelstvo na dal�í vlnu strádání. Mìsto
je je�tì v nejnutnìj�í míøe zásobeno �item a masem. Nejsou ale brambory a cukr. Parní
mlýny zastavily práci, není tedy kdo by umlel zrní a dal lidem mouku. V�echny tyto mate-
riální momenty nabývají i politických rozmìrù. Obyvatelstvo prý není spokojeno se sou-
èasnou �idovskou vládou a oèekávají se proti�idovské nepokoje. Vídeòská vláda upozor-
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òuje na pøíklad Moskvy, kde se dìjí vìci, které nikdo neoèekával. V�ude ve Vídni se potu-
luje mnoho propu�tìných úøedníkù, kterých je snad a� osmdesát tisíc a dezaktivovaných
dùstojníkù. Vídeò je plná du�evního proletariátu. Cizí státní pøíslu�níky rakouská vláda
nijak nepodporuje, proto mají spolu s demobilizovanými jihoslovanskými vojáky odjet
urychlenì domù, v této zále�itosti se mohou spojit s zastoupením SHS na bývalém Minis-
terstvu obrany. V Lublani dne 8. 12. 1918. (kart. 2, sine èj.) Je�tì k situaci v Nìmeckém
Rakousku: Zahraniènímu úøadu pro Nìmecké Rakousko byl zaslán telegram ohlednì situ-
ace jihoslovanských úøedníkù na jeho území. In: Sejni zapisniki... z 5. jednání vlády ze 14.
listopadu 1918, s. 108.

13 Narodni odbor � poboèka Narodnego sveta Mislinja/Misling/, který byl ustanoven dne
5. listopadu 1918 � �ádal o instrukce. Krajový odbor NS v Trebeljem oznámil svoje usta-
novení dne 11. listopadu 1918.

Z dal�ího: 7. listopadu 1918 pøi�el pozdrav èeských poslancù, kteøí se vrátili z jednání ze
�výcarska.

Rovnì� 7. listopadu 1918 informoval NS, �e do jeho ústøední kanceláøe ve Franti�kánské
ulici v Lublani docházejí stovky �ádostí, dopisù, telegramù. Úøad zavedl takovou praxi, �e
v pøípadech, kde vy�aduje písemnou odpovìï posílá pøípis s tímto sdìlením nazpátek.
V Lublani byl zøízen ústøední úøad Národní obrany, který zøídí krajská velitelství. V�echny
obranné organizace a� ji� obecní, nebo spolkové (Orli, Sokolové, hasièí, lovecké spolky,
budou sjednoceny v jednotné organizaci státní obrany. Vstup do Národní obrany je povin-
ností (ka�dého obèana. Jde o obranu vlastního �ivota a majetku, nebo� v jednotì je síla.
Zvlá�tì je apelováno na ve�kerou inteligenci, pøedev�ím na duchovenstvo a uèitele, kteøí
mají �iroký vliv na obyvatelstvo, aby jej v tomto smìru uplatnili (kart. 4).

Toto oznámení má platnost úøední vyhlá�ky. Starostové mají kromì toho, je�tì pokyny jak
mají úøednì postupovat. V Lublani 6. 11. 1918 (kart. 4).

14 9. listopadu 1918 �ádali z Logatce slavné finanèní øeditelství v Lublani o pøidìlení nìkoli-
ka úøedníkù, nebo� je nutnì potøebují (kart. 4). Narodni Svet v Postojni �ádal pøedsednic-
tvo NS v Lublani o výmìnu okresního hejtmana v Postojni Dr. Plisnotera. Podle nìho
mimo jiné proto, �e je Nìmec a neovládá dobøe slovin�tinu. Ruku v ruce s rakouskou
armádou v roce 1915 perzekuoval v�echny nepohodlné osoby: mj. advokáta Dr. Valjevce,
naduèitele Punèuna a notáøe Kogeja. K uvedené situaci pøispìlo i to, �e v Postojni bylo od
roku 1915 velitelství soèské fronty a hejtman se s øadou dùstojníkù tohoto velitelství osob-
nì znal. Za války se proslavil jako známý nepøítel Slovanstva. Za války napø. zakázal vzpo-
mínkovou slavnost na Dr. Kreka. Ostøe odsoudil i proslov k 50. výroèí místní knihovny.
Je�tì ve dnech 30. a 31. 10. 1918 si prý pozval na pohovor úøedníky � jednomu vytkl, �e je
Deutschenhasser (nepøítel Nìmcù), druhému, �e na svém domì vyvìsil jihoslovanskou
vlajku, tøetímu, �e je nejsmutnìj�ím agitátorem za Jugoslávii, nebo�, kdyby zùstal vìrný
Rakousku a v dynastii mohl být úøedníkem pod penzí. NS po�aduje jeho odstoupení a pøedání
funkce komisaøi Senekovièovi. NS se dále tázal, co je pravdy na tom, �e by Národní vláda
chtìla Plisnotera dosadit do Lublanì a �e by mìl dostat ètyøicetidenní dovolenou a vrátit se
zpìt do slu�by (kart.3).

15 Josip Zupan velitel Národní obrany v obci Dovje se chtìl informovat, zda je pravda, �e má
být odstranìn národnì uvìdomìlý starosta obce p. Francet Jakelj, který napø. nechtìl od-
soudit k trestu smrti nevinného Ivana Brence z Dovje. Zpráva ze 7. listopadu (kart. 4).

16 Okresní hejtmanství v Brezici zase �ádalo o instrukce kolik má poslat brambor do Maribo-
ru. Uvádìlo, �e hromadné rekvizice brambor jsou pro rekvizitora �ivotu nebezpeèné �
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9. 11. 1918 (kart. 4). Protest NS v Rajhenburgu NS v Lublani a sice obcí, dvanácti spolkù
a 541 hospodáøù a selek. Stì�ovali si na to, �e okresní hejtmanství v Bre�icích se neohlí�í
na jejich mínìní. Ministerstvo sociální péèe jim prý naøídilo prohledat sklady trhovcù, ve
kterých se pøedpokládalo, �e se v nich nachází mno�ství cukru. Trhovci potom zbo�í v noci
pøemís�ovali. Zjistilo se, �e vìt�ina skladù je zamèena. Pøesto se pak na�lo u bývalého
starosty 5q a u obèana �krbece 70 kg cukru. Pisatelé protestu tedy po�adovali, aby cukr
nejprve dostala obec. Nakonec se cukr opìt objevil u trhovcù, kteøí ho pøedtím schovávali.
Obyvatelé jsou prý rozlobeni.

17 Pøedsednictvo NS sdìlovalo NS v �alci u Celji k jejich dotazu, �e konì získané po rakous-
ké armádì má buï prodat místním sedlákùm, nebo poslat dále do savinjské doliny, nebo do
slovinských území východního �týrska � 10. listopad (kart. 4).

18 Dle zprávy NS z Rakeku se zde objevila skupina rakouských dùstojníkù s po�tovním vla-
kem, ve kterém vezli 1 000 000 lir ukradených v Itálii. Po domluvì s místním austrofilsky
smý�lejícím dùstojníkem se rozhodli pokraèovat v cestì autem. Brzy mìli na automobilu
defekt, pøitom je kontrolovala jednotka Národní strá�e z Rakeku, která liry zabavila. Hned
následujíci den dorazila do mìsta skupina dvaceti mu�ù rakousko-uherské armády a pení-
ze musely být pøedány pøímo arcivévodovi Albrechtovi (kart. 4). Zpráva i o tom, �e se
28. listopadu ustanovil a 5. prosince pøevzal správu NS (kart. 4).

19 Podle zpráv z Lucie v Istrii ji 9. listopadu 1918 obsadili Italové. Vyvìsili té� svoji vlajku na
obecním úøadì. Tamní NS se tázal, jak má v této situaci postupovat (kart. 4).

20 Ajdov�èina hlásila, �e pøi�el rozkaz èeskému pluku o tom, �e se má rozdìlit na jednotlivé
oddíly a opustit Vipavskou dolinu. Zdej�í národní výbor co nejdùraznìji �ádal zru�ení ta-
kového rozkazu. Kromì toho upozoròoval, �e se tu nachází tolik zbraní a støeliva, �e by
celá dolina mohla vyletìt do vzduchu. V celém Pøímoøí vládne anarchie, které prý brání jen
èeský pluk. V pøípadì odchodu pluku se odhadují �kody zpùsobené drancováním pøibli�nì
na 1,5 miliardy K.

Poznámka úøadu: stanièní velitelství neví nic o tom, �e by èeský pluk mìl opustit Ajdov�èinu
(kart. 4, bez data a èj.).

21 27. prosince 1918 Dr. Èerver, který jako èlen delegace NV v Záhøebu mìl odcestovat na
mírovou konferenci do Paøí�e, dostal od vojenského velitelství v Lublani k dispozici auto-
mobil. V Opatiji /Abbazia/ mu ho velitelství italské posádky zabavilo. O celé zále�itosti
byl informován Ivan Hribar.

22 Terst: podle zpráv naduèitele Dimnika se dnes vrátil z Terstu úøedník pøi �eleznièním øedi-
telství v Terstu. Tvrdí, �e situace z národnostního hlediska není tak stra�livá, jak se tvrdí. Je
nutno øíci, �e Italové postupují hodnì kulantnì. Nìmecké �koly jsou zcela zavøené, slovin-
ské �koly nedovolili otevøít. Uèebnice sestavené v rakouském a jihoslovanském duchu se
prý musí co nejdøíve pøepracovat. Italská okupaèní správa sice brání projevùm národního
smý�lení neitalského obyvatelstva, ale nedìje se to alespoò násilím. Obyvatelstvo bez roz-
dílu národnosti prý Italy nemá rádo a panuje tu veliké rozèarování nad souèasným stavem
vìcí. Oèekávalo se toti�, �e Italové s sebou pøivedou veliké mno�ství lidí a v dùsledku toho
stouply ceny o 300 %. Italové pak prý nelenili a sebrali v�e, co tu dosud zbylo.

V dùsledku toho stouply ceny je�tì vý�e, ne� pøed italským obsazením. Nyní stojí napø.
1 kg tuku 170 K. Zároveò si stì�ují místní trhovci a obchodníci na to, �e Italové �patnì
platí. Dùsledkem toho prý je, �e Italové nemohou získat nikoho z místních obyvatel, aby
podporoval sjednocení s Itálií. Dokonce i italské obyvatelstvo si pøeje, aby Terst zùstal
svobodným pøístavem.
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Tì�kou hlavu prý dìlá jihoslovanským úøedníkùm dotazování se na termín výplat. Italské
velitelství od nich po�aduje úøedníky aby pøestoupili do italské slu�by a slo�ili slib vìrnos-
ti italskému králi. Pokud to neudìlají, budou prý vyhozeni na ulici. V tomto smìru je nutno
uèinit potøebné kroky, aby se tìmto lidem zachránila existence.

Jinak se vyslovenì o národnostním útisku hovoøit nedá. Pøi soudních jednáních se úøaduje,
jako døíve se slovinskými stranami slovinsky (kart. 4).

NS v Lublani 21. 12. 1918 informoval o tom, �e italská okupaèní správa v Terstu se usnes-
la, �e v�ichni obyvatelé, kteøí �ijí v bytech patøících bývalému penzijnímu fondu rakous-
kých státních �eleznic musí tyto byty k 1. 1. 1919 vyklidit. Nìkde jsou tyto byty soukro-
mým majetkem bývalých pracovníkù rakouských státních �eleznic, kteøí nemají kam jít.
Byl proto �ádán Bìlehrad, aby v této zále�itosti intervenoval u italské strany (kart. 4).

V �kodenji v Istrii se prý objevilo nìkolik karabiniérù, kteøí pøebarvovali slovinské nápisy.
Tvrdili, �e tak èiní na pøíkaz shora. Provázel je bývalý nadstrá�mistr Miklav�iè. Vyhro�o-
vali prý ka�dému, kdo neuposlechne, �e ho zavøou. Pøedevèírem pøi�li k dìlnickému pod-
pùrnému spolku u sv. Jakuba, kde mìli velký slovinský nápis. Vèera pak pøikázali jednomu
odborníku spotøebního spolku, aby pøemazal nápis �Narodni dom� na prùèelí domu. Tak se
chová italská vláda pod heslem �giustiza e liberta� (sic)! Dle zprávy z Terstu z 14. prosince
1918. Na zastupitelství v Terstu prý zavøeli v�echny prostory, kde pracovali pøedcházející
referenti, a øekli jim, �e u� nemusí chodit do práce. Toté� jim øekli v úètárnì, kde pøipravují
výplaty pro úøedníky státní správy, mezi nimi té� pro státní uèitele. Slovin�tí státní uèitelé
dodnes neobdr�eli výplaty a bojí se, �e je na pøíkaz shora nedostanou vùbec.

23 Dle zprávy Borisa Kukara, právníka � nyní pracujícího pøi stanièním velitelství v Lublani �
vyjímáme: Uvedený pøijel jako kurýr Zemského NS v Gorici, proto�e v dopise dr. Podgor-
nika nebylo mo�no v�e vylíèit. V�e je v rukou vojenské zprávy, jako císaø ji øídí italský
velitel generál Rodino. Rozpustil v�echny úøady italské i slovinské, vèetnì Narodnego sve-
ta a stanièního velitelství. NS musel opustit okresní hejtmanství, kde prý bude sídlit pre-
fektura, v prostoru stanièního velitelství se usídlí velitelství 21. armádního sboru. Byla
rozpu�tìna finanèní a Národní strá�.

Dnes byly po mìstì vyvì�eny cedule, je� obsahují informace, �e v�ichni bývalí pøíslu�níci
rakousko-uherské armády se musí ohlásit do 15. tohoto mìsíce do 9. hodin veèer. Do té
doby musí odevzdat v�echny zbranì a obléci se do civilních odìvù, pokud nevlastní civilní
obleèení musí z uniformy odpárat vojenské identifikaèní znaky. V�echno obyvatelstvo obdr�í
nové legitimace, pouze v ital�tinì. Pøi�el té� rozkaz, �e v�ichni obyvatelé, kteøí v tomto
kraji nemìli trvalé bydli�tì pøed rokem 1914, musí odejít. Jihoslovanská zástava na staniè-
ním velitelství byla odstranìna. V Gosposké ulici byly tøi vlajky zapáleny. Po mìstì je ale
je�tì rozvì�eno mnoho dal�ích vlajek.

V�e se té� prý rekvíruje, potraviny, konì, telefonní materiál, v�e, co jim (Italùm) pøijde pod
ruku, velice bezohlednì. Lidé jsou tím velice rozezleni, nebo� Italové nikomu nic neplatí,
ale dávají pouze potvrzení. V�echny známky jihoslovanských barev se musí odstranit. Pro-
slýchá se veøejnì i kuloárech, �e Italové chtìjí pøevést správu na ni��í úroveò do mìsta
Nanosu a podnikají k tomu v�echny patøièné kroky.

NS (Národní výbory) nemají �ádné správní pravomoci, a nevìdí si tudí� rady a nemají
spojení s centrem. Italové prý nezaji��ují pro mìsto �ádnou aprovizaci, ale lidé, kteøí mají
vlastní potraviny nestrádají. Zemský odbor Narodnego sveta v Gorici proto �ádá Lublaò
o zaslání zvlá�tního zplnomocnìnce, který by hájil jejich národní zájmy v Gorici. Italové
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jejich odbor neuznávají, a jako civilisté nemají �ádné pravomoci. �ádají té� o technický
prùkaz k vozidlu v italské a francouzské øeèi (kart. 5, NS èj. 222/1918 z 16. 11. 1918).

24 28. prosince 1918 pøi�ly zprávy o bojích v Korutanech. Ve Velikovci /Völkermarktu/ Nìm-
ci poru�ili pøímìøí. Organizují prý ozbrojené selské tlupy. Probíhají boje v Ezendorfu La-
budu a St. Paulu. V Labudu slovinská posádka ustoupila. Podobnì zpráva z Lublanì z 21. 12.
1918. V sobotu dne 14. prosince dorazila do Grabstajnu srbská jednotka. Místní nìmecké
obyvatelstvo Srby pozvalo a pohostilo. V noci Nìmci ze skrytu odstranili zbranì a pozvali
z Celovce dvì setniny vojákù se �esti strojními pu�kami. Spící Srby pak v �est ráno pøepad-
li v místní �kole. Pøekvapení Srbové se nemohli bránit. Vìt�ina jich uprchla. Dva byli
mrtví. Nìmci dokonce støíleli i do kostela, kam Srbové uprchli. V Lublani zavládlo ohrom-
né rozhoøèení nad chováním Nìmcù (kart. 4). V jiné zprávì z 19. listopadu 1918 �ádali
z hospodáøského úseku NS v Lublani France Smodeje, vikáøe a pøedsedu Narodnego sveta
pro Korutany, o zaslání popisu stavu nìmeckého prùmyslu v tìch èástech Korutan, které
po�aduje Jugoslávie (kart. 5, NS èj. 229/1918 z 17. 11. 1918).

25 I z poèátku listopadu zde máme mnoho zpráv urèených NS v Lublani a dále Narodnemu
Vijeèu v Záhøebu o ustanovení místních NS: napø. z 3. listopadu 1918 Oplotnica v Oko�ku.
Pøípis je jako obvykle doplnìn seznamem funkcionáøù. Z Oko�ka oznamovali té�, �e dne
10. listopadu se ustanovil oddíl národní strá�e, který naléhavì �ádá o instrukce (kart. 5,
èj. 201/1918 z 16. 11. 1918).

Z Kozje na �tajerskem do�la dne 16. listopadu 1918 zpráva z 3. 11. 1918 o ustanovení
kozjanského odboru NV v Záhøebu sestávajícího z tìchto �esti èlenù: pøedseda dr. Franc
Jankoviè, poslanec øí�ské rady, velitel Národní strá�e, notáø jednatel, Rudolf Kramer, no-
táøský kandidát. Zároveò upozoròují, �e na jednání dùvìrníkù celého kraje bylo zdùraznì-
no, �e panuje velký strach ze strany obyvatel oblasti le�ící na chorvatské hranici, nebo�
smìrem od chorvatské hranice se potulují tlupy èítající od osmdesáti do �esti set mu�ù,
které kradou a pálí. Panuje prý obava, �e by tyto tlupy mohly udeøit na sv. Peter pod
sv. horami, kde je více velkých obchodù, v Imenu, Podèertku aj. Starosta z Velikego Kam-
na se obává podobných elementù i v jeho obci a v blízkém Re�tanju, kde je mnoho neza-
mìstnaných horníkù. V horách se potom pohybují zbìhové, kteøí se letos dopustili u� více
vra�d. Z Kozje proto �ádali o co nejrychlej�í zaslání vojenské pomoci o síle osmdesáti
mu�ù vybavených zbranìni a støelivem. Jejich ubytování a stravování prý bude zaøízeno
dle mo�ností (kart. 5, NS èj. 204/1918).

26 (Kart. 5, NS èj. 169/1918 z 16. 11. 1918.)
27 (Kart. 5, èj. 638/1918 z 26. 11. 1918.)
28 Z Mokronog psali, �e se �íøí �eptaná propaganda, roz�iøovaná nìkterými rozvratnými ele-

menty, �e prý døíve bylo lépe ne� za Srbù. Zástupci místních (krajevih) národních výborù
soudního okresu Mokronog �ádají, aby na�e vláda vystoupila proti v�em tìmto velezrád-
cùm úøední cestou, nebo� jen to zamìøeno proti sjednocené SHS. Mokronog 29. 11. 1918
(kart. 5, èj. 869/1918 z 4. 11. 1918).
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Pøíloha 1

16. listopadu 1918 pøi�la zpráva o ustanovení místní organizace NV v Bizeljsku
na �tajerskem dne 1. listopadu 1918. Mezi pøedstaviteli narodnego vijeèa (na-
rodnogo sveta) byli od pøedsedy ní�e: pøednosta (stanice?); tajemník: faráø;
velitel Národní strá�e: �ikovatel; tajemník: uèitel; dùvìrník: uèitel; tajemník:
obchodník (kart. 5, NS èj. 210/1918).

�týrsko � okolí Celje � Ze �marje pri Jel�ach do�la zpráva o ustanovení NS dne
3. 11. 1918. Nejsou uvedena povolání èlenù (kart.5, NS èj. 208/1918).

� � Planina pro Celji � ustanovení NS 4. 11. 1918
pøedseda: naduèitel
zástupce: faráø
tajemník: uèitel
pokladník: po��ák
èlenové: starostové okolních obcí. Pí�í, �e �ádají slavnou NV v Záhøebu o zaslání
pøíslu�ných rozkazù, jak mají postupovat (kart. 5, NS èj. 207/1918).

Zpráva o ustanovení NS pro Pliberk a okolí ze 14. 11. 1918
pøedseda: �kolník
zástupce: vrchní geometr
tajemník: obèanský tajemník
pokladník: kaplan
èlenové: starostové okolních obcí
Odbor se dìlí na úseky pro zásobování a obranu. Pro obec Libuèa byla té� ustanovena
Národní strá�. Nemají ale dost zbraní a støeliva � pouze 10 pu�ek a potøebují jich
�edesát. Prosí proto o zaslání dal�ích (kart. 5, NS èj. 226/1918 z 17. 11. 1918).

Podobnì ve svém zápisu z 13. 11. 1918 sdìloval své ustanovení NS ve Sladke
Gore, soudní okres �martno pri Jel�ach, okresní hejtmanství v Celji.
pøedseda: naduèitel
zástupce: faráø
pokladník: obchodník
V Národní obranì je pøes padesát èlenù. Zdvoøile �ádáme o dal�í instrukce
ohlednì èinnosti Národní strá�e. (kart. 5, NS èj. 226/1918 z 17. 11. 1918).

Z 3. listopadu 1918 je projev oddanosti zaslaný obecním odborem obce Dolní
Idrija. NS v Lublani se dává na vìdomí ustanovení Narodnego odbora i Národní
strá�e a jmenuje tam dva zástupce (kart. 5, NS èj. 120/1918 z 17. 11. 1918).
Kr�ko � Radeèa pri Zidanom moste in Loka pri... místní výbor NV 27. 10. 1918
pøedseda: notáø
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velitel N. O. (strá�e): advokátní praktikant
jednatel: naduèitel èlenové: rùz.
(kart. 5, NS èj. 174/1918 z 27. 11. 1918)

�kofja Loka 27. 10. 1918. Ve smyslu výzvy NV v Záhøebu ze dne 23. 10. 1918
se zde 25. 10. se zde ustanovil odbor dne 25. 10.
pøedseda: advokát
velitel N. O. (strá�e): statkáø a soudní úøedník
jednatel:soudní úøedník
(kart. 5, NS èj. 218/1918 z 16. 11. 1918)

Takté� �martno pri Slovenjgradcu � tamté�, �martno, Pameèe a Stari � 27. 10.
1918
pøedseda: vrchní faráø
místopøedseda: advokátní koncipient
velitel N. O. (strá�e): velkostatkáø a obchodník
zástupce velitele N. O.: velkostatkáø a obchodník
(kart. 5 èj. 245/1918 z 16. 11. 1918)

Mozirje trg � ustanovení NS dne 29. 10. 1918, oznámení NV v Záhøebu
pøedseda: lékaø
velitel N. O. (strá�e): obchodník
jednatel: uèitel
(kart. 5 èj. 184/1918 z 16. 11. 1918)

Kraòsko � Sodra�ica (Koèevje) ustanovení NS 30. 10. 1918
(kart. 5 èj. 186/1918 z 16. 11. 1918)

Kranj � ustanovení odboru NS dne 29. 10. 1918
pøedseda: Ciril Pirc
místopøedseda: dìkan
tajemník: dr.
pokladník: dr.
námìstek tajemníka pro úèetnictví: advokátní koncipient
Odbor NS v Kranji se té� dotazoval, jestli se ve v�ech obcích kraòského
politického kraje sestavují Národni odbory, které by potom zvolily spoleèný NS
pro celý politický kraj
(kart. 5 èj. 187/1918 z 16. 11. 1918)
Gri�e pri Celju ��týrsko
1. 11. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: naduèitel
tajemník: uèitel
(kart. 5 èj. 192/1918 z 16. 11. 1918)
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Petrovèe pri Celju
2. 11. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: obchodník a statkáø
tajemník: obchodník
velitel N. O.: uèitel hudby
zástupce: naduèitel
(kart. 5 èj. 192/1918 z 16. 11. 1918)

�ostanj
15. a 17. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: JUDr. advokát
tajemník: obchodník
velitel N. O.: uèitel hudby
zástupce: naduèitel
(kart. 5 èj. 552/1918 z 26. 11. 1918)

Kamnik
25. vinotoka 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: dr.
tajemník: obchodník
velitel N. O.: Ivan Polak
tajemník: Anton Stergar
(kart. 5 èj. 553/1918 z 26. 11. 1918)

�u�emberk
26. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: c. k. notáø
velitel N. O.: reverent zálo�ny
jednatel: obchodník
NS zároveò �ádal Narodni vijeè v Záhøebu o dal�í pokyny a rozkazy, co má
dal�ího ve smyslu výzvy uèinit.
(kart. 5, èj. 558/1918 z 26. 10. 1918)

Dom�ale � Kraòsko
27. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: továrník
zástupce: statkáø
velitel N. O.: není jasné povolání
jeho zástupce: statkáø
jednatel: ...statkáø
jeho zástupce: mlynáø
zástupce: mládek ve mlýnì
NS rovnì� �ádal NS v Lublani o své schválení a o dal�í pokyny jak mají postupovat
pøi jednání s jinými úøady, pøípadnì co dal�ího má ve smyslu výzvy uèinit.
(kart. 5, èj. 560/1918 z 27. 10. 1918)
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Jesenice � Kraòsko
27. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: starosta
zástupce: statkáø
velitel N. O.: není jasné povolání
jeho zástupce: statkáø
jednatel: ...statkáø
jeho zástupce: mlynáø
zástupce: mládek ve mlýnì
NS té� �ádal Narodni svet v Lublani o schválení a o dal�í pokyny jak mají
postupovat pøi jednání s jinými úøady i co dal�ího má ve smyslu výzvy uèinit.
(kart. 5, èj. 565/1918 z 27. 10. 1918)

�martno pri Litiji � Kraòsko
30. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: dìkan
zástupce: statkáø
tajemník: kaplan
jeho zástupce: kováø
pokladník: statkáø
velitel N. O.: beneficijat
jeho zástupce: obecní rada
jednatel: ...statkáø
jeho zástupce: mlynáø
zástupce: mládek ve mlýnì
NS zároveò �ádal NS v Lublani o schválení a o dal�í pokyny jak mají postupovat
pøi jednání s jinými úøady i co dal�ího má ve smyslu výzvy uèinit.
(kart. 5, èj. 586/1918 z 26. 11. 1918)

La�ki trg
30. 10. 1918 ustanovení odboru NV
Pøedseda: vrchní faráø a dìkan
1. zástupce: advokát
2. zástupce: obchodník
pokladník: výbìrèí daní
tajemník: holiè
(kart. 5, èj. 607/1918 z 26. 11. 1918)

Trbovlje
31.øíjna 1918 ustanovení odboru Narodnego vijeèa (sveta). Oznámení o tom
bylo do Lublanì zasláno 1. listopadu 1918. Èleny odboru byli pøedstavitelé
JBS, SLS, JSDS a to ze v�ech tøí stran paritnì po tøech èlenech. Je to první
známý pøípad, kdy byl NS slo�en paritnì ze zástupcù politických stran.
(kart. 5, èj. 609/1918 z 26. 11. 1918)
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Mekinje
Oznámení NS o ustavení NV dne 3. 11., dáno na vìdomí 4. 11. 1918.
Pøedseda: faráø
zástupce: starosta
tajemník: statkáø (nebo sedlák)
pokladník: statkáø
(kart. 5, èj. 638/1918 z 26. 11. 1918)

Bohinjska Bistrica
Oznámení NS o ustavení NV dne 23. 10. 1918, dáno na vìdomí 27. 10.1918.
Pøedseda: hospodský a sedlák
velitel N. O.: sedlák
zásobování: sedlák
(kart. 5, èj. 849/1918 z 3. 11. 1918)

Oznámení NS o ustavení NV dne 3. 11. 1918, dáno na vìdomí 1. 12.1918.
Pøedseda: bývalý poslanec Øí�ské rady a lékaø
místopøedseda: vrchní rada u krajského soudu
velitel N. O.: notáø
tajemník: notáøský kandidát
èlenové: dìkan, lékaø
 (kart. 5, èj. 867/1918 z 4. 11. 1918)

Kromì dal�ího �ádali z Logatce Finanèní øeditelství v Lublani o pøidìlení
nìkolika úøedníkù, nebo� je prý nutnì potøebují. Narodni svet v Postojne �ádal
o výmìnu krajského hejtmana Dr. Plisnotera14. Narodni svet v obci Dovje se
naopak tázal, zda má být odvolán národnì uvìdomìlý starosta15.

Dle zprávy odboru NS v Kamniku ze 7. listopadu se zdej�í odbor ustanovil
ve dnech 24.�25. øíjna 1918 na vyzvání Narodnego vijeèa v Záhøebu. Za pøedsedu
byl proklamací zvolen podepsaný Dr. Ivan �ubelj. Odbor pokládal za svùj hlavní
cíl udr�et klid a poøádek pøi pøechodu ze staré do nové správy. Soukromì i veøejnì
varoval pøed nepromy�lenými kroky, a usiloval o to udr�et klid a poøádek. Nìkteré
horké hlavy toti� odstraòováním nápisù, erbù a neoblíbených úøedníkù, prý èiní
v�e jiné, ne� co je tøeba skuteènì udìlat. Odbor hned, jak se utvoøila nová vláda,
zajistil tajné materiály zaslané od hejtmana místodr�iteli a dal je k komisaøi
k prozkoumání. Odbor utvoøil úsek obranný, zásobovací a úsek pro zaji�tìní
místní prachárny. V souladu s rozkazem tajemníka pro národní obranu pøevzal
v�echny zdej�í vojáky pod svoje velení.

Z Kamniku se se rovnì� tázali, jak je to s podøízením hejtmanství úøadu pro
vnitøní zále�itosti a na úlohu odboru NV, (NS) udr�et na pøechodnou dobu klid
a poøádek, podle mínìní pøedsedy splnil odbor svùj raison d´etre. Úseky NV by
se v budoucnu mohly pøídìlit okresním hejtmanstvím jako poradní sbory (cor-
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pora consultativa). Komisaøství (nebo ministerstvo obrany by pro to mìlo uèinit
v�echny potøebné kroky: buï odbor rozpustí, nebo jeho úseky pøidìlí hejtmanství.
Za dosavadní èinnost by podle mìl jejich odbor obdr�et absolutorium. Dále psali, �e
by byli vdìèni za telegrafickou odpovìï, respektive vyjádøení (kart. 4).

Pøedsednictvo Narodnego sveta muselo øe�it i problémy týkající se
zásobování. Napø. Okresní hejtmanství v Brezici ve své zprávì z 9. listopadu
1918 �ádalo o informace kolik má poslat brambor do Mariboru. Upozoròovalo
té� na to, �e hormadné rekvizice brambor mohou být za souèasné napjaté situace
pro rekvizitora �ivotu nebezpeèné. Zároveò Narodni svet v Rajhenburgu �ádal �ádal
jaký má v Brezici zvolit postup proti �melináøùm.16 Narodni svet v �alci u Celje se
zase dotazoval jak má jednat v pøípadì koní zabavených rakouské armádì.17

V obci Rakeku vznikla aféra se zabavením penìz rakouským dùstojníkùm.18

Pøi�ly zprávy z pøístavu Lucie, �e ho obsadili Italové.19 Z odboru Narodnego
sveta v Ajdov�èinì, kde se tázali, jestli skuteènì musí odejít èeský pluk.20

Z chorvatské Opatije zase pøi�lo hlá�ení o tom, �e delegátu Narodnego vijeèa
Italové zabavili slu�ební automobil.21

Narodni svet byl podrobnì informován o vývoji situace v Terstu22 a v Gorici.23

Z drobných zpráv je zajímavá ta z 27. prosince 1918, o tom �e pøi úøadu povìøence
Èesko-slovenské republiky Lublani bylo zøízeno po�tovnì kurýrní oddìlení (kart.4).

Podobnì jako v èeských zemích i ve Slovinsku se po øíjnu 1918 øe�ily otázky
vztahù národní výborù a stávající státní správy.

Uvádíme zde pøíklad z Mariboru. 18. 11. 1918 � 26. 11. 1918

Okresní hejtmanství v Mariboru se dotazovalo na problém vmì�ování
národních výborù do státní správy. Podání bylo urèeno Národní vládì v Lublani.
Z dotazu vybíráme:

K problémùm, je� musí politická správa v poslední dobì øe�it nále�í také
ten, �e se Narodne sveti, pøesto�e to bylo úøedním výnosem Národního listu
è. 11 zakázáno, vmì�ují do kompetencí politických orgánù.Ve zdej�í politické
správì se prý poslední dobou pøihodilo více takových pøípadù, a výsledkem
tìchto zále�itostí byly veliké nepøíjemnosti. �ádalo se proto, aby v�echny NS
byly úøednì vyzvány, aby se nevmì�ovaly do exekutivy politické správy, kdy�
u� to jinak nejde (kart. 4).24

V zimì 1918�1919 byly Korutany dal�í oblastí, kde se bojovalo o stanovení
budoucích hranic území Slovinska i celého jihoslovanského státu. Uvádíme pro
zajímavost situaèní zprávy z tohoto území.25

NS Lublaò 15. listopadu 1918 sdìloval, �e dle informací z Mariboru zákonná
ustanovení mìstské rady zùstávají v platnosti a k Nìmeckému Rakousku prý nále�í
�týrsko, Korutany s pøipojením uzavøených jihoslovanských území. Jazykové ost-
rovy zùstávají pod nìmeckou správou. Poslanec Kuranda v diskuzi nárokoval pro
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Deutschösterreich oblasti Koèevje a Ptuj. O Mariboru si prý myslí v�ichni Nìmci,
�e pøipadne Nìmeckému Rakousku. Dr. Renner je proti tomu, proto�e potom by
Èe�i mohli klidnì po�adovat celou Vídeò. Okresní hejtmanství v Radgoni se prý
chová velice vyzývavì, rekvíruje ve slovinských obcích a posílá potraviny Nìmcùm.26

Oznámení o konání IV. zasedání NS v Prevaljah dne 19. 11. 1918. Informují
o tom, �e 16. t. m. se k nim dostavila delegace dìlníkù z La�ka, kteøí mj.
po�adovali rozdìlení mouky, která byla uskaladnìna jako rezerva, propu�tìní
jejich kolegù z vìzení,pokud jim nebude prokázáno, �e se zúèastnili drancování.
Slovinský díl Korutan by mìl pøipadnout Jugoslávii. Po�adovali dále, aby
jednotky Dohody do ètrnácti dní obsadily Korutany. Obecní zastupitelstva by
mìla buï odstoupit sama, nebo by mìla být postavena pod kontrolu. Se starými
úøady je nutno být ve styku jen potud, dokud to je nutno. Danì starým úøadùm
prý není nutno platit, a� se to dá na vìdomí. Národní strá�e mají financovat
obecní pokladny. O armádu se má starat vojenské velitelství.27

Rùzní povìøenci po�adovali od úøednictva svého resortu slib vìrnosti Ná-
rodní vládì SHS v Lublani. Nìkteøí úøedníci to nechtìli udìlat. Propustit je ale
nebylo mo�né, nebo� za nì nebyla náhradu. Národní vláda se v takových pøípa-
dech spokojí s tím, aby dotyèní úøedníci podali slu�ební pøísahu, a dokud jsou
ve slu�bì u Národní vlády budou úøadovat podle jejich pokynù. In: Seje� s. 115.
Italové obsadili Idriji. Jejich velitel øekl, �e ji míní natrvalo pøipojit k Itálii:
Telefonoval NS, jestli má proti tomu protestovat. (Ji� vyøízeno). In: Seje... s. 117.

Z Narodnego sveta v Mokronogah pøi�ly informace o tom, �e se u nich
rozvratnými elementy �íøí protijugoslávská propaganda.28

Slovinský ministr financí dr. Kukovec, který se radil o tom, jak má spravovat
slovinské území,se obrátil na Záhøeb. Ani tam prý ale je�tì nemají v tìchto
zále�itostech jasno. Navrhuje tedy obrátit se o radu ke státùm Dohody a na
Èechy. In: Sejni zapisniki... ze 24. zasedání vlády z 26. listopadu 1918, s. 140.

Povìøenec vlády v Lublani pro Korutany navrhuje v nìkolika místech výmìnu
nìmeckých úøedníkù za slovinské. V Pliberku se jedná o naduèitele a výbìrèího
daní. Ve Velikovci se navrhuje výmìna okresního hejtmana a okresního komisaøe.
V Me�ici se má vymìnit naduèitel. �íøily se zprávy, �e korutan�tí Nìmci prý
zvou italskou armádu, aby obsadila Korutany. Pøimìøenì tomu se také chovají.
Profesor Lonèar se ohlásil na pøedsdnictvu Národní vlády. Má v plánu nav�tívit
ve Vídni Tusara a v Praze zahájit jednání s Bene�em a Drtinou a vyhledat
Masaryka. Prof. Lonèar dostal na cestu 1000 K.

Mají se té� uèinit potøebné kroky, aby èeskoslovenská republika vyslala do
Lublanì svého obchodního zástupce a naopak NV vy�le svého zástupce do Prahy.
ÈSR se dále �ádala, aby jmenovala svého zástupce v Terstu, který by zastupoval
i slovinské zájmy. In: Sejni zapisniki... z 26. zasedání vlády z 30. listopadu
1918, s. 149�150.
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Dochází k rozsáhlé výmìnì úøedníkù na finanèním øeditelství v Lublani. In:
Sejni zapisniki... z 26. zasedání vlády z 30. listopadu 1918, s. 151

ÈSR se má po�ádat o petrolej a mazut pro potøebu �eleznic. In: Sejni
zapisniki... z 26. zasedání vlády z 30. listopadu 1918, s. 151.

Docházelo k dal�ím výmìnám úøedníkù, tentokrát v soudnictví. V Mariboru,
Celji Lublani, Novem Mestu a Terstu. In: Sejni zapisniki... z 27. zasedání vlády
z 30. listopadu 1918, s. 157.

Podle mo�ností se zavede letecká po�ta mezi Prahou a Lublaní.

Úøedníci pøicházející z Terstu se nemají pøijímat do státní slu�by bez výjimky,
ale pøípad od pøípadu. In: Sejni zapisniki... z 27. zasedání vlády z 30. listopadu
1918, s. 158.

NV v Lublani se obrátila na NV v Záhøebu, aby pomohla øe�it situaci asi
stopadesáti úøedníkù s rodinami pro které nemá zaji�tìno ubytování. (Jedná se
provdìpodobnì o pøíchozí z Terstu.In: Sejni zapisniki...z 28. zasedání vlády ze
4. prosince 1918, s. 165.

Probìhly i dal�í výmìny úøedníkù, tentokrát v resortu zemìdìlství. In: Sejni
zapisniki... z 29. zasedání vlády ze 6. prosince 1918, s. 158.

Italové po�adovali, aby ka�dý z nástupnických státù bývalé monarchie pøevzal
svùj podíl na financování uprchlíkù: Èe�i navrhují, aby to platilo pouze Nìmecké
Rakousko. Odstoupila nìmecká èást mìstské rady v Lublani. Povìøenec Remec
má s Èechy vyjednávat ve Vídni o dovozu surovin. Mìstské zastupitelstvo
v Mariboru by se mìlo rozpustit, a má ho nahradit vládní komisaø. Vytvoøí výbor
slo�ený z deseti èlenù (pìt Slovincù,tøi Nìmci a dva sociální demokraté) v èele
se slovinským pøedsedou, který bude rozhodovat v obecních zále�itostech.
In: Sejni zapisniki... z 32. zasedání vlády ze 6. prosince 1918, s. 181, 182, 183.

Docházelo k dal�ím rozsáhlým výmìnám úøedníkù státní správy v Mariboru
a Rogatci. Jednalo se o sesezení, pøevedení jinam nebo doèasné pozastavení
èinnosti. Ji�ní èást politického okresu Wolfsberg má pøejít pod správu lublaòské
vlády. In: Sejni zapisniki... ze 33. zasedání vlády ze 6. prosince 1918, s. 184�186.

ÈSR �ádala jestli je jí mo�no odstoupit padesát nákladních automobilù.
S ministrem obchodu bude dohodnuta výmìna padesáti automobilù, které je
mo�no postrádat za kompenzaci v potravinách. In: Sejni zapisniki... ze
35. zasedání vlády z 16. prosince 1918, s. 193.

Od 1. ledna 1919 si musí v�echny politické úøady pøedplatit Úøední list.
Do�lo té� k výmìnám kontrolorù øemesel Edgara Alstoffiho a Ludvíka (Ludwiga)
Aubella, kteøí neznají slovinsky a jsou pøíznivci Deutschösterreich. Obecnì je mo�no
øíci, �e bylo splnìno naøízení vlády ze dne 16. prosince 1918. Jednotliví ministøi
provedli zmìny ve svých resortech sami, ani� by návrhy pøedkládali na jednání
vlády. In: Sejni zapisniki... ze 36. zasedání vlády z 18. prosince 1918, s. 195, 197.
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Na odstavném nádra�í v Lublani se nacházejí dva vagóny, které mají být
dopraveny do ÈSR. Jeden z nich obsahuje telefonní a telegrafní materiál. Vagóny
nesmí být bez vìdomí Ministerstva obchodu nikam odvezeny. In: Sejni zapisniki...
ze 36. Zasedání vlády z 18. prosince 1918, s. 198.

Byly jmenováni dal�í slovin�tí úøedníci v resortech veøejných prací
a stavebnictví. Byli té� jmenováni úøedníci odpovìdní za vytipováni knih
a rukopisù na území Nìmeckého Rakouska, které mají velký význam pro
Jihoslovany. In: Sejni zapisniki... ze 37. zasedání vlády z 20. prosince 1918,
s. 203�205.

Ministr pro �eleznice dr. Pogaènik upozoròoval na to, �e hrozí katastrofa
ohlednì ubytování dvou set rodin slovinských �elznièáøù z Terstu, vystìhovaných
italskou okupaèní správou. Bude jim poskytnuto ubytování v belgických
a srbských kasárnách. In: Sejni zapisniki... ze 37. zasedání vlády z 20. prosince
1918, s. 204.

Rakouské ministerstvo zahranièních vìcí odpovìdìlo vládì, �e slovinským
úøedníkùm, kteøí se vystìhují z Deutschösterreich, nebudou na hranicích
kontrolovat zavazadla. Po�adovalo za to ale reciprocitu. NV s tím souhlasil
a navrhoval roz�íøit opatøení na v�echny obèany obou státù. Tajemník nìmecko-
rakouského ministerstva zahranièí dr. Bauer s navrhovaným øe�ením souhlasil.
Vláda v Lublani dohodu ratifikuje s dodatkem, �e je nutno umo�nit, aby si uvedení
mohli s sebou vzít dostateèné mno�ství potravin. In: Sejni zapisniki... z 38. za-
sedání vlády z 23. prosince 1918, s. 208.

Do�lo k dal�ím jmenování nových úøedníkù. Jednalo se o nové osoby
v sektoru státní správy � pøedev�ím okresní komisaøe. Bylo té� jmenováno
nìkolik ných úøedníkù na po�tovním a �eleznièním øeditelství v Lublani, po�tovní
øeditel, po�tovní rada, po�tovní komisaø aj. In: Sejni zapisniki... z 38. zasedání
vlády z 23. prosince 1918, s. 213.

Do�lo ke jmenování nových øídících úøedníkù v bankovním sektoru
a obchodu. In: Sejni zapisniki... z 38. zasedání vlády z 27. prosince 1918, s. 222�
223.

Byli jmenováni pøedseda a místopøedseda Kraòské správní banky. Ministr
dr. Brejc upozoròoval na vyhlá�ku Narodnego vijeèa, základì které se rozpou�tìjí
v�echny Narodne sveti a Národní strá�e. Ve Slovinsku podle ministrova názoru,
bude nutno NS je�tì nìjaký èas ponechat. Vydá se naøízení, �e by narodne sveti
zùstaly v èinnosti v závislosti na místní situaci. In: Sejni zapisniki... z 38. zasedání
vlády z 27. prosince 1918, s. 222�223.
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Pøíloha 2

Mapka území po�adovaného Itálií na základì tzv. londýnského paktu z roku 1915.
In: Frankfurter Zeitung 11. únor 1918 (Arhiv Republike Slovenije � dále ARS,
fond Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju � Dunaj, kart. 15)



104

Pøíloha 3

Popis pøevratu na policejním øeditelství v Lublani dne 30. øíjna 1918 (ARS,
fond NS Ljubljana kart. 2)
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Pøíloha 4

Materiál k tzv. korutanskému plebiscitu v øíjnu 1920 (ARS, fond NS Ljubljana)
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ZUSAMMENFASSUNG

NARODNI SVET V LJUBLJANE (NATIONALAUSSCHUSS IN LEIBACH)
UND DIE PROBLEMATIK DES AUFBAUS DER NEUEN STAATLICHEN
STRUKTUR AUF DEM GEBIET DES HEUTIGEN SLOWENIEN IN DER
ZEIT VOM OKTOBER BIS DEZEMBER 1918

Jan Krlín

Die Studie beschreibt die Entwicklung der neu konstituierten Staatsver-
waltung in Slowenien nach dem Zerfall Österreich-Ungarns vor allem auf Grund
der vom Autor im Archiv der Republik Slowenien in Ljubljana (Leibach)
durchstudierten Dokumente. Die Situation wird mit der analogischen
Entwicklung in den tschechischen Ländern vergleicht.

Es wird hier die staatsrechtliche Stellung der Slowenen und Tschechen in
den neuen Staaten nach dem Oktober 1918 vergleicht. Der Autor erwähnt die
revolutionären Organe der Macht, in beiden Staaten die Nationalausschüsse.
Er erklärt auch die dreiseitige Beziehung zwischen den Zentralorganen der neuen
Macht. In Slowenien war es Narodni svet in Leibach, in Prag Národní výbor �
die revolutionären Organe auf dem regionalen Niveau waren örtliche
Nationalausschüsse (narodne sveti), bei uns Bezirks- und Gemeinde-
Nationalauschüsse (národní výbory). Die Beziehung existierte auch in Richtung
zu den bestehenden Organen der österreichischen Staatsverwaltung von der
Krainer Statthalterei in Leibach und der tschechischen Statthalterei in Prag bis
die einzelnen Bezirkshauptmannschaften.

Interessant ist auch der Vergleich des Prozesses des allmählichen
Beamtenaustausches in Slowenien und in den tschechischen Ländern. Diese
Studie verfolgt seine Breite in den ersten nachrevolutionären Monaten in diesen
beiden Regionen und auch die Durchsetzung der Nationalitäts- und
Sprachkriterien in der neuen Staatsverwaltung. Es wird die Beziehung der
Slowenen zu den dortigen Deutschen und zu den Völkern des neu gebauten
südslawischen Staats mit der Beziehung der Tschechen zu den Sudetendeutschen,
Slowaken und anderen Nationalminderheiten der neuen Tschechoslowakei
vergleicht, aber auch die Beziehung zwischen den Slowenen und Tschechen
gegeneinander. Man kann hier die Parallelen, aber auch die Unterschiede auf
dem Sprach-, Religions-, Wirtschafts- und Kulturgebiet sehen.
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JALTA: DÌLENÍ SVÌTA NEBO LEGENDA?
Z ÈESKOSLOVENSKÉHO ZORNÉHO ÚHLU

Ivan Pfaff

Demokratická revoluce v zemích støední a východní Evropy v roce 1989 se
v�eobecnì � na Západì i u nás � interpretuje jako �pøekonání dìdictví Jalty�
v duchu teze, �e Evropa byla u� pøed koncem druhé svìtové války smluvnì
rozdìlena ve dvì mocenské sféry a �e Èeskoslovensko bylo zaèlenìno do sféry
sovìtské. Tato interpretace pøedstavuje jednu z nejvulgárnìj�ích a nejnebezpeè-
nìj�ích legend, konstruovaných a zafixovaných po válce. Jádro této legendy:
v osmi dnech jaltské konference Velké Trojky (4.�11. února 1945) mìli Roose-
velt a Churchill výslovnì vydat støední a východní Evropu Stalinovi, buï pí-
semnì nepodchyceným prohlá�ením, nebo tajnou smluvní klauzulí, kterou ov�em
nikdo dosud nevidìl. Tím mìli údajnì zavázat západní politiku k respektování
rozdìlení Evropy do dvou mocenských sfér a pozdìji blokù1.

Francouzský autor A. Conte, jeho� dílo je pro jaltskou legendu nejreprezen-
tativnìj�í, tvrdí, �e se v Jaltì jednalo o �rozdìlení zájmových sfér�, a uzavírá:
�Nejpodstatnìj�ím výsledkem jaltské konference bylo, �e napøíè Evropou byla
rozervána stále se prohlubující propast... Jalta zahájila rozdìlení Evropy do dvou
blokù�2. Tato legenda je pøirozenì politického pùvodu a prozrazuje typickou
dodateènou konstrukci. Jak prokázal italský autor3, na svìt ji pøivedli republi-
kán�tí odpùrci Rooseveltovi a Trumanovi v americké vnitøní politice, kteøí od
jara 1947 hledali zdroj v�ech pováleèných napìtí s Moskvou od sovìtské blo-
kády Berlína po korejskou válku právì v Jaltì. Pozdìji, kdy� u� se vynoøily
silné pochybnosti a hlásili se pøímí svìdci, prohluboval a rozvíjel jaltskou le-
gendu i de Gaulle, který tím ov�em sledoval vlastní specifické zájmy. Je pøí-
znaèné, �e pøedev�ím americká historická a politologická literatura rozvíjela
tezi o jaltském �dìlení svìta� nejintenzivnìji v letech 1950�1954, tedy na vr-
cholu studené války4. Z tohoto hlediska pøedstavuje jaltská legenda typickou
kompenzaèní teorii: pokus kompenzovat fatální krátkozrakost evropské politi-
ky USA let 1941�1945 jen dodal sovìtskému imperialismu �argument�, jím�
mohl úspì�nì operovat.

Pùvodcùm a hlasatelùm jaltské legendy zøejmì vùbec nevadí, �e se sami
usvìdèují z neovìøitelné konstrukce, kdy� v jejich podání chybí jak ka�dý vý-
mìr údajnì vydané støední a východní Evropy � tedy prokazatelnì pøesné roz-
hranièení obou sfér �, tak vysvìtlení rozporu mezi rakouským klínem do vý-
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chodní sféry a èeským klínem do sféry západní. Setrvaèností legendy neotøásly
ani zcela jednoznaèná svìdectví pøímých i nejdùvìrnìj�ích úèastníkù jaltských
jednání z øad amerických diplomatù Harrimana, Kennana, Bohlena a Hopkinse5

a dokonce ani sovìtské dokumentace z let 1965�1968, v nich� se o dìlení svìta
v Jaltì nenajde ani slovo6 . Tuto setrvaènost udr�ují dvì tendence: jednak ahis-
torická a apolitická izolace Jalty bez nejmen�ího zøetele k èasovým i vìcným
souvislostem pøedchozím i následným, jednak apriorní pøedpoklad dìlení svìta
v Jaltì � pøedpoklad, jen� nepøipou�tí vývoj vojenských operací po Jaltì (ale
je�tì pøed koncem války v Evropì) a sovìtskou expanzi po Jaltì resp. sovìtská
poru�ení Jalty jako hlavní determinanty evropské dìlící linie.

Objektivní pohled musí vzít v úvahu dva opomíjené zásadní faktory:

a) nejde vùbec o nìkolik dní na Krymu v únoru 1945, ale o témìø ètyøi roky
od podzimu 1941 a� k prvním týdnùm pováleèným

b) Západ neztratil vítìzství Jaltou, ale dávno pøed ní a pokud se tato ztráta
dala korigovat, pak ne v Jaltì, ale po ní, ne politickými, ale vojenskými pro-
støedky.

Nebyla pøirozenì náhoda, �e Stalin konferenci s Rooseveltem a Churchillem,
navrhovanou západními velmocemi od èervence 1944, stále znovu odkládal,
aby mohl podepøít sovìtské mocenské aspirace postupem Rudé armády v Polsku
a Rumunsku, zèásti i na východì Maïarska a ÈSR. Zatímco v pozdním létì
1944, kdy docházel do Moskvy z Washingtonu a Londýna jeden konferenèní
návrh za druhým, operovala sovìtská armáda stále je�tì ve východní ètvrtinì
pøedváleèného Polska a obsazovala první rumunská mìsta, blí�ily se anglo-
americké divize k nìmecké hranici a byly vzdáleny od Berlína mnohonásobnì
ménì ne� sovìtská fronta. Jedinì proto souhlasil Stalin s konferencí a� 19. øíjna
19447, pøíznaènì tedy teprve tehdy, kdy� dynamika záøijového postupu západních
spojencù v Belgii a v Holandsku ztratila dech a zùstala trèet na nìmecké hranici.
Ve svém øíjnovém poselství prezidentovi USA navrhoval Stalin konferenci u�
na konec listopadu, ale Roosevelt �ádal sovìtského diktátora o zahájení setkání
a� po svém pøevzetí prezidentské funkce po svých ètvrtých volbách 20. ledna
19458. Stalin souhlasil.

Jak by ne, kdy� po doèasném prùlomu Wehrmachtu v Ardenách (17. prosince
1944) ozøejmily se dùsledky opo�dìného souhlasu Stalinova a hlavnì osudného
odkladu Rooseveltova zvlá�� negativnì: koncem ledna 1945, v pøedveèer
konference, bylo váhavé spojenecké pronikání k Rýnu zastínìno nejen
sovìtskými prùlomy na viselské a oderské frontì, ale i obsazením linie Bardìjov
� Poprad � Pre�ov � Ko�ice � Levice. V prvních dnech února postoupila Rudá
armáda u� 500 km, dosáhla Odru, zøídila pøedmostí na jejím západním bøehu
a její pøedvoje stály pouhých 65 km pøed Berlínem.



110

Stalinovo manévrování v létì a na podzim 1944 neuniklo èeskoslovenským
exilovým politikùm v Londýnì: byli znepokojeni souvzta�ností mezi postupem
Rudé armády do støedu Evropy a sovìtskými odklady konference9. Vidìli
mnohem dál, ne� americká zahranièní politika, která 12. ledna 1945 v podkladech
pro americkou delegaci na Krymu uvádí, �e �nemá teï �ádné otázky, které by
polo�ila ohlednì Èeskoslovenska�10, a dokonce dál ne� jinak pøedvídavý
Churchill, který je�tì v posledních lednových dnech 1945 pøipou�tìl sovìtské
ohro�ení Polska, Maïarska, Rumunska, Bulharska a Jugoslávie, ale vyhlídky
Èeskoslovenska ho neznepokojovaly ani v nejmen�ím. Zdá se, �e jeho optimismus
vycházel do znaèné míry z pøecenìní Stalinova dopisu Bene�ovi z 23. ledna 1945,
který mìl tlumit britskou nedùvìru právì v otázce pováleèné pozice ÈSR a který
byl de facto urèen spí�e Churchillovi ne� Bene�ovi11. Opaèného názoru byl v tý�
den americký ministr války Stimson, který v memorandu Rooseveltovi varoval:
�Rusko bude uplatòovat, aby vzhledem k jeho hoøkým zku�enostem s Nìmeckem
jeho sebeobrana jako garanta svìtového míru závisela na jeho vztazích
s nárazníkovými státy Polskem, Rumunskem, Bulharskem a Èeskoslovenskem, co�
by neznamenalo úplnou nezávislost tìchto státù�12.

Ale je�tì pøedtím, hned poèátkem ledna 1945, mìsíc pøed jaltskou konferencí,
zále�elo Churchillovi eminentnì na tom, aby se je�tì pøed Jaltou se�el
s Rooseveltem a aby na Maltì do�lo ke spoleèné konferenci britských
a amerických �éfù �tábù. Aèkoli americký president to 6. ledna 1945 odmítl pro
�nedostatek èasu�13, Churchill trval na svém návrhu a 8. ledna 1945 v poselství
Rooseveltovi byl pøesvìdèen, �e �schùzka na�ich vojenských expertù nìkolik
dní pøed Jaltou by byla mimoøádnì dùle�itá�. Mìli by mo�nost spoleènì se
domluvit, �zatím co my dva se budeme zabývat politickými otázkami�, proto�e
je tøeba �vìnovat se nesèetným otázkám u� pøedtím�14. Roosevelt kapituloval
a sdìlil britskému premiérovi, �e povìøil generály Marshalla, Kinga a Arnolda,
aby se 30. ledna 1945 se�li na Maltì s britskými �éfy �tábù, odmítl ale pøíjezd
svého státního tajemníka Stettinia na Maltu pøed Jaltou15. Churchill 10. ledna
trval na Stettiniovì pøíjezdu, na nìm� zále�í Edenovi, nebo� nejde jen o pøedbì�né
jednání �éfù �tábù obou velmocí, ale i jejich zahranièních ministrù, aby spolu
pro�li poøad jaltské konference k velkému u�itku obou západních spojencù
v jednání se Stalinem16. Roosevelt odpovìdìl svému londýnskému spojenci, �e
Stettinius pøijede na Maltu pøece, ale a� 31. ledna, a �e místo nìho døíve vy�le
do Londýna Harryho Hopkinse, svého poradce, aby s Edenem projednal øadu
bodù pro Jaltu. Churchill nebyl úplnì spokojen, proto�e se obával u� 8. ledna,
�e Jalta bude �osudová konference, která pøichází v okam�iku, kdy Velcí spojenci
jsou nejednotní�17; to nebyla právì pøíznivá vyhlídka, která nepøipou�tí, �e by
západní velmoci neoèekávaly, �e konference by mohla vést k ústupkùm Sovìtùm,
jak èteme v literatuøe18.
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Na konferenci na Maltì s Rooseveltem 2. února 1945 sna�il se Churchill
prosadit stanovisko, je� je v pøíkrém rozporu s tezí o dìlení svìta, údajnì prove-
deném o pár dní pozdìji v Jaltì: �Musíme být bezpodmíneènì s to vyu�ít oka-
m�itì nìmeckou kapitulaci v Itálii, abychom mohli obsadit co nejvìt�í èást Ra-
kouska, proto�e není �ádoucí nechat proniknout Rusy hloubìji do støední Evro-
py, ne� je nezbytnì nutno�19. �e se nesplnil jeho pøedpoklad nìmecké kapitula-
ce na italské frontì, kterou oèekával do ètyø týdnù, �e Roosevelt nebyl na Maltì
ochoten k vymezení spoleèného postupu vùèi Stalinovi v Jaltì, je pro Jaltu samu
zcela irelevantní. Podstatné je, �e churchillovské �obsazení co mo�ná nejvìt�í
èásti Rakouska� anglo-americkými silami by s vysokou pravdìpodobností muselo
pøinést osvobození celých Èech a poloviny Moravy západními divizemi. Stejnì
dùle�ité je, �e britská ani americká politika v pøedveèer Jalty vùbec nepøipou�tìly,
�e by se ÈSR mohla stát objektem sovìtských zásahù bez ohledu na to, èí armády je
obsadí. Oba aspekty pøiná�ejí jistì silné indicie proti platnosti jaltské legendy.

�e anglo-americké síly ve dnech Jalty, jen dva týdny po likvidaci nacistické
ofenzívy v Ardénách, ovládaly jen ji�ní tøetinu Holandska a na nìmecké pùdì
nepronikly za èáru Cáchy � Trevír, zatímco sovìtské jednotky stály na dosah od
Budape�ti a Vratislavi, to nezatì�ovalo spojeneckou pozici v Jaltì zdaleka tak,
jak pøedpokládají hlasatelé jaltské legendy. Nerovnomìrnost front � Sovìti byli
pìtkrát blí� k Berlínu, �estkrát k Vídni, víc ne� dvakrát k Praze ne� Anglo-Ame-
rièané � vykazuje jen rozmìr psychologický, nikoli mocensko-politický � a ten
rozhodoval. Proto je tì�isko celého problému ve výkladu zón: �lo o pøechodné
okupaèní zóny vojenské nebo o trvalé politické zóny mocenské? Tak èi onak,
byly zóny vymezeny pøesnì èi v�eobecnì, v Jaltì nebo jinde a jindy? Z celé
dosud dostupné dokumentace je jednoznaènì zøejmé, �e �lo výhradnì o vojen-
ské okupaèní zóny, omezené na Nìmecko a Rakousko, dojednané mezi Spojen-
ci v záøí 1944 v Quebecu, mezi západní koalicí a SSSR 14. listopadu 1944
v Moskvì, nikdy a nijak v Jaltì20. Pøedpoklad, �e okupaèní zóny byly toto�né se
zónami mocenskými, je modelem neprokazatelné zámìny, ano pøímo identifi-
kace obou typù zón, kterou zastánci jaltské legendy v dùsledku faktické, Sovìty
provedené identifikace pováleèné promìnili v teoretickou základnu legendy
samé. Kde�to Západ byl ochoten mluvit o okupaèních zónách, interpretovala
Moskva postupnì pojem jako zóny vlivu, pozdìji jako mocenské sféry. Jen�e
v Jaltì ani pozdìji nenajdeme ani sebemen�í náznak takové identifikace. Jediný
sovìtský pokus o zmìnu okupaèních zón v mocenské reprodukuje Churchillùv
dopis Rooseveltovi z 22. øíjna 1944 o jeho moskevských rozhovorech se Stali-
nem: �Stalin si pøeje, aby Èeskoslovensko, Polsko a Maïarsko tvoøily pás ne-
závislých, protinacistických, proruských státù, z nich� první dva by se mohly
spojit, které by ohranièovaly ruskou sféru vlivu... Mù�ete v�ak být pevnì uji�-
tìn, �e jsme bìhem tøídenních rozhovorù nedospìli k vùbec �ádnému závìru�21.
.
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Tento jediný, nadto odmítnutý náznak �dìlení Evropy� zpravuje ale o bilate-
rálním jednání (nikoli trojstranném) mezi 9. a 22. øíjnem 1944, tedy ètyøi mìsíce
pøed Jaltou. Stalin ostatnì tehdy výslovnì souhlasil s písemným vymezením
západního vlivu ve støední a východní Evropì po válce, které mu tehdy Chur-
chill pøedlo�il: 10 procent v Rumunsku, 25 procent v Bulharsku, po 50 procen-
tech v Maïarsku a v Jugoslávii. Jestli�e Èeskoslovensko v tomto výètu úplnì
chybí (Polsko bylo jablkem sváru u� od Teheránu koncem roku 1943), znamená
to buï, �e Churchill vùbec nepoèítal, �e by se ÈSR mohla kdy posunout v ohnisko
konfliktních støetù Západu s Moskvou, nebo aspoò, �e západní vliv
v Èeskoslovensku by v nejhor�ím pøípadì musel být minimálnì padesátipro-
centní jako v Maïarsku, s nejvy��í pravdìpodobností ale je�tì vy��í.

Pokud jde o Jaltu samu, Harriman je pøesvìdèen, �e Washington dal pøed-
nost tomu zùstat pasivní a vyèkat vývoje, který pøijde na konferenci samé22.
Nadto State Department pøipravil pro Roosevelta a Hopkinse vynikající memo-
randa a analýzy, které ale ameriètí úèastníci Jalty vùbec nevyu�ili. Amerièané
prostì jeli na Krym naprosto nepøipraveni a zamý�leli improvizovat. �ádná otázka
nebyla pøipravena, sledoval se prostì jen denní poøad. Nadto Stettinius uvádí,
�e �by bylo bývalo lépe, kdyby byly bývaly v Jaltì poøízeny stenografické zá-
znamy z diskusí, které by byly mohly být schváleny jednotlivými delegacemi
jako úøední protokoly. Ale nebyl poøízen ani jediný stenografický protokol�23.
To je pro mezinárodní konferenci takového dosahu pøímo skandální lapsus.
Z programu konference, pokud vùbec nìjaký existoval, se vymyká zajímavá
epizoda na okraji: 4. února, je�tì pøed zahájením jednání, obrátil se Stalin na
Churchilla s otázkou, zda by nebylo mo�no nechat na italské frontì jen nìkolik
britských divizí a ostatní vrhnout do Jugoslávie a do Maïarska s koneèným cílem
Vídeò, kde by se mohly spojit s Rudou armádou. To byl náznak povìstné britské
�italské varianty� spojeneckého postupu do støední Evropy. Churchill na Stalinovu
sondá� reagoval otázkou, zda by nebylo radno postupovat lublaòskou branou a pøi-
pojit se k Rusùm na levém køídle24. Ale pak u� se o vìci znovu nemluvilo.

Krajnì zará�í obmyslné chování Rooseveltovo od poèátku konference. Pre-
zident nechtìl �ivit sovìtskou nedùvìru, �e západní velmoci postupují v Jaltì
spoleènì, a proto a� do pátého dne jednání (8. února) se vyhýbal Churchillovi
a nebyl ochoten se s ním radit. Roosevelt stále je�tì vìøil, �e Stalin bude pøí-
stupnìj�í, kdy� jeho západní partneøi nebudou postupovat v souladu a jednotnì.
Pøi svých soukromých setkáních se Stalinem mluvil Roosevelt otevøenì o svých
názorových rozepøích s Churchillem, a dokonce jej zesmì�òoval kvùli jeho zá-
vislosti na Britském imperiu25. Harriman také dosvìdèuje, �e Stalin si v Jaltì
pøál slabé sousedy, je� by mohl ovládat26, a demaskuje Stalinovu taktiku na
rozdíl od obou svých partnerù i rozpory jejich cílù ve vztahu ke státùm východ-
ní Evropy. Jeho pronikavé vývody stojí za obsáhlej�í citaci27. Podobnì soudí
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Loth, �e podle amerického pojetí mìly být východoevropské národy organizo-
vány podle principu práva sebeurèení. Na druhé stranì, a to rozpoznal zcela
jasnì aspoò Roosevelt, musely být ve východoevropské oblasti zøízeny proso-
vìtské re�imy, aby se uspokojily sovìtské bezpeènostní zájmy. Zahranièní poli-
tika USA ov�em nepochopila, �e se svobodné volby podle demokratických prin-
cipù a etablování prosovìtských re�imù navzájem vyluèují. Jestli�e americké
vedení usilovalo zároveò o sebeurèení východní Evropy a sovìtské spojenectví,
prohrálo obojí28.

Západní delegáti se tøikrát krátce srazili se Stalinem v otázce malých národù
a státù, jejich� zájmy chtìli prosazovat i na úèet velmocí, ale Stalin prohlásil, �e
�nikdy nepøipustí, aby jakékoli jednání kterékoli velmoci bylo podrobeno posu-
zování malých státù�29. Roosevelt souhlasil. Tøi mocnosti mají vìt�í zodpovìd-
nost, øekl, a mají samy vyjednat mír. Churchilla ale Stalin i Roosevelt rozèilili
a po�adoval pro malé národy, za které koalice bojuje, vìt�í respekt a vìt�í práva.
Bohlen Stalinovi namítl, �e v této vìci musí Amerièané brát ohled na americké
veøejné mínìní, které stojí pøi malých národech. Vyzval Vy�inského, aby sovìti
svùj názor zmìnili, ale setkal se jen s posmìchem30. Konflikt vyznìl bezvýsled-
nì, ale byl pøíznaèný pro sovìtské nazírání a pro jeho propast k západnímu pojetí.

Zbývající tøi sporné otázky byly Polsko, Francie a Spojené národy. Polský
problém je pøíli� komplikovaný a obsáhlý, ne� abychom jej mohli podrobnìji
rozebrat na tomto místì: budeme jej definovat v bilanci konference. Zde staèí
øíci, �e Polsko bylo jediným státem východní a støední Evropy, jej� západní
delegace vskutku zradili Sovìtùm. Proto�e de Gaulle byl Rooseveltem proti
Churchillovu návrhu z konference vylouèen, zasazoval se Churchill v Jaltì proti
odporu Stalinovu a Rooseveltovu energicky za obnovu velmocenského posta-
vení Francie jako prostøedku ke kontrole pøibývající sovìtské síly31 a usiloval
dlouho marnì o pøiznání francouzského podílu na okupaci Nìmecka a o místo
Francie ve Spojenecké Kontrolní Radì pro Nìmecko32. Aèkoli se Stalin cynic-
ky vysmíval francouzskému pøínosu k vítìzství, stával se postupnì pro Chur-
chillùv návrh pøístupnìj�ím: pøiznával, �e pøátelství Francie je pro Velkou Bri-
tánii stejnì dùle�ité jako pøátelství Polska pro Sovìtský Svaz a tak pøipustil
solidní kompromis � Francie mìla sice dostat vlastní okupaèní zónu v Nìmecku,
ale �ádné køeslo v Kontrolní Radì33. Teprve 10. února, v poslední jednací den
konference, pøekvapil Roosevelt své partnery zmìnou svého pùvodního odmí-
tavého stanoviska a Stalin souhlasil i s francouzským køeslem ve Spojenecké
Kontrolní Radì34. To byl nepochybný úspìch Západu. Po vyøízení francouzské
otázky, souhlasil Stalin 11. února i s nejvìt�ím plánem Rooseveltovým v Jaltì �
se zalo�ením Spojených národù a s jejich hlasovací ma�inerií podle amerického
návrhu35, ale jako protislu�bu si vymohl pøipu�tìní dvou dal�ích sovìtských
republik do nové svìtové organizace jako jejích plnoprávných èlenù36. Vymohl
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si i právo veta v Radì bezpeènosti, kterou pova�oval americký prezident za alfu
a omegu OSN. To byl poslední velký západní úspìch.

Jenom proto, �e lehkovìrný a idealistický utopista Roosevelt byl ochoten
zaplatit za souhlas Moskvy se svým plánem pováleèné mírové organizace ka�-
dou cenu, podaøilo se Sovìtùm v Jaltì prosazení aspoò minimálních cílù jejich
kalkulace, ale v �ádném pøípadì ani smluvní ani jiné zakotvení rozdìlení Evro-
py a sovìtizace její východní poloviny. Stalinùv nejvìt�í úspìch v Jaltì byl ve
ètyøech bodech:

a) západní velmoci se vzdaly kontroly polských voleb tøemi mocnostmi, jak
�ádaly je�tì v prvních dnech konference;

b) vzdaly se práva na svoje spoluruèení ve vytvoøení a slo�ení polské pová-
leèné vlády, co� Sovìtùm ulehèilo, aby postavily západní delegace pøed fait
accompli var�avskou proklamací lublinského komunistického komitétu jako
polské prozatímní vlády pìt dní pøed zahájením konference;

c) ustoupily od své dlouholeté pøedstavy polských hranic s SSSR (obìtová-
ní Lvova a anexe za Curzonovu linii) a s Nìmeckem (Nisa);

d) souhlasily s budoucí dohodou mezi Titem a jugoslávskou exilovou vlá-
dou v Londýnì (nikdy nevstoupilo v platnost).

 Za tyto koncese dosáhly Spojené státy a Velká Británie v Jaltì sovìtského
závazku, �e SSSR pøistoupí, jak u� podrobnìji øeèeno, na francouzskou spolu-
úèast na pováleèné vojenské správì Nìmecka a �e tøi mìsíce po vítìzství nad
Hitlerem vypoví válku Japonsku

Pokud byla Jalta �Kuhhandel�, pak to platí jen o OSN, Polsku, Francii
a Japonsku, o nièem víc. �e sovìtské zisky byly spí�e hubené37 a �e o nìjakém
dìlení svìta vùbec nemù�e být øeè, na to by poukazovala dùvodná domnìnka
Stettinia, Harrimana a Bohlena, �e Stalin byl po návratu z Krymu do Moskvy
vehementnì kritizován politbyrem, �e uèinil pøíli� mnoho ústupkù38. �Jaltská
zrada� Churchillova a Rooseveltova postihla �jen� Polsko (to je jejich velké
selhání), v �ádném pøípadì celou východní a støední Evropu. Nadto je ze zná-
mého materiálu zcela evidentní, �e se v Jaltì mluvilo o Jugoslávii, Itálii, Ma-
ïarsku, Rakousku, Iránu a pøedev�ím o Polsku, ale nikdy nijak o Èeskosloven-
sku. Implicitnì tedy také o �ádných sférách vlivu vítìzných mocností v Evropì,
proto�e bez zaèlenìní ÈSR do sovìtské sféry by byla ka�dá úvaha v tom smìru
absurdní: Èeskoslovensko � 750 km dlouhý klín mezi Bavorskem a Ukrajinou
� by pøece muselo jako hluboký záøez mezi NDR a Polskem na severu a Maïar-
skem na jihu roz�tìpit sovìtskou sféru ve dvì nesouvisející èásti. Proè se jiné
státy støední a východní Evropy objevily v jaltských jednáních, je jasné:
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s výjimkou Polska �lo o døívìj�í nebo souèasné satelity a spojence Hitlerovy
nebo aspoò anektované èásti Tøetí øí�e (Rakousko).

Pro údajné �dìlení svìta� v Jaltì má eminentní význam je�tì jiná otázka:
jestli�e Churchill jen tøi a pùl mìsíce pøed Jaltou kategoricky odmítl o takové
alternativì se Stalinem jen diskutovat (dopis z 22. 10. 1944), zmìnil se snad
pomìr sil poèátkem února 1945 do té míry, �e Západ pøijal, co je�tì pøed pùl
ètvrtým mìsícem odmítl? Tím spí�e, �e Churchill na Maltì, v pøedveèer krym-
ské konference, navrhoval takové operace, které by paralyzovaly rozdìlení Evro-
py i v dùsledku sovìtského vojenského postupu? A kdy� u� chtìl zabránit preceden-
tu dìlení faktického, mohl o pár dní pozdìji souhlasit s dìlením smluvním? A odvá-
�il se Stalin po negativním ohlasu své sondá�e u Churchilla v øíjnu 1944 takový
po�adavek v Jaltì vùbec vytyèit? To jsou klíèové otázky jaltské legendy.

V �Deklaraci o osvobozené Evropì�, pøijaté v Jaltì 9. února 1945 a vypra-
cované americkou delegací, základním dokumentem konference, se praví: �Ob-
nova poøádku v Evropì.... musí být dosa�ena takovými prostøedky, aby osvobo-
zené národy vytvoøily demokratická zøízení podle své vlastní volby. To je prin-
cip Atlantické charty � právo v�ech národù na volbu takové formy vlády, pod
jakou chtìjí �ít � obnova úplných suverénních práv a vlastní vlády pro v�echny
národy, které jich byly násilnì zbaveny státy agresorù... Aby osvobozené náro-
dy mohly být uvedeny v dr�ení tìchto práv, budou na�e tøi vlády spoleènì pod-
porovat v�echny národy kterékoli osvobozené zemì, ... aby vytvoøily prozatím-
ní vládní úøady, v nich� jsou �iroce zastoupeny v�echny demokratické síly oby-
vatelstva a které jsou povinny pøispìt k co nejdøívìj�ímu dosazení svobodnì
volených a vùlí lidu odpovídajících vlád�39.Tato deklarace se setkala pùvodnì
se zøetelnou nechutí Sovìtù, aspoò Molotov se dokonce o ní odva�oval tvrdit,
�e �smìøuje k vmì�ování do zále�itostí svobodné Evropy�40. Deklarace také
plnì vyvrací absurdní názor novìj�í literatury, �e konference se nevìnovala da-
lekosáhlým a naléhavým evropským otázkám41.

Pøed nedávnem byl vysloven názor, pøipomínající ponìkud Molotova, �e
sovìtský podpis deklarace byl vá�nou diplomatickou chybou, proto�e ve vý-
chodní Evropì vytyèila mìøítka, která Sovìtùm nevyhovovala42 . Na tom nìco
je. Pøenesení formulací deklarace na vývoj spoleèenských struktur onìch osvo-
bozených státù, je� mìla deklarace na mysli, znehodnocuje nebo aspoò relativi-
zuje principy samy o sobì jednoznaèné, ale artikulované tak vágnì, �e dovolo-
valy Sovìtùm výklad protikladný svému smyslu. Demokracie, sebeurèení, su-
verenita, vùle lidu, �iroké zastoupení svobodné volby � v�echno pojmy, které
mìly pro západní státníky jasný rozmìr a nevy�adovaly v jejich my�lení �ádnou
specifikaci. Ale zároveò pojmy, které v neprecizované formulaci Sovìty pøímo
vyzývaly k zneu�ití a popøení, zvlá�� kdy� závazek podporovat tvorbu politické
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vùle je�tì roz�iøoval sovìtský prostor k manipulaci. Takové �dialektické� roz-
pìtí ve výkladu a hlavnì v aplikaci Jalty podává u� v jejím základním doku-
mentu ukázku, do jaké míry chyby Jalty nejsou vùbec v jejích dohodách, ale
naopak v tom, �e k �ádným závazným dohodám vlastnì nedo�lo, �e úmluvy ,
které vy�adovaly øe�ení jasná, pøesná, konkrétní, byly formulovány abstraktnì,
neurèitì, v�eobecnì. U� Mastny upozornil dùraznì, �e v jasné øeèi nemìlo být tedy
ve východní Evropì právo národù na politickou my�lenkovou svobodu, pøedvídané
deklarací, garantováno institucializovanì, ale pøenecháno libovùli Moskvy43.

Nìjakou �nedotknutelnou platnost� nemìla Jalta nikdy. Nejen proto, �e v ní
nedo�lo ani náznakem k �ádnému �dìlení svìta� ani �obìtování východní
Evropy�, ale i proto, �e vývoj následujících ètyø mìsícù nabízel øadu pøíle�itos-
tí, jak korigovat jediné �dùsledky� Jalty � sovìtské zneu�ívání oné mlhavosti
a neurèitosti a posléze hrubé poru�ování Jalty Sovìty, k nìmu� je�tì pøijdeme.
�e Jalta vykazuje zcela opaèný smysl, ne� jaký jí pøièítá jaltská legenda, ozøej-
muje Churchillovo svìdectví o tom, �e �kdokoli dosáhne první Berlín, Prahu
nebo Vídeò, má mìsto obsadit�, o èem� v Jaltì �vládlo vzájemné dorozumì-
ní�44.Tuto dohodu stimulovala nejen i Sovìty uznaná nezávaznost hranic oku-
paèních vojenských zón pro pohyb západní i východní fronty, ale zvlá�� obou-
stranné oèekávání mnohem del�ího trvání války v Evropì (mezi 1. èervencem
a 31. prosincem 1945), stejnì jako neujasnìnost v tempu a smìru budoucího
posunu obou front.

V jaltské legendì se nadto stále objevuje rozpor, který se dost nerozpoznává
a nedoceòuje: je-li sovìtská mocenská sféra nebo chcete-li, �východní blok�,
jak se formoval po roce 1949, zcela nemyslitelný bez zahrnutí Èeskoslovenska,
jsou hlasatelé legendy v rozpacích, jak vysvìtlit, proè se na konferencích Velké
Trojky od Teheránu po Postupim o nás nikdy nemluvilo. �e jsme byli ve støední
a východní Evropì jediným spojeneckým státem, k vysvìtlení nestaèí. A tak se
vykonstruovala duchaplná hypotéza, �e Roosevelt a zejména Churchill by
v dùsledku vysokého kreditu Bene�ova na západì byli reagovali krajnì ostøe
a tvrdì, kdyby Moskva byla po�adovala stejnou kontrolu Èeskoslovenska jako
u ostatních státù støední a východní Evropy45. Kdy� pak tý� autor prezentuje
výmysl o �èeské otázce� jako o pøedem stanoveném jednacím bodu krymské
konference46, je to stejnì køiklavý mýtus jako absurdní teze, �e Jalta je výcho-
diskem �nejen sovìtizace celé východní Evropy, ale i pra�ského puèe, korejské
války, berlínské blokády a kubánské krize�47. Jak souvisí dìlení Evropy (i kdy-
bychom na jaltskou legendu pøistoupili) s východní Asií a støední Amerikou?
A v èem vychází z Jalty únorový puè 1948, kdy� pøímý podíl Moskvy na insce-
naci a vítìzství komunistického �uchopení moci� byl neskonale ni��í ne� aktiv-
ní a pasivní role vnitøních antagonistických sil v ÈSR? Jedním z nejsilnìj�ích
rozporù jaltské legendy je ostatnì i otázka, proè vedla Jalta jako údajné �dìlení
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Evropy� k zaèlenìní �vítìzného� Èeskoslovenska do sovìtského bloku, ale ni-
koli mnohem bli��ího, zranitelnìj�ího, pora�eného Finska?

Bilance Jalty nebyla bez rozporù. Dorozumìní na konferenci bylo témìø
zdánlivé: ka�dá strana interpretovala její výsledky jinak48. Sovìti nedostali vlastnì
od západní aliance �ádné dostateèné garance ohlednì pováleèného øádu v Evropì,
ale na druhé stranì Západ nedokázal podat obsahovou definici demokratických
sil, které se mìly podporovat v oblasti sovìtských vlivù. Krüger dovozuje, �e
v Jaltì nedo�lo vùbec k �ádnému dorozumìní s Rusy, je� by zmírnilo jejich vliv
na východní Evropu vèetnì ÈSR. Nadto byli Sovìti nadále nejednotni s Velkou
Británií o politice ve východní Evropì. Amerièané spí�e usilovali transformo-
vat váleèné spojenectví v politickou alianci49. Také Amerièany vypracovaná
deklarace o osvobozené Evropì nevedla ke spoleènému postupu se Sovìtským
Svazem ve východní a støední Evropì, stejnì jako úvaha State Departmentu za
tímto cílem vytvoøit Prozatímní Bezpeènostní Radu pro Evropu50. Jestli�e se
obì strany intenzivnì sna�ily zabránit krachu, pak záviselo vyznìní konference
dalekosáhle na diplomatické obratnosti a vytrvalosti úèastníkù. V tom selhali
Amerièané. �Je správné, �e Západ ve východní Evropì se nevzdal nièeho, co si
Rusové u� tak jako tak nemohli sami vzít�51. Stalinovy zisky se nedají snadno
posoudit, ale zdá se, �e v Jaltì neuspìl a �e nakonec spí�e prohrál, jak postøehl
Mastny52 . I kdy� se v Jaltì v �ádném pøípadì neodehrálo jakékoli �dìlení svì-
ta�, pøece jen s velkou pravdìpodobností �by pováleèná mapa svìta ve velké
míøe vypadala stejnì, jako kdyby se �ádná jaltská konference nebyla konala�53 �
proè, je�tì uvidíme. Jalta nebyla pro státnické umìní Západu jistì �ádná slavná
zále�itost, ale také nebyla ani tro�ku �Stalinovým nejvìt�ím vítìzstvím�54.

Dva týdny po posledním dnu konference bilancoval ji Churchill pøed po-
slanci britské Dolní snìmovny: �Na Krymu a ve v�ech svých ostatních kontak-
tech získal jsem dojem, �e mar�ál Stalin a sovìt�tí vùdci si pøejí �ít se západními
demokraciemi v èestném pøátelství a rovnosti. Myslím také, �e stojí ku svému
slovu. Neznám �ádnou vládu, která by svoje závazky dodr�ovala pøesnìji ne�
vláda sovìtská. Odmítám striktnì vést zde diskusi o vìrohodnosti Rusù�55. Toto
a� pøehnanì optimistické hodnocení plnì sdílel i Roosevelt, který 2. bøezna 1945
ve své øeèi doporuèil �Kongresu a v�emu americkému lidu, aby uznal výsledky
této konference jako poèátek výstavby trvalé struktury míru�. Otázku, zda jeho
cesta na Krym vskutku ponese plody èi nikoli, �polo�il do velké míry do rukou
senátorù�56. Nejbli��í budoucnost mìla ukázat, jakým katastrofálním iluzím pro-
padli oba státníci.

Z Bene�ova svìdectví ze 24. února 1945 ostatnì víme, �e jinak k Sovìtùm
nedùvìøivý Churchill, zainteresovaný na rozdíl od Roosevelta na tom, aby spo-
jenecké divize pøede�ly ve støední Evropì ruský postup, interpretoval Jaltu vskut-
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ku pozitivnì: �Churchill vìøí, �e Rusové zùstanou v mezích svých sil a mo�nos-
tí. Kdyby je pøekroèili, narazí na Brity a Amerièany...� Mluvil o dohodì v Jaltì:
byl vcelku spokojen i kdy� nejistý, jak vycházelo z nìkterých jeho poznámek
jako � soudím, �e Rusové to myslí dobøe, ale za budoucnost Evropy neruèím �
... O Polsku nic nesliboval, mìl dojem, �e je prostì v moci Sovìtù�57. Celý lon-
dýnský nekomunistický exil posuzoval Jaltu vùbec s uspokojením (jak výraznì
dokládá Drtina), jaké u Bene�e vyvolával u� fakt, �e o Èeskoslovensku se v Jaltì
vùbec nejednalo: �My jsme ji (jaltskou konferenci) tehdy neposuzovali �patnì
ani ze svého èeskoslovenského stanoviska, ani z hlediska svìtového... Mìli jsme
tedy spí�e pocity uspokojení.... Dr. Bene� se zadostiuèinìním hovoøil o tom, �e
o nás se v Jaltì vùbec nemluvilo... Toho 11. února panovalo mezi námi uspoko-
jení a spí�e dùvìøivý optimismus�58. Ale nicménì Bene� v rozhovoru se svým
ministrem financí Feierabendem 6. bøezna 1945 posuzoval Jaltu znaènì pesi-
mistiètìji ne� britský premiér a jeho vlastní spolupracovník: �Mezinárodní situaci
posuzoval skepticky a stì�oval si, �e na jaltské konferenci nebylo �ádné doro-
zumìní mezi Rooseveltem, Churchillem a Stalinem. Bene� mi øekl, �e konfe-
rence ukázala, �e mezi Velkými spojenci není �ádná jednota o základních pová-
leèných problémech a �e si nedùvìøují�59. Na druhé stranì podporovali brit�tí,
zèásti i ameriètí diplomaté od bøezna do èervna 1945, v Londýnì, v Moskvì
i v Praze, vùèi Bene�ovi a ostatním èeskoslovenským nekomunistickým politi-
kùm bez výhrad Churchillovu optimistickou interpretaci Jalty60.

Obì uvedené relativnì objektivní výpovìdi Bene�ovy v�ak totálnì anuluje
jeho krajnì negativní bilance Jalty, jakou podal u� 13. února 1945 v rozhovoru
se svým osobním tajemníkem E. Táborským: �Kdyby tomu tak opravdu bylo,
kdyby jen polovina tìch slibù byla dodr�ena, bylo by v�echno v poøádku. Ale
komunisti nikdy takové sliby nedodr�í, leda�e by je k tomu pøinutila rozhod-
nost západních velmocí. Dodr�í je jen tehdy, kdy� uvidí, �e by jejich nedodr�e-
ním ztratili víc, ne� by získali. Chápu dobøe, proè Roosevelt a Churchill pøiklá-
dají takovou dùle�itost tomu, aby dostali od Stalina výslovný pøíslib, �e se So-
vìty budou dr�et principù Atlantické charty. Dostávají tím jasný Stalinùv záva-
zek nezasahovat do vnitøních vìcí ve støední a východní Evropì. Ale doufám, �e
si teï u� uvìdomují, �e na èem zále�í jsou skutky a ne slova, �e dohlédnou na
to, aby Stalin ty sliby aspoò v podstatì dodr�el. Naprostá pevnost a efektivní
reakce na ka�dé poru�ení slibù, to je jedinì správná anglo-americká politika
vùèi Rusku. A západní spojenci si to teï u� mohou dovolit... Bojím se ale, �e ani
Britové ani Amerièané nejsou je�tì pøipraveni na to, aby se s touto drsnou reali-
tou vyrovnali. Budou mluvit o demokracii, zatímco komunisti jí budou zakru-
covat krk, kdekoli budou moci�60a; Bene� tu geniálnì anticipoval sovìtské syste-
matické a drastické poru�ování Jalty i neadekvátní západní obranu proti nìmu,
jak brzo uvidíme.
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Západní delegáti po odjezdu z Jalty jistì netu�ili, �e Sovìti tak brzo pøesta-
nou Jaltu dodr�ovat a zahájí její systematické poru�ování. Stalin si byl dobøe
vìdom, �e obnova svobodných a suverénních demokratických vlád v osvobo-
zených zemích ve støední Evropì vrátí komunistický Sovìtský svaz do staré
izolace. Jedinì sovìtská expanze do tìchto zemí a dosazení satelitních komu-
nistických vlád v nich pro nìho bylo závorou proti takovému vývoji. První pøi-
�lo na øadu Rumunsko, od srpna 1944 váleèný spojenec SSSR. 26. února 1945,
patnáct dní po závìru Jalty, se objevil v Bukure�ti náhle Vy�inskij a ultimativnì
�ádal krále Michala, k nìmu� si násilím vymohl pøístup, aby okam�itì propustil
koalièní vládu Radulescovu a nahradil ji novou, �vskutku demokratickou�, to je
vìt�inou komunistickou. 27. února král, který se sovìtskému diktátu stavìl ener-
gicky na odpor, chtìl získat èas, ale ruský hrubián pra�til pìstí do stolu, po�ado-
val okam�itý Michalùv souhlas a bouchl za sebou dveømi. Ve stejnou hodinu se
objevily v bukure��ských ulicích sovìtské tanky a 6. bøezna nevidìl král jiné
východisko, ne� Radulesca propustit a jmenovat Rusy vyhledaného Petra Gro-
zu pøedsedou nové vlády s komunistickou vìt�inou61. Britský a americký vel-
vyslanec v Moskvì protestovali a obvinili Sovìty z poru�ení jejich jaltských
závazkù a kvalifikovali jejich postup jako poru�ení deklarace o osvobozené
Evropì62. Churchill se obrátil hned s ostrou výstrahou na Stalina, ale ten mu
odpovìdìl: �Také jsem se nevmì�oval v Øecku, proè mi tedy odmítáte dát tuté�
volnost jednání v Rumunsku?�63. Britský premiér na to poslal Stalinovi 5. bøez-
na 1945, je�tì pøed bukure��ským puèem, osobní dopis, v nìm� obvinil Rusy ze
znásilòování Jalty a interpretoval jejich postup jako zatì�kávací zkou�ku jejich
pomìru k demokratickým svobodám, uznaným v Jaltì64.

Druhé sovìtské poru�ení Jalty platilo Polsku a do�lo k nìmu je�tì pøed inter-
vencí rumunskou. Od 23. února 1945 se scházela v Moskvì komise tøí velmocí
(Molotov, Harriman, Clark Kerr), povìøená v Jaltì øe�ením otázky polské vlá-
dy. Na první schùzce vystoupil Molotov s po�adavkem, �e jména pozvaných
Polákù z Londýna nebo z Polska musí být pøedem schválena var�avskou proza-
tímní komunistickou a prosovìtskou vládou, která musí mít právo veta proti
kterémukoli polskému delegátovi mimo komunistický okruh. Harriman psal
Rooseveltovi 7. bøezna 1945 o nebezpeèí, �e se Molotovovi �podaøí dohnat nás
k tomu, abychom pozvali lublinské Poláky do Moskvy pøede v�emi ostatními
Poláky� a �e proti �na�im kandidátùm vystoupí Sovìti s fal�ovanými obvinìní-
mi�, budou-li je pova�ovat �pro sebe za nebezpeèné�65. K dal�ímu hrubému
poru�ení Jalty, rovnì� v polské otázce, sáhli Sovìti koncem bøezna 1945, kdy
16 prominentních èlenù polského nekomunistického odboje bylo podvodnì vylá-
káno ruskými agenty k údajné schùzce s mar�álem �ukovem a beze stopy zmizelo.
O mìsíc pozdìji sdìlil Molotov západním èlenùm komise, �e byli u� tehdy zatèeni
ruskými orgány a �e budou postaveni pøed soud pro �velezradu a �pioná��66.
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Západní úèastníci Jalty k nedodr�ování sovìtských závazkù nemlèeli a od
bøezna 1945 rozvinuli intenzivní aktivitu k zastavení ruského imperialismu ve
støední Evropì. Zmocnil se jich pocit, �e Sovìtùm skoèili na lep a �e celá Jalta
jako �fiasko� byla sovìtským podvodem. U� 11. bøezna 1945 psal Roosevelt
Churchillovi: �Jsem plnì rozhodnut, nenechat si vyklouznout z ruky rozhodnu-
tí, která jsme uèinili na Krymu, a podniknu pøirozenì v�echno, co je v mých
mo�nostech, abych pohnul Stalina k jejich èestnému plnìní�67. 13. bøezna pøe-
svìdèoval Churchill Roosevelta, �e západní velmoci �stojí pøed obrovským fi-
askem, ano zhroucením v�eho toho, co bylo upraveno v Jaltì�68. Prezident se
vzpíral takové hodnocení pøijmout a odmítl termín �fiasko�, �dokud neuèiníme
v�echno, abychom odstranili potí�e, které vyvstaly v moskevských jednáních�69.

19. bøezna prezentovali Harriman a Clark Kerr podle instrukcí Washingtonu
a Londýna po domluvì obou velmocí spoleèné memorandum Molotovovi, kte-
ré provìøovalo jaltská usnesení o Polsku. Zdùrazòovalo, �e v Jaltì nebylo ani
pro provizorní vládu ve Var�avì ani pro SSSR sankcionováno právo veta v otázce,
kteøí pol�tí politikové mají být pozváni do Moskvy. Molotov tvrdil ve své odpo-
vìdi z 23. bøezna, �e je to �zcela nesprávné� a �e to poru�uje jaltské rozhodnutí
o charakteru a funkci var�avské provizorní vlády. Harriman pøipomnìl Moloto-
vovi hned tý� den, �e v Jaltì bylo v otázce vytvoøení polské definitivní vlády
slovo �zvìt�ena� (tj. Komunistický lublinský Komitét) zamítnuto a nahrazeno
slovem �pøetvoøena�70.

27. bøezna se obrátil Churchill znovu na Roosevelta obsáhlým poselstvím,
v nìm� konstatoval zásadní poznatek: �Byli jsme Rusy zaskoèeni: èlánky De-
klarace o osvobozené Evropì ruskou vinou nedojdou �ádné aplikace na vý-
chodní Evropu. Existuje zøejmì u� jen jediná mo�nost obejít doznání na�eho
totálního neúspìchu, toti� neopou�tìt na�i dosavadní interpretaci jaltské doho-
dy.... Bylo by neblahým znamením, kdybychom byli odmítnuti, nebo� odmr�tì-
ní by se muselo hodnotit v souvislosti s celým ruským stylem jednání poslední
doby, který se vùbec nesrovnává s duchem Jalty�.... Ke konci odsuzuje Chur-
chill �ruské zdráhání realizovat proklamaci o osvobozené Evropì�71. Ve své
odpovìdi uvedl prezident, �e rovnì� pozoruje �se starostí, zármutkem a obavou
od krymské konference se uplatòující postoj Sovìtù�72.

Churchill koncem bøezna 1945 rozpoznal, �e po porá�ce spoleèného nepøí-
tele �neznal a nevidìl ruský imperialismus a komunistická ideologie �ádné hra-
nice pro svoje expansionistické choutky a posléze i pro usilování o svìtovlá-
du�73 a navrhl odtud promy�lenou nutnou strategii Západu: 1) Sovìtské Rusko
se stalo smrtelným nebezpeèím pro svobodný svìt; 2) proti jeho násilnému po-
stupu musí být okam�itì vytvoøena obranná fronta Západu; 3) tato fronta se
musí zøídit tak daleko na východì Evropy, jak jen je mo�no; 4) Berlín pøedsta-
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vuje nejpøednìj�í a vlastní cíl ofenzívy anglo-amerických armád; 5) osvobození
Èeskoslovenska a vstupu amerických jednotek do Prahy pøipadá ten nejdùle�i-
tìj�í význam; 6) pøedev�ím a na prvním místì se musí v�echny hlavní evropské
sporné otázky mezi Západem a Východem beze zbytku vyøe�it døíve, ne� zá-
padní spojenci se vzdají jakékoli èásti nìmeckého území, je� dobyli. Churchill
po dosavadních marných pokusech spatøoval jedinou cestu k naplnìní této stra-
tegie v tom, aby západní divize pøede�ly ve støední Evropì sovìtské síly a po-
stoupily bezohlednì co nejdál na východ Evropy jako garant jaltských usnesení
o uskuteènìní demokracie pro osvobozené národy.

Toto hledisko obrá�í u� jeho dopis Rooseveltovi z 1. dubna 1945. Britský
premiér se ptal prezidenta, zda jejich rozhodující pøínos pro vítìzství nevyvolá
u Rusù dojem, �e mají právo zaujmout pozici, která pro budoucnost nechá oèe-
kávat nejvìt�í a nejvá�nìj�í potí�e? �Hrozí vskutku nedozírná katastrofa, bude-
me-li se vìrnì dr�et dohod, zatímco Sovìti � ani� by se v nejmen�ím starali
o uzavøené závazky � uchvátí v�e, co budou moci dostat... Myslím proto, �e
z politického stanoviska musíme postoupit tak daleko na východ Nìmecka, jak
jen budeme moci, a bezpodmíneènì obsadit Berlín, bude-li nám le�et na do-
sah�74. Potøebu co nejpronikavìj�ího postupu západních armád na východ spe-
cifikoval Churchill je�tì pøed poselstvím do Washingtonu 31. bøezna v apelu
Eisenhowerovi, jeho� �ádal naléhavì o zmìnu jeho operaèního plánu a o ame-
rické pøekroèení Labe. Povolí-li odpor nepøítele, jak se dá oèekávat, �proè byste
pak nemìl pøekroèit Labe a proniknout tak daleko jak mo�no na východ?� ptal
se premiér nejvy��ího velitele a dodal: �To má dùle�ité politické zpìtné dùsled-
ky�75. Tady u� �el Churchill ve svém cíli do krajnosti.

Zatím 1. dubna napsal Churchill relativnì neútoènì Stalinovi, �e �podle na-
�eho názoru nebyl duch a zèásti ani písmeno Jalty v moskevských rozhovorech
dodr�eny�76. Stalin nereagoval, proto�e mìl tý� den jiné starosti. Rovnì� 1. dubna
bylo Stalinovi toti� pøedáno rozsáhlé Rooseveltovo poselství z tého� dne77.
�Musím Vám u� jednou dát na srozumìnou svou vá�nou obavu z nepovzbudivé
stagnace pokrokù pøi uskuteèòování politických rozhodnutí, dosa�ených v Jaltì
zvlá�� v polské otázce�, varoval prezident Stalina. �Na�e jaltská usnesení byla
dobrá. Právì proto, �e tato rozhodnutí vyvolala takové nadìje a oèekávání, hle-
dí se s nejvy��í pozorností na to, zda se plní. V mnohém ohledu nemám vùbec
porozumìní pro evidentní lhostejnost Va�í vlády. Nechápu, proè se s Rumunskem
nezachází podle principù Deklarace o osvobozené Evropì.... Jestli budou Ruso-
vé i dál trvat na �z nouze zakrytém pokraèování� souèasného var�avského re�i-
mu, bude americký lid posuzovat dohodu z Jalty jako tì�ký omyl�. Pobouøený
Stalin reagoval na Rooseveltovo poselství 7. dubna podrá�dìným zji�tìním, �e
polská diskuse zùstala trèet na �mrtvém bodì� a obvinil ze zodpovìdnosti za to
Harrimana a Clark Kerra, kteøí se údajnì odklonili od jaltských rozhodnutí:
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zdráhají se toti� uznat, �e lublinsko-var�avský re�im musí tvoøit �jádro� trans-
formované polské vlády78. To bylo nové jasné poru�ení Jalty.

Eisenhower Churchillovy apely z 31. bøezna a 2. dubna na postup Amerièa-
nù co nejdál na východ nepochopil a 5. dubna 1945 jeho �ádosti kategoricky
zamítl pro svoje rezortní vojenské úvahy, nepøipou�tìjící politické motivy ope-
rací79, aèkoli den pøedtím na nìj naléhali brit�tí �éfové �tábù v èele s Montgo-
merym, aby táhl na Berlín i Prahu80. Churchill odpovìdìl Eisenhowerovi 7. dubna
a upozoròoval ho naléhavì, �e �je krajnì dùle�ité, abychom podali Rusùm ruku
co mo�ná nejdál na východì. Vídeò je pro nás sice u� ztracena, Praha ale
v �ádném pøípadì a Vá� postup na Drá�ïany a podél ji�ního údolí Labe vèetnì
Prahy by byl pro vás zcela urèitì dosa�itelný bìhem pøí�tích tøí týdnù�81. O pìt
dní pozdìji zemøel Roosevelt. Po pøirozeném vakuu obrátil se Churchill 18. dubna
na nového prezidenta Trumana se stejným apelem jako 1. dubna na Roosevelta.
Podnìtem jeho apelu byla Eisenhowerova úvaha z poloviny dubna, která
v dùsledku mnohem rychlej�ího postupu spojeneckých armád v Nìmecku, ne�
jaký Ike oèekával je�tì ve svém plánu z 28. bøezna, u� poprvé pøipou�tìla �ope-
race spojeneckých armád bez ohledu na demarkaèní linie�82, tedy pochod zá-
padních divizí do sovìtské zóny. To mìl 18. dubna na mysli Churchill vùèi
Trumanovi � vyu�ití prázdného prostoru ve støedním Nìmecku a v Èechách, ale
nejistý prezident se vyjádøil k jeho po�adavku vyhýbavì.

Nejhor�í obavy Churchillovy potvrdil Stalinùv dopis do Londýna z 24. dub-
na, provokativnì naèasovaný tìsnì po demonstrativní spojenecké smlouvì
Moskvy s var�avskou vládou, neroz�íøenou je�tì podle sovìtských závazkù
z Jalty o londýnské èleny polského exilu. �Aèkoli nevím�, psal Stalin Churchil-
lovi, �zda v Øecku byla zøízena vskutku reprezentativní vláda, zda belgická vlá-
da je opravdu demokratická, nevmì�ovala se sovìtská vláda, i kdy� nedotázá-
na, do formování tìchto vlád, proto�e je si plnì vìdoma, jaký význam mají
Øecko a Belgie pro bezpeènost Velké Británie�83. To byla tvrdá øeè, hrozivý
náznak pøí�tího dìlení Evropy, bezosty�né doznání nerespektovat jaltské závaz-
ky Moskvy. Stalinùv dopis musel utvrdit Churchillovo odhodlání za ka�dou
cenu pohnout Washington k tomu, aby americké divize pronikly co nejhloubìji
do støedního Nìmecka, do ÈSR a do Rakouska. Ale Washington zatím pøece jen
svoje tupé prosovìtské stanovisko revidoval. Truman u� 22. dubna, dva dny
pøed Stalinovým dopisem do Londýna, oboøil se na Molotova, kdy� ten se na
cestì do San Francisca k zakládacímu shromá�dìní OSN zastavil ve Washing-
tonu, a ostrým tónem mu prohlásil, �e USA jsou ochotny loajálnì plnit jaltské
dohody a �e on oèekává i od Sovìtského svazu, �e bude Jaltu dodr�ovat 84. Na
poradì v Bílém domì 29. dubna 1945 se Truman, Stettinius a Forrestal pod
vlivem Harrimana vyslovili pro tvrdý postoj vùèi SSSR, odli�ný od roosveltov-
ské usmiøovací politiky. I kdy� generál Marshall upozoròoval, �e revize vztahu
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k Moskvì by mohla vést k sovìtské neúèasti na válce proti Japonsku, uzavøel
prezident poradu zji�tìním, �e v dosavadní politice k Sovìtskému svazu se nedá
dál pokraèovat a uva�oval dokonce o americkém odstoupení od Jalty, kterou
SSSR stejnì soustavnì poru�uje, tak�e Jalta zaèíná ztrácet smysl a hodnotu85.
Tý� den zaútoèil Churchill na Stalina kvùli sovìtskému poru�ení Jalty
v Rumunsku a Bulharsku. Protestoval proti sovìtskému vylouèení západních
velmocí z tìchto zemí jako proti �nepøípustnosti� a dal mu najevo, �e zpùsob,
s jakým vùèi nám postupují Stalinova podøízená místa, �nás velice odpuzuje�86.
Zklamaný Churchill podal závìreènou pasivní bilanci svého zoufalého bezvý-
sledného úsilí v instrukci Edenovi do San Francisca 4. kvìtna 1945, tøi mìsíce
po prvním dnu Jalty, v ní� depresivnì urèil �ruskou hranici� a �ruskou kontro-
lu� v Evropì a snil o sovìtských �závazných uji�tìních� v �rusifikovaných nebo
Rusy kontrolovaných zemích Podunají se zvlá�tním zøetelem k Rakousku, Èes-
koslovensku a Balkánu�87.

Zji�tìní, �e v Jaltì samotné nikdy a nijak k �ádnému dìlení svìta nedo�lo,
pro analýzu jaltské legendy nestaèí. To zji�tìní toti� vùbec neznamená, �e vý-
chodní a støední Evropa nebyla západními velmocemi vskutku opu�tìna a vydá-
na Sovìtùm, jen�e dávno pøed Jaltou a bez jakékoli souvislosti s ní. Výchozí
polohou bude zøejmì rozpornost, na kterou u� pøed lety poukázal nìmecký his-
torik88: Spojené státy a Velká Británie bojovaly v druhé svìtové válce o své
�ivotní a mocenské sféry, malé národy ale o své �ivotní uplatnìní vùbec, SSSR
o obojí. Politická váha tøí protinacistických velmocí vykazovala od èervna 1941
takovou sílu, �e malým národùm, èlenùm protinacistické koalice, sotva zbýval
prostor pro jejich vlastní zájmy a musely zápasit o �ivot nejen proti nacismu, ale
neménì i uvnitø protinìmecké koalice proti velkým spojencùm. Takový dvojí
existenèní zápas, vedený proti silám vzájemnì nepøátelským, zatì�oval pøede-
v�ím státy situované na pøedìlu mocenských sfér Sovìtského svazu a západních
velmocí � Polsko a Èeskoslovensko.

Ve svých dùsledcích prosovìtská a protièeskoslovenská americká politika
se poprvé prosadila u� v Atlantické chartì z 12. srpna 1941 � tøi a pùl roku pøed
Jaltou. Roosevelt osobnì i jeho State Department pøi jejím uzavøení prakticky
nadiktovali Britùm smluvní zakotvení osudného stanoviska, �e západní spojen-
ci pøed koncem války nepøijmou �ádný závazek o pováleèné teritoriální úpravì
osvobozené Evropy89. U� za pøípravy Atlantické Charty naléhal Roosevelt na
Churchilla 14. èervence 1941, aby anglosaské mocnosti neprejudikovaly øe�ení
evropské problematiky takovou zátì�í, jaké byla vystavena versaillská mírová
konference právì konkretizovanými teritoriálními závazky Ètyødohody, uza-
vøenými pøed koncem první svìtové války90. Obava, aby pováleèná politická
organizace Evropy a její bezpeènostní systém neselhaly stejnì jako versaillský
systém, nefigurovala v americké argumentaci vùèi Británii jinak ne� jako vý-
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vìsní �tít, za kterým se hromadilo pod pultem docela jiné zbo�í � americké úsilí
o vyøazení Británie jako prvoøadého faktoru ze svìtové politiky a o pøevzetí
dosud britské velmocenské funkce Spojenými státy.

Bene� a jeho spolupracovníci postihli nebezpeèný dosah klauzule Atlantic-
ké Charty, její� odstup od teritoriálních výmìrù ve støední Evropì dovoloval
promìòovat ji v kompenzaèní objekt velmocí, stejnì jako pochopili hrozbu onoho
omezení pro nespornost budoucí pozice ÈSR. Proto vystoupila londýnská exi-
lová vláda na londýnské konferenci 24. záøí 1941, kde SSSR a ostatní Spojenci
pøistoupili k Atlantické Chartì, s výhradou, �e �èeskoslovenská vláda i èesko-
slovenský lid dùvìøují, �e uplatnìní Atlantické Charty bude pøizpùsobeno zvlá�t-
ním okolnostem a potøebám rùzných èástí Evropy, a jsou si jisti, �e jedinì tak
budou obnoveny �ivotní zájmy a suverénní práva ÈSR�91: americké opu�tìní
støední Evropy v Atlantické Chartì nemohlo Bene�e nesvádìt k depresivnímu
podezøení o pøevodu jeho zemì pod sovìtskou kontrolu .

Vìdìl èi nevìdìl o rozhovoru Ralpha Stevensona �Principal Private Secre-
tary� britského Foreign Office, s Anthony Berlem, podtajemníkem State De-
partmentu, 15. záøí 1941, v nìm� mìl britský diplomat doznat, �e britská vláda
u� napùl pøislíbila Moskvì sovìtské ovládnutí Polska, ÈSR a Jugoslávie?92 �e
spolehlivost údaje, známého jen z amerického pramene a chybìjícího v aktech
britského zahranièního úøadu, se nedá ovìøit, pokud jde o britský pùvod takové
ochoty, podkládané patrnì Amerièany anglické politice, jak nasvìdèuje Edeno-
vo stanovisko o ètvrt roku pozdìji, není tak podstatné jako vysoká intenzita
dokladù tého� smyslu od pøelomu let 1941/1942 � v�dy ale jen z americké stra-
ny. Za pøíprav anglo-sovìtské spojenecké smlouvy, uzavøené v kvìtnu 1942,
�ádal Stalin na Edenovi 16. prosince 1941 v Moskvì vydání celé oblasti mezi
Finskem a Rumunskem vèetnì ÈSR do sovìtské moci a navrhoval uznat jeho po�a-
davek v tajném britsko-sovìtském protokolu93. Eden to po poradì s Churchillem
20. prosince tvrdì odmítl a krátce nato v memorandu pro britský váleèný kabinet
z 28. ledna 1942 varoval pøed sovìtskou expanzí ve východní a støední Evropì,
po�adoval vèasné, pro Sovìty závazné dohody, je� by uchvácení støední Evropy
Moskvou zabránily, zároveò ale zji��oval, �e Spojené státy jeho názor nesdílejí
a projevují nepøijatelnou toleranci vùèi tìmto sovìtským po�adavkùm94 .

Byli Amerièané vskutku tak neschopni reálného odhadu, závìru a èinu, kte-
rý by odpovídal situaci? Nebo prostì a priori odmítali v�echno, co navrhoval
Londýn? Èi dokonce u� tehdy uva�ovali o konceptu �atlantické civilizace�, do
nìho� se jim v�echny oblasti mimo u��í západní Evropu nehodily, a o protilehlé
�civilizaci euroasijské�, jí� tyto oblasti dávali v plen? Jisté je, �e tý� americký
diplomat, který podkládal prioritu v kapitulaci pøed Sovìty britské politice, vy-
tyèoval 24. února 1942 u� jakousi sovìtskou variantu Monroeovy doktríny zto-
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to�nìním vztahu SSSR k východní a støední Evropì se vztahem USA k západní
hemisféøe, a 9. bøezna 1942 u� ohla�oval dalekosáhlou americkou ústupnost
vùèi sovìtskému postupu do støední Evropy doznáním, �e sovìtský �bezpeè-
nostní zájem� musí být bezpodmíneènì uspokojen95.

Churchill a Eden za úèinné podpory vedoucích úøedníkù Foreign Office Sira
Alexandra Cadogana, Sira Orma Sargenta a Davida Robertse si pøesnì uvìdo-
movali �ivotní potøebu smluvnì zakotveného, koordinovaného anglo-americ-
kého tlaku na Moskvu k záchranì aspoò Polska, Èeskoslovenska a Maïarska
a k dosa�ení závazných sovìtských garancí k jejich nezávislosti, dokud nedo-
jde na východní frontì k obratu v sovìtský prospìch96. Proto naléhali 19. � 22.
èervence 1942 v Londýnì na Harryho Hopkinse a Sumnera Wellese, osobní
povìøence Rooseveltovy. Britský po�adavek, aby na první moskevské konfe-
renci se Stalinem (12.�16. 8. 1942) zaujali Anglo-Amerièané nekompromisní
pozici, která by uvádìla dal�í udr�ení sovìtské fronty pøísunem materiálu i její
odlehèení otevøením druhé fronty v roce 1943 v pøímou závislost na okam�ité
smluvní garanci Moskvy, �e hranice Sovìtského �bezpeènostního zájmu� se
zastaví pøed polsko-èeskoslovensko-maïarskou linií, ale ameriètí diplomaté
stroze odmítli jako �nestoudné vydírání ve stylu kolonialismu 19. století�97.

Za ètyøi mìsíce, v prosinci 1942, pøinesl obrat váleèného vývoje na východ-
ní frontì zhroucením stalingradské a kavkazské ofenzívy Wehrmachtu pøesnì
podle britského oèekávání západním velmocem ztrátu výhodné pozice, z ní�
mohly dosáhnout sovìtských koncesí a garancí v otázce støední Evropy. Èesko-
slovenská exilová vláda, informovaná koncem èervence a poèátkem srpna 1942
o katastrofálních amerických pøedstavách pováleèné prosovìtské organizace
Evropy, postihovala v záøí 1942 opìtovnì, �e �Amerika je �patnì informována
o evropských vìcech, dochází k nesprávným závìrùm, v nìkterých zásadních
vìcech by chtìla jít pøíli� rychle pøíli� daleko.... Dosavadní systém, v nìm� Anglie
chce pøitáhnout Ameriku ke spolupráci tím, �e jí vìdomì a zámìrnì pøedává
vedení, mù�e vésti ke krachu. Spojené státy mají svùj vlastní názor, závislý na
tom, jak se jim jeví z dálky evropské pomìry a jak si je dosti èasto primitivistic-
ky pøedstavují�98. Na jaøe a v létì 1943 se v èeskoslovenských vládních kruzích
v Londýnì stále je�tì pìstovala rezervovaná nadìje, �e na teheránské konferen-
ci Velké Trojky, projektované na závìr toho roku, by se je�tì dala prosadit ko-
rektura amerického pøihrávání støední Evropy Moskvì, ale u� za pøíprav této
konference opravòovala americká argumentace silnou skepsi.

Americký velvyslanec v Moskvì Standley hledal 28. dubna 1943 �jádro ja-
kékoli evropské vlády v SSSR a jeho geografických a strategických zájmech�99.
Sovìtský velvyslanec v Londýnì Majskij koncem srpna 1943, veden snahou
o oklamání Londýna a neutralizaci britského odporu, uvádìl Edena do rozpakù
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alternativou: buï rozdìlení Evropy ve východní zájmovou sféru pro Sovìtský
svaz, je� by zahrnovala hlavnì Polsko a Èeskoslovensko, nebo v západní sféru
anglo-americkou za podmínky vylouèení ka�dého partnera z druhé sféry nebo
sjednocení Evropy za podmínky uznání zájmù ka�dého partnera v pøíslu�né èasti
Evropy100. Eden pøirozenì souhlasil s alternativou druhou, uniklo mu ale, �e i ta
prejudikuje sovìtizaci støední Evropy. Naopak Cordell Hull v notì Molotovovi
ze 24. záøí 1943 pøímo nabízel Moskvì sovìtizaci støední Evropy: �Zøízení
a kompetenèní vybavení civilních správ v osvobozených území musí být ome-
zeno a hlavní zodpovìdnost za vnitøní pomìry tìchto zemí musí být s ohledem
na americké zájmy co nejdéle ponechána velmocem�101. Upøesnìní jaké Sovì-
tùm naservíroval americký státní tajemník dva mìsíce pøed Teheránem, muselo
znít v Moskvì jako trouby andìlské � dovolovalo hrubé mocenské zásahy
v Nìmecku i ve státech, je� byly obìtí nacistické agrese, a poru�ovalo základní
postuláty Atlantické charty hned dvakrát: omezením pravomoci �civilních správ�,
tedy vlastních vlád, a absolutizací velmocí v utváøení politického �ivota i pøes
vùli a proti vùli lidu, i pøes zastoupení a proti zastoupení lidu. Nadto motivace
�americkými zájmy� (jakými a kde?), vykupovanými cynickým politickým k�ef-
tem za nevyøèené zájmy sovìtské, u� pøímo implikuje globální bilaterální konstelaci
evropskou. Byl-li Bene� varován právì v tìch dnech pøed Sovìty, �kteøí s námi udì-
lají toté�, co s polským komité�, pak mìl být varován i pøed Amerièany. Obviòoval-
li Moskvu, �e �s námi hraje�, mìl stejnou hru vidìt i ve Washingtonu102.

Na teheránské konferenci tøí velmocí (28. 11�1. 12. 1943) se stal Stalin po-
prvé svìdkem Rooseveltova demonstrativního distancování od Churchilla, Sta-
lin toho vyu�íval tím spí�e, �e Roosevelt se v Teheránu scházel sám se Stalinem
za zády Churchilla, jemu� se vyhýbal a odmítal i jeho pozvání ve dvou, aby
nevyvolával Stalinovu �nedùvìru�103. V rámci diskuse o Polsku si dokonce mohl
Stalin dovolit provokativní sondá�, zda si západní delegáti �myslí, �e chce spolk-
nout Polsko? Eden odpovìdìl, �e nevìdí, co v�e Rusko zamý�lí spolknout. Kolik
nechá nese�ráno? Stalin prohlásil, �e Rusové nechtìjí nic, co patøí jiným náro-
dùm�104 .V�imnìme si: Stalin vnesl do diskuse výraz �spolknout� bez jakéhoko-
li podnìtu a setkal se s reakcí jen u Edena, kde�to Amerièané mlèeli a ovìøili tak
Stalinùv pøedpoklad. �lo ov�em jen o okrajovou epizodu, která do programu
konference nijak nezapadala: Teherán byl konferencí pøevá�nì strategickou,
svolanou ke koordinaci operací západní a východní fronty à konto sovìtského
postupu k pøedváleèným hranicím SSSR a u� za pìt mìsícù oèekávané spojenecké
invaze v Normandii. Na takové konferenci na politické problémy ani nemohla pøijít
øeè a u� proto byla ka�dá debata o údajném dìlení Evropy v Teheránu vylouèena.

Nìmecko bylo sice v Teheránu rozdìleno, ale jen do ryze vojenských ope-
raèních zón, v �ádném pøípadì do zón politických, o státech nacisty obsazených
ani nemluvì. �e identifikace zón okupaèních a mocenských je nepøijatelná, jsme



127

si u� øekli. Prùkazné naopak je � nejen ze západních a sovìtských pravomocí,
ale i z výslovnì zahoøklé Bene�ovy stí�nosti de Gaullovi v Marake�i v lednu
1944 � �e Èeskoslovensko bylo jediným státem východnì od èáry Hamburg �
Mnichov � Benátky, o kterém v Teheránu nepadlo ani slovo105. Proè vlastnì?
Dá se to vylo�it jako sovìtská vyhýbavost, jen aby na ÈSR nepøi�la øeè? Nebo
jako západní jistota Sovìty nedotknutelným a neohrozitelným postavením re-
publiky? Nebo rozhodoval americký zájem na striktním dodr�ení Rooseveltovy
linie u� od Atlantické Charty, nezatì�ovat spoleènou dohodu o budoucí mírové
organizaci ru�ivými dílèími otázkami? Nezdá se � v Teheránu se pøece mimo
Polska mluvilo i o Rakousku, Maïarsku, Rumunsku, Bulharsku, Finsku a nedá
se vylouèit, �e odpovìï na otázku, proè pováleèný osud ÈSR nesdílelo také
Rakousko a Finsko, by mohl event. podávat snad teheránský rozpor mezi mlèe-
ním o ÈSR a jednáním o Rakousku a Finsku.

Tak èi onak, jisté je, �e Teherán otevøel cestu k sovìtské hegemonii ve vý-
chodní a støední Evropì právì oním mocenským vakuem v tomto prostoru, je�
z geografických dùvodù mohly nejpravdìpodobnìji vyplnit Sovìty. Pøesto Te-
herán nelegitimuje faktické dìlení svìta o nic víc ne� Jalta. Je jasné, �e ono
dìlení Evropy, nikoli provedené deklarativnì a smluvnì, ale pøijaté jako prù-
vodní jev zaji�tìní sovìtského �bezpeènostního zájmu� postupem Rudé armády
do støední Evropy, se chápalo jako mlèky uznávaná politická realita, vytvoøená
mezi létem 1941 a zimou 1943 výhradnì americkou sterilní politikou, realita,
kterou je�tì bylo mo�no reálnì korigovat poslední cestou � vojenskými opera-
cemi západních armád pøed Rusy.

Jak mezi dohrou Atlantické Charty a pøedveèerem Jalty utváøel pomìr zá-
padních vlád k otázce osvobození Èeskoslovenska, jestli�e jeho budoucnost,
jak jsme vidìli, byla v letech 1941�1943 vydána Sovìtùm? Je paradox, �e ne-
chybìlo na pøíslibech o zájmu zejména Británie na západních pozicích v ÈSR
a na jeho osvobození západními silami. Tak 21. ledna 1942 øekl Bene� Edenovi:
�Anglièané by mìli mít pøímý zájem na tom, aby si, podporujíce nás v základních
potøebách na�eho státního �ivota, zajistili pøimìøený vliv v na�í zemi, tím spí�e,
�e ruský vliv bude v celé støední Evropì po válce velmi silný�106. 24. bøezna
1942 ujistil Ripka velvyslance Nicholse: �Zále�í nám nesmírnì na tom, aby-
chom nebyli nuceni opírat se jen o Rusy nebo pøedev�ím o Rusy, proto�e se
chceme stejnì tak opírat o Anglii�107. Poté je v pramenech témìø dvouletá pau-
za. Teprve 10. února 1944 zdùrazòoval Masaryk Nicholsovi , �e èeskosloven-
ská vláda vøele uvítá z britské strany v�e, co by mohlo vylouèit nebo aspoò
podstatnì oslabit sovìtský vliv na Èeskoslovensko108. V bøeznu 1944 mnozí
èlenové exilové vlády v èele s Masarykem a Ripkou, znervóznìni sovìtským po-
stupem, nepøestávali apelovat na své britské pøátele, aby západní velmoci urychlily
invazi. To neuniklo sovìtské diplomacii, která poèátkem dubna 1944 odhadovala,
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�e èeskoslovenská vláda je �z 85 procent pøiklonìna k Západu a jen z 15 procent
k Východu�, a to pøes spojenecký pakt ÈSR s Moskvou z prosince 1943109.

Bìhem kvìtna 1944 dával Bene� vùèi Foreign Office opìtovnì najevo své
pøání, aby Británie demonstrativnì projevovala svùj zájem o Èeskoslovensko110.
Tìsnì po 20. kvìtnu 1944, dva týdny pøed invazí, americká a britská vláda od-
povìdìly Bene�ovi na jeho apely na obsazení ÈSR angloamerickými divizemi,
�e se zatím nepøedpokládá úèast jejich armád na boji o osvobození Èeskoslo-
venska111 � to pøineslo do øad londýnského exilu otøesný pocit zklamání v�ech
nadìjí, jistì v souèasné mezinárodní situaci naivních. 20. øíjna 1944, den po
Stalinovì souhlasu s Jaltou, ujistil Nichols Bene�e, �e mu pøeje, aby Èeskoslo-
vensko bylo obsazeno západními armádami døíve ne� Rusy. Bene� si nesmí
myslet, dodal diplomat, �e Západ ztratil o ÈSR zájem: �Máme eminentní zájem
na tom, aby se Èeskoslovensko nestalo souèástí sovìtské zájmové sféry. K tomu
bychom nemohli nezúèastnìnì pøihlí�et�112 � to zase znìlo nadìjnì. Podobnì
bylo øeèeno je�tì 7. prosince 1944 velvyslanci Hurbanovi na State Departmentu
ve Washingtonu: �State Department má zájem na tom, abychom si nemysleli, �e
Spojené státy ztratily o nás zájem a �e nás pova�ují za východní sféru vlivu�113

� dokonce i Amerièané tedy jakoby naznaèovali revizi svého absurdního stano-
viska ve prospìch Moskvy.

První pøíle�itost západních velmocí korigovat sovìtské poru�ování Jalty
a expanzi Sovìtù do støední Evropy po Jaltì vojenskými operacemi západních
armád, které by pøede�ly Rusy, se naskytla u� dva týdny po krymské konferenci.
26. února 1945 obrátil se SS-Obersturmbannführer Kurt Wolff, vrchní velitel
svazù SS v Itálii a úzký dùvìrník Himmlerùv, na americkou zpravodajskou slu�bu
ve �výcarsku s nabídkou lokální kapitulace Wehrmachtu v severní Itálii. Na-
bídka nebyla a priori odmítnuta a 8. bøezna pøijel Wolff tajnì do Curychu, kde se
se�el s �éfem americké tajné slu�by Allanem Dullesem. Na jeho intervenci
v hlavním stanu polního mar�ála Alexandra, vrchního velitele spojeneckých sil
v Itálii, v Casertì114 pøijeli 15. bøezna do Bernu inkognito zástupce �éfa �tábu
5. US armády generál Lyman Lemnitzer a Ic vrchního velitelství spojeneckých
armád v Itálii, britský generál Terence S. Airey, aby se se�li s Wolffem. Úèelem
schùzky, která se konala 19. bøezna v Bernu, bylo jen provìøení Wolffových
plných mocí, je�tì �ádné jednání o kapitulaci, o ní� tam bylo dohodnuto, �e
bude podepsána v Casertì 26. bøezna115.

Churchillovi bylo hned jasno, �e dílèí nìmecká kapitulace v Itálii vyvolá
silnou sovìtskou nedùvìru: dovolovala spojeneckým armádám bez nacistické-
ho odporu v Itálii a proti nepatrné obranì v Rakousku proniknout hladce k Vídni
a daleko za ni do Èech a k Labi116. Proto 12. bøezna informoval britský velvy-
slanec v Moskvì sovìtskou vládu o tomto kontaktu a dodal, �e má probíhat
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v dohodì s Rusy117. 13. bøezna sdìlil Harriman Molotovovi, �e jde pouze o pøed-
bì�né rozhovory, týkající se jen sekundární angloamerické fronty, k provìøení
nìmeckých plných mocí a �e budou-li úspì�ná, západní spojenci oèekávají so-
vìtské delegáty v Alexandrovì hlavním stanu118. Ale Molotov 16. bøezna sdìlil
britskému velvyslanci v Moskvì, �e sovìtská vláda shledává postup britské vlády
�zcela a úplnì nepochopitelným a nevysvìtlitelným, proto�e nedává Rusùm �ád-
nou mo�nost vyslat svoje zástupce do Bernu�119. 21. bøezna instruoval Londýn
svého moskevského velvyslance, aby sovìtskou úèast v Bernu odmítl s tím, �e
nejde vùbec o vlastní kapitulaèní jednání, a povìøil ho, aby Moskvu znovu ujis-
til, �e v Bernu se provìøují jen plné moci nìmeckých emisarù a �e vlastní jedná-
ní probìhnou v Casertì, k nim� má sovìtská vláda vyslat svoje delegáty; záro-
veò mìl kategoricky vyvrátit Molotovovo obvinìní Spojencù, �e poru�ují do-
hodu tøí velmocí o bezpodmíneèné kapitulaci Nìmecka120. Nato Molotov
23. bøezna 1945 adresoval britskému velvyslanci tuto nótu: �U� dva týdny se
vedou za zády Sovìtského svazu, který nese hlavní tíhu války proti Nìmecku,
v Bernu jednání mezi zástupci nìmeckého vrchního velitelství (sic!) a zástupci
britského a amerického vrchního velitelství (sic!). Sovìtská vláda nespatøuje
v tomto pøípadì �ádné nedorozumìní, nýbr� nìco mnohem hor�ího�. Zároveò
trval na tom, aby kontakty v Bernu byly okam�itì pøeru�eny a aby byla odvolá-
na ka�dá my�lenka na kapitulaèní jednání, nebudou-li sovìt�tí zástupci pøipu�-
tìni k rozhovorùm v Bernu. �Jinak by byla sovìtská vláda nucena spatøovat v tom
jednání, namíøené proti SSSR, vyhradit si volnost jednání a necítit se vázána
dosavadními dohodami se Spojenými státy a Velkou Británií�121.

Churchill pøedlo�il 24. bøezna sovìtskou výhrù�nou notu Eisenhowerovi
a Montgomerymu, kteøí byli bez sebe nad nespravedlivými a nezdùvodnìnými
výtkami. Eisenhower prohlásil, �e má právo pøijmout lokální kapitulaci v�ech
proti nìmu bojujících nepøátelských sil, ani� by se musel nìkoho ptát: kdyby se
ale zapojili Rusové, trvalo by jednání o kapitulaci Kesselringovy armády, kte-
rou by on osobnì uzavøel za hodinu, tøi a� ètyøi týdny122. O den pozdìji psal
Churchill Edenovi rozhoøèenì, �e je pøesvìdèen, �e bude nejvhodnìj�í Moloto-
vùv �urá�livý� dopis nechat nezodpovìzen. �Nyní musí Velká Britanie a Spoje-
né státy spoleènì zformovat frontu proti poru�ení Jalty. Pøipou�tím, �e v pøípadì
kapitulace na jihu, kdybychom proti nepatrnému nebo �ádnému odporu je�tì
pøed Sovìty pronikli k Labi nebo dokonce do Berlína, museli by být Rusové
pøirozenì pøipraveni o nervy�123. Koncem bøezna 1945 � mìsíc po Wolffovì
nabídce a pár dní po plánované lokální kapitulaci v Casertì � ustrnula celá aféra
na mrtvém bodì pro torpédování spojeneckého zámìru sovìtskou obmyslností.

Necelý týden po Molotovovì urá�livé notì rozhodl se Stalin, �e sám vstoupí
do diskuse o italskou kapitulaci: obe�el ale Anglièany, kterým nedùvìøoval,
a obrátil se 29. bøezna pøímo na Roosevelta. �Obávám se, �e Nìmci otevøou
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frontu v Itálii angloamerickým jednotkám,� psal mu �proto�e mají temný úmysl
� pøesunout svoje síly na východní frontu.... Tento stav irituje sovìtské vrchní
velení a vyvolává na�i nedùvìru.� Nadto obvinil polního mar�ála Alexandra
z poru�ování Jalty!124 Nedosti na tom. 3. dubna 1945 poslal Stalin Rooseveltovi
krajnì arogantní depe�i, v ní� tvrdil, �e nìmecký vrchní velitel na celé západní
frontì (sic!) generál-polní mar�ál Kesselring, chce otevøít svou frontu � to je
celou nìmeckou západní frontu, nikoli jen lokální frontu italskou! � a uvolnit
angloamerickým divizím pochod na východ a �e mu Anglo-Amerièané za to
slíbili ulehèení mírových podmínek.125 �Chápu, �e tato separátní (sic!) jednání
v Bernu nabízejí angloamerickým jednotkám velké výhody, proto�e jim dávají
mo�nost proniknout do srdce Nìmecka témìø bez nìmeckého odporu... Lze snad-
no pochopit, �e taková situace nepøispívá �ádným zpùsobem k udr�ení a posíle-
ní vzájemné dùvìry na�ich zemí.� Takový ostentativní projev sovìtské nedùvì-
ry Roosevelta tì�ce ranil. Kdy� se chystal zodpovìdìt Stalinovu depe�i, byl
posti�en mozkovou mrtvicí. Zùstane nejisté, zda rozru�ení prezidenta nad Stali-
novým poselstvím vskutku vyprovokovalo smrtelný záchvat, jak pøedpokládají
mnohé osobnosti z jeho okolí, nebo zda �lo o náhodu.126 To málo, co víme
z posledních dnù Rooseveltových, zdá se nasvìdèovat tomu, �e in extremis pro-
hlédl podvod Jalty a �e byl rozlícen na moskevského diktátora, který s jeho
dùvìøivostí provozoval tak zákeønou hru.

Ve své odpovìdi z 5. dubna � týden pøed smrtí � Roosevelt Stalinovi psal:
�Èetl jsem Va�e poselství z 3. dubna s ú�asem... U� døíve jsem Vám nìkolikrát
øekl, �e 1. v Bernu neprobíhala �ádná jednání, 2. �e v rozhovorech nebyly do-
tèeny vùbec �ádné politické otázky, 3. �e kapitulace nepøátelských armád v Itálii
nemù�e být �ádným poru�ením mezi námi dojednaného principu bezpodmíneè-
né kapitulace, 4. �e pøítomnost sovìtských dùstojníkù pøi v�ech eventuelních
jednáních o kapitulaci je vøele vítána... Moje pøesvìdèení, �e se v Bernu nikdy
nevyjednávalo, mne nutí pøijmout pøesvìdèení, �e Va�e pøíslu�né informace
pocházejí výhradnì z nìmeckých pramenù... Je naprosto nepøijatelné, �e
v sovìtské vládì se zcela zøejmì roz�íøil �okující pocit, �e jsem bez Va�eho pøed-
bì�ného plného souhlasu uzavøel dohody s nepøítelem. Bylo by jednou
z nejvìt�ích tragedií svìtových dìjin, kdyby se po v�ech tìch nesmírných obì-
tech na krvi a statcích dostavil � právì v okam�iku, kdy vítìzství le�í pøed námi
na dosah � takový nedostatek dùvìry a takové podezøení a ohrozily na�e mohut-
né podnikání. Otevøenì øeèeno, nemohu se ubránit hoøkému zklamání z Va�ich
dùvìrníkù, a� jsou kdo chtìjí, kteøí podle pøekroutili jednání mých podøízených,
jím� plnì dùvìøuji i moje jednání vlastní.�127 Umírající Roosevelt v této depe�i
� svém posledním politickém projevu � koneènì prohlédl Stalina a celou sovìt-
skou politiku a zavrhl svoje dlouholeté, krátkozraké a nekriticky lehkovìrné
nahrávání Moskvì a jejím expanzivním cílùm.
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Rooseveltovo rozhoøèení podnítilo pøí�tí den i Churchilla, aby protestoval
dùraznì u Stalina proti sovìtskému zneu�ívání a zkreslování celé aféry. Rekapi-
tuloval historii celého kontaktu a zdùraznil, �e pozvání sovìtských zástupcù do
Alexandrova hlavního stanu k vlastnímu, opravdovému kapitulaènímu jednání.
O ka�dém kroku spojencù v celé vìci byla pøece vláda SSSR prùbì�nì loajálnì
informována. Premiér uzavøel brisknì: �V zájmu britsko-ruských vztahù roz-
hodli jsme se na toto neodùvodnìné a velmi urá�ející obvinìní neodpovìdìt,
ale ignorovat je... Buïte uji�tìn, �e se vám stra�nì divíme a cítíme se velmi
ura�eni, �e nám Molotov pøisuzoval takové jednání.�128 Stalin, �okovaný zá-
padní reakcí na sovìtské intriky, se 7. dubna Churchillovi omluvil a v�echny
urá�ky odvolal.129 Pozdì.

Nìmecká kapitulace v Itálii mohla být podepsána a� 29. dubna; pouhé ètyøi
dny, které britské jednotky potøebovaly od toho dne k dosa�ení Brenneru (3. kvì-
ten 1945), prokazují èasovì i teritoriálnì snadno realizovatelný postup západ-
ních sil hluboko do støední Evropy s dostateèným pøedstihem pøed Rusy, kdyby
ti byli netorpedovali kapitulaci v Casertì 27. bøezna: rakousko-italská hranice
31. bøezna � Vídeò 7. dubna (Sovìti 13. 4.!) � ès.-rakouská hranice 10. dubna �
Praha 15. dubna � celé Èechy a polovina Moravy po èáøe Brno � Olomouc �
Opava do konce dubna 1945, tedy polovina celé republiky. Proè Západ koncem
bøezna 1945 nerealizoval likvidaci italské fronty a postup do støední Evropy bez
ohledu na sovìtský odpor, je jasné: tøi a� ètyøi mìsíce pøed oèekávaným koncem
války si nemohl dovolit riskovat rozpad váleèné koalice otevøeným rozchodem,
snad i srá�kou s Moskvou, její� vydírání o tom nenechávalo na pochybách. Jiná
vìc je, zda by byl Kreml k takové eventualitì vùbec sáhl, kdyby byl býval po-
staven pøed fait accompli nìmecké kapitulace v Itálii, podepsané bez pøedbì�né
konzultace se Sovìty, a zda tedy britské vyrozumìní Moskvy 12. bøezna nebylo
snad osudovou chybou. Kdo ví?

Poslední velkou pøíle�itost aspoò zèásti zadr�et sovìtizaci støední Evropy
pøinesl neoèekávanì rychlý postup americké 3. armády pod generálem George
S. Pattonem k pøedváleèné západní hranici Èech, dosa�ené Pattonovými tanko-
vými èely u� 17. dubna 1945. Tím se splnily pøedpoklady pro realizaci politické
dohody na nejvy��í úrovni � uvedené u� jaltské rozhodnutí, �e Berlín, Vídeò
a Prahu mají obsadit ty jednotky, je� tìchto mìst dosáhnou nejdøív. Proè Ameri-
èané po dosa�ení hranice Èech hned nepronikli do Èeskoslovenska a zùstali
neèinnì stát na jeho hranici plných osmnáct dní, aèkoli Sovìti tého� 17. dubna
teprve zahajovali útok proti Berlínu z oderské fronty a aèkoli v ÈSR obsadili
Brno teprve o devìt dní, Ostravu o tøináct dní pozdìji?130 Po obdr�ení zprávy
o americkém dosa�ení západní hranice Èech prohlásil Bene� s ulehèením dù-
vìrnì: �Kdyby Patton postupoval dál, mohl by obsadit nejen Prahu, ale celé
Èechy a podstatnou èást Moravy. Komunisté by tím ztratili výhodu, spoèívající
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v pøítomnosti a aktivní pomoci Rudé armády po americkém dobytí tìchto nej-
osídlenìj�ích a strategicky nejdùle�itìj�ích èástí Èeskoslovenska.�131 Drtina do-
svìdèuje, �e americké dosa�ení západní hranice Èech uvádìlo komunistické
èleny Ko�ické vlády do vylo�ené paniky, nebo� sdíleli Bene�ovo oèekávání,
i kdy� z opaèného stanoviska.132 Tý� den upozoròoval Churchill, �e �Praha le-
�ela na�emu útoku na dosah� a �e �proti obsazení Prahy, pokud bylo vojensky
proveditelné, nestály �ádné dohody.�133

Vskutku po uvedené ji� Churchillovì �ádosti Eisenhowerovi ze 7. dubna,
aby postupoval do údolí Labe vèetnì Prahy (zde str. 122, pozn. 81), rozvinula
britská zahranièní politika intenzivní a dlouhodobou aktivitu, aby prosadila
americký postup na Prahu. U� 13. dubna 1945, je�tì pøed dotykem èeské hrani-
ce Pattonem, obrátil se Eden na amerického vyslance u èeskoslovenské exilové
vlády Winanta s podnìtem, jak dùle�ité by bylo, kdyby Prahu osvobodila ame-
rická armáda. 15. dubna informoval Winant o Edenovì iniciativì State Depart-
ment a Stettinius pozdìji prozradil, �e hned po prvním Churchillovì poselství
Rooseveltovi z 1. dubna informoval je�tì prezidenta 5. dubna, jak podstatnì by
americký postup do Prahy ovlivnil pováleèný vývoj ÈSR134. Zaèátkem a v první
pùli dubna i brit�tí náèelníci �tábù zdùrazòovali Eisenhowerovi, �e postup anglo-
amerických armád co nejdál na východ bez ohledu na stanovené okupaèní zóny
by mohl vést po válce k novému jednání mezi spojeneckými vládami.135 16.
dubna, den pøed Pattonovým dosa�ením západní hranice Èech, upozoròoval
státní tajemník Sir Alexander Cadogan na Edenovu instrukci Winanta, �e by
bylo politicky velmi dùsa�né, kdyby americké síly vnikly do Èeskoslovenska
a obsadily Prahu, a dotázal se ho, zda vláda USA sdílí tento britský názor.136

21. dubna kabeloval Eden z Washingtonu Churchillovi pøíznaènì: �Urèitì mys-
líte stále znovu na Prahu. Byla by to pro Rusy dobrá lekce, kdyby Amerièané
obsadili èeské hlavní mìsto a pak bez pochyb pozvali sovìtského velvyslance,
aby se tam s nimi a s námi se�el.�137 22. dubna informoval Winant o Edenovì
iniciativì State Department a dodal, �e britský zahranièní ministr nemyslí, �e
pro americký postup na Prahu by existovaly operaèní obtí�e.138 Tý� den infor-
moval Foreign Office o Edenovì iniciativì i Churchilla: dostanou-li se Ameri-
èané do Prahy, ovlivní to pováleèný vývoj ÈSR i sousedních zemí, dovozovala
informace FO pro premiéra. Její závìr mu doporuèoval, aby navrhl Amerièa-
nùm, aby silnìji brali v úvahu politické zøetele a neomezovali se jen na vojen-
ské aspekty.139 Tento podnìt vedl Churchilla 24. dubna k osobnímu rozhovoru
s Eisenhowerem na Rýnì o tomto tématu, pøi nìm� dal generál najevo, �e nikdy
nemìl v úmyslu postupovat do Èeskoslovenska, �e nikdy nepova�oval Prahu za
vojenský cíl svého ta�ení, tím ménì za cíl politický. Churchill proto dospìl
k závìru, �e Eisenhower zøejmì sotva pøipustí velký postup do Èech, diktovaný
politickými úvahami.140 Zvlá�� intenzivní aktivitu rozvinula britská politika
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v jediný den � 26. dubna. Churchill toho dne informoval o svém osobním roz-
hovoru s Eisenhowerem Edena, jemu� si stì�oval, �e generalissimus není scho-
pen docenit význam Prahy a dodal, �e instruoval britské náèelníky �tábù, aby
obrátili pozornost amerického velení k pochodu na Prahu.141 Ti vskutku je�tì
tého� dne souhlasili, aby Combined Chiefs of Staff upozornili Eisenhowera na
politický význam Prahy a na naléhavou potøebu co nejdøíve postoupit k Praze,
ani� by se tím odsunulo koneèné znièení nìmeckých branných sil.142 Rovnì�
26. dubna upozornil Foreign Office náèelníka �tábu War Office generála Ismaye,
�e v Èeskoslovensku nebyly nikdy urèeny ani operaèní zóny jednotlivých ar-
mád, tak�e �ádné vojenské ani politické dohody nebrání americkému postupu
na Prahu. Kombinovaný �táb, nadøízený Eisenhowerovi, mìl mu proto ulo�it,
aby Patton vnikl do Èech a postupoval na východ tak daleko, a� by se setkal
s Rusy.143 To doporuèovalo koncem dubna i nejvy��í vedení spojeneckých vojsk
v severozápadní Evropì.144 Jeho vrchní velitel polní mar�ál Montgomery byl
pøesvìdèen, �e pro budoucí rovnováhu v Evropì je zásadní, aby západní armá-
dy obsadily pøed Rusy i Prahu: dokazoval Ikovi, �e Západ musí vyhrát válku
nejen strategicky, ale i politicky a �e proto nelze pøipustit, aby Rudá armáda
byla v Praze a v Berlínì pøed armádami západními.145

27. dubna se znovu dùraznì zapojila do po�adavkù britské politiky britská
generalita: Kdy� generál Antonov, �éf sovìtského hlavního �tábu, oznámil
24. dubna Eisenhowerovi, �e sovìtské síly vyèistí údolí Vltavy vèetnì Prahy,
vyu�ili brit�tí �éfové �tábu v èele s Montgomerym témìø tøísetkilometrové vzdá-
lenosti sovìtské fronty od údolí Vltavy (s výjimkou okolí Brna operovali Sovìti
stále je�tì jen na východní Moravì a ve Slezsku je vázala nacistická pevnostní
linie kolem Vratislavi) i dohody o postupu k Labi, která nevyluèovala spojenec-
ké proniknutí k Labi v severovýchodních Èechách. 27. dubna pøedlo�ili odtud
brit�tí náèelníci �tábù za vedení mar�ála Alana Brooka britskému váleènému
kabinetu obsáhlé memorandum, v nìm� sice projevili pochopení pro Eisenhowe-
rovo rozhodnutí nepodnikat v ÈSR �ádné velké operace, ale poukazovali na
mimoøádné politické zisky, je� by pøineslo spojenecké osvobození Prahy. Proto
doporuèovali, aby váleèný kabinet zaslal Eisenhowerovi poselství, obracející
jeho pozornost k významu Prahy, se �ádostí, aby vnikl plnou silou do Èeskoslo-
venska pøi nejbli��í pøíle�itosti.146 To se také stalo 28. dubna. Ale britský po�a-
davek torpedoval 29. dubna generál Marshall, náèelník amerického generální-
ho �tábu, instrukcí Eisenhowerovi: �Osobnì a nehledì ke v�em logistickým,
taktickým a strategickým hlediskùm se stavím naprosto proti tomu, aby se ame-
rické �ivoty nasazovaly pro ryze politické úèele;� Eisenhower mu notoval 30.
dubna, kdy� mu telegrafoval, �e �neprovede �ádný pohyb, který pova�uje za
vojensky nemoudrý, jen aby se docílilo politické výhody.�147
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Historický i politický pohled je na rozpacích, má-li hodnotit takový primiti-
vismus budoucího amerického zahranièního ministra jako cynismus nebo jako
grotesku, pomìøeno statisíci �amerických �ivotù�, nasazovaných tøeba u� po
pìti letech v Koreji rovnì� pro �politické úèele�. Tím spí�e, �e americké velení
tu ve stylu militaristického vyøazování politiky svévolnì usurpovalo politické
a mocenské rozhodování svìtového dosahu, proto�e washingtonský State De-
partment � zøejmì pod tlakem argumentace Bohlenovy a Kennanovy � se u� od
prvního Churchillova apelu na Roosevelta z 1. dubna bezvýhradnì a soustavnì
vyslovoval pro britský po�adavek spojeneckého vojenského postupu co nejdál
na východ Nìmecka a Èeskoslovenska a opìtovnì doporuèoval jeho realiza-
ci.148 Citace a analýza memorand State Departmentu, která ozøejmují jeho pod-
poru �Churchillovy linie� od východního Saska pøes východní Èechy po jiho-
západní Moravu, by prokázaly nejen pøíkré divergence mezi zahranièní politi-
kou a vrchním velením Spojených státù � tedy mezi politickým a vojenským
vedením války �, ale i skandální zneu�ití moci, s jakým armádní vedení ústavnì
nadøazenou zahranièní politiku ignorovalo a pøímo konspirovalo proti ní, ani�
ta se proti tomu dokázala vzepøít. My�lenkové pochody amerických velitelù
z posledních dnù dubna 1945 podávají klasickou ukázku �rezortního my�lení,
odbornickosti a odcizení mezi armádou a politikou� a plnì zapadají do star�í
Bene�ovy kritiky amerického vedení války, �e �nikdy se nedají vojenské vìci
dìlat dobøe, kdy� je �patná politika, a politika se nemù�e dìlat, kdy� to neumí
nìkdo dìlat vojensky.�149

Na druhé stranì není prostì pravda, �e celé politické vedení Spojených státù
zùstalo a� do konce nepøístupné britským argumentùm, jak by se zdálo
z dosavadních Trumanových negativních reakcí. Stettinius, jeho� pøece jen
umluvil Eden v jejich rozhovorech v San Franciscu 25.�26. dubna, informoval
28. dubna 1945 State Department, �e mu Eden pøedal tajné memorandum
o obsazení Prahy americkou armádou, které naléhavì doporuèil realizovat a které
na amerického státního tajemníka uèinilo dojem.150 Stettiniovu pøíznivou reak-
ci na britské memorandum potvrdil vzápìtí Eden sám, který referoval 30. dubna
do Londýna, �e Stettinius koneènì instruoval State Department, aby pøipravil
pro prezidenta Trumana a admirála Leahyho, jeho vojenského poradce, memo-
randum s naléhavým doporuèením dal�ího postupu 3. US-armády Pattonovy na
východ a s �ádostí o pøíslu�ný rozkaz Eisenhowerovi.151 Churchill, podnícen
nadìjným obratem v americké politice, poslal tého� 30. dubna Trumanovi osob-
ní poselství, v nìm� �ádal prezidenta, aby objasnil Eisenhowerovi politický dosah
obsazení Prahy, oznamoval mu, �e u� vydal pokyn, aby britský �táb spoleènì
s americkým (SHAEF) vydaly Eisenhowerovi rozkaz postupovat do Èeskoslo-
venska a apeloval na Trumana, aby s takovým rozkazem souhlasil. Britský pre-
miér podal obsáhlé zdùvodnìní této �ádosti v závìru té�e depe�e: �Není sotva
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pochybnosti, �e osvobození pokud mo�no nejvìt�í èásti západního Èeskoslo-
venska vèetnì Prahy americkými silami by tam vytvoøilo velmi zmìnìnou po-
váleènou situaci a ovlivnilo i pomìry v sousedních zemích [rozumìj v Polsku
a v Maïarsku]. Kdyby naopak západní spojenci sehráli v osvobození Èesko-
slovenska toliko nevýznamnou roli, pùjde tato zemì stejnou cestou jako Jugo-
slávie. Pøirozenì nesmí takový pohyb naru�it Eisenhowerovu hlavní operaci
proti Nìmcùm; jsem ale hluboce pøesvìdèen, �e na zmínìné velmi podstatné
politické hledisko musí být dùraznì obrácena jeho pozornost.�152

Trumanova odpovìï z 1. kvìtna byla pro Churchilla hoøkým zklamáním.
Prezident pøijal za svùj Eisenhowerùv argument, �e nezahájí postup, jej� pova-
�uje �z vojenského hlediska za nemoudrý�.153 O den pozdìji sdìlil Truman Chur-
chillovi, �e Eisenhower má pøece jen v úmyslu postoupit do Èeskoslovenska,
jakmile dokonèí operace, je� jsou je�tì v bìhu. Ov�em Eisenhowerùv pøípis
Churchillovi z pøedcházejícího 1. kvìtna tomu pøíli� nenasvìdèoval; vrchní ve-
litel oznamoval premiérovi, �e jestli�e se po rozbití Wehrmachtu proká�e ta�ení
v Èeskoslovensku jako �ádoucí a zdej�í okolnosti je dovolí, smìøoval by ná�
útok logicky proti Plzni a Karlovým Varùm.154 To bylo Churchillovi málo, �lo
mu o celé západní Èeskoslovensko. Proto adresoval 2. kvìtna Trumanovi i Eisen-
howerovi informaci, �e cílem britské vlády v ÈSR je posílit pozici prezidenta
Bene�e proti komunistùm. Proto britská vláda zdùrazòuje Washingtonu a Eisen-
howerovi zejména dalekosáhlý politický význam postupu amerických jednotek
na Prahu a co mo�ná nejdál na východ Èeskoslovenska, pøedev�ím ale co nej-
rychlej�í obsazení Prahy.155 Kdy� ani to nepomohlo a oba adresáti reagovali na
premiérovo naléhání nerozhodnì a neurèitì, apeloval Churchill v noci z 3. na 4.
kvìten znovu na Eisenhowera: �Doufám, �e Vá� plán Vám nezabrání v postupu
na Prahu, máte-li dostatek vojska a jestli�e Vás Rusové nepøedejdou. Domníval
jsem se, �e jste se nezamý�lel zastavit, máte-li dost sil k dispozici a je-li zemì
prázdná.�156 4. kvìtna ráno odeslal v dùsledku Churchillova posledního telegramu
Eisenhowerùv politický poradce Robert Murphy do Washingtonu zprávu, �e
Britové nepøestávají naléhat, aby Amerièané postoupili k Vltavì.157

Churchillùv noèní apel na Eisenhowera koneènì nesl ovoce. 4. kvìtna do-
poledne si zajistila Pattonova 3. armáda horské pøechody do ÈSR. V poledne
volal Pattona jeho nadøízený, generál Omar Bradley, velitel 12. armádní skupi-
ny, její� èástí byla 3. armáda, a ptal se ho, kdy mù�e zahájit útok na východ;
odpovìï znìla, �e druhý den za úsvitu (5. kvìtna). Bradley hned vydal rozkaz,
�e 3. armáda nesmí pøekroèit èáru Karlovy Vary � Plzeò � Budìjovice, ale �e má
rozvinout silnou prùzkumnou èinnost smìrem na Prahu. 5. kvìtna v 6.00 zahájily
dva armádní sbory 3. armády postup na Plzeò: nìmecké síly nekladly vùbec
�ádný odpor, tak�e Amerièané urazili tra� A� � Plzeò (140 km) za 15 hodin.158

Proto�e Nìmci pøi postupu na Plzeò, obsazenou 6. kvìtna ráno, se vùbec nebrá-
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nili a proto�e State Department vyzýval Eisenhowera k dal�ímu postupu, naøí-
dil ten u� 4. kvìtna ráno 12. armádní skupinì generála Bradleyho, aby byla
pøipravena k pochodu a� na horní Labe a Vltavu.159 Situace nemohla vypadat
nadìjnìji a americký odpor z dubna byl jako odvát.

Mezitím se pohnuly vìci ve Washingtonu. Podle Stettiniovy instrukce
z 26. dubna pøipravil State Department pro Trumana memorandum s naléhavým
doporuèením dal�ího postupu Pattonovy 3. armády do vnitrozemí Èeskoslo-
venska. Memorandum prezidenta dùraznì �ádalo, aby neprodlenì vydal rozkaz
Pattonovi postoupit a� k Vltavì podél celého jejího toku, obsadit celou polovi-
nu Èech západnì od Vltavy vèetnì Prahy a vytvoøit ve støedních Èechách vý-
chodnì od Vltavy silné pøedmostí; tím by si Spojené státy zajistily vùèi Sovìt-
skému svazu silnìj�í pozici a mohly by po válce vyjednat s Moskvou pøíznivìj�í
úpravu støední Evropy.160 Truman, který mìsíc tvrdo�íjnì pøíkøe odmítal v�ech-
ny britské apely v tom smìru, dal se vlastním zahranièním ministerstvem hned
pøesvìdèit: jen�e z dosud nejasných dùvodù mu bylo memorandum pøedlo�eno a�
5. kvìtna, týden po Stettiniovì instrukci, a Eisenhower obdr�el jeho rozkaz a� 7. kvìt-
na161, kdy� u� ten odvolal pochod na Prahu, který naøídil o tøi dny døíve.

Co se vlastnì stalo? Pùvodnì tak nadìjný 4. kvìten 1945 se ukázal jako
tragický den pro budoucnost pováleèného Èeskoslovenska. Eisenhower toho
dne kapituloval a kabeloval americké vojenské misi v Moskvì: ��ádám vás,
abyste informovali sovìtské vrchní velení, �e zamý�líme okam�itì postupovat
na linii Karlovy Vary � Plzeò � Èeské Budìjovice a obsadit tato mìsta. Potom
budeme pøipraveni pokraèovat v na�em postupu do Èeskoslovenska na Labe
a Vltavu za úèelem vyèi�tìní západních bøehù tìchto øek a v koordinaci se so-
vìtskými plány vyèistit jejich bøehy východní, bude-li toho situace vy�adovat.�162

Tento plán znamenal obsazení nejen celé západní poloviny Èech po linii Dìèín
� Litomìøice � Roudnice n. L. � Mìlník � Praha � Týn n. Vlt., ale i celé Prahy
(�východní bøehy�) a znaèné èásti støedních Èech na východ od Prahy. Av�ak
americká vojenská mise v Moskvì tlumoèila Eisenhowerovi 5. kvìtna, v první
den pra�ského povstání, odmítnutí jeho projektu: �Sovìtské velení �ádá gene-
rála Eisenhowera, aby upustil od postupu spojeneckých branných sil za døíve
stanovenou linii, aby tak bylo zabránìno mo�nému zmatku branných sil... So-
vìtské velení proto doufá, �e pokud jde o postup spojeneckých armád
v Èeskoslovensku, generál Eisenhower splní na�e pøání.�163 Tého� 5. kvìtna
do�lo ke schùzce generála Bradleyho s mar�álem Konìvem, jemu� Bradley po-
lo�il otázku, zda si sovìtské velení �nepøeje americkou spolupráci� pøi osvobo-
zení Prahy. Americké podpory není tøeba, odpovìdìl Konìv, sovìtská operace
na Prahu je u� pøipravena a kdyby Amerièané postoupili dál na východ, vojska
by se �pomíchala� a do�lo by ke �zmatku� ve velení. Bradley slíbil, �e 3. armáda
nepostoupí z dosavadní linie, ale nedovedl pochopit, jak chtìjí Sovìti pronik-
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nout k Praze, od ní� jsou stále je�tì vzdáleni nìkolik set kilometrù; Konìv nebyl
schopen odpovìdìt164. Není úplnì vylouèeno, �e k �pøání� sovìtského velení
z 5. kvìtna do�lo na pøímý osobní zákrok Stalinùv, na nìho� se podle podezøení
ès. ko�ických nekomunistù údajnì obrátil Zorin a Gottwald se soudruhy, aby
nedopustil, aby Amerièané vtáhli do Prahy døív ne� Rusové 165.

Je�tì 7. kvìtna odeslal State Department Murphymu dal�í instrukci vrhnout
3. armádu k Vltavì, ale ta pøi�la u� zcela opo�dìnì, a� 8. kvìtna veèer, deset
hodin pøedtím, ne� sovìtská tanková èela dosáhla pøedmìstí Prahy. Murphy mìl
nadto stále pøipomínat Eisenhowerovi, �e ve støední Evropì je nutno obsadit
americkými silami co nejvìt�í území, aby se tím vylep�ila americká pozice pøi
pováleèných jednáních s SSSR o úpravì Evropy.166 Murphy hovoøil v poslední
direktivì z Washingtonu 8. kvìtna s náèelníkem Eisenhowerova �tábu generá-
lem Bedellem Smithem, který mu øekl, �e pro 3. armádu by to bývala byla hraè-
ka.167 Vynikající návrh State Departmentu pøi�el prostì pøíli� pozdì a byl pøed-
sti�en rychlým tempem událostí. Nebo� u� 6. kvìtna � nìkolik hodin po obsaze-
ní Plznì Pattonem a po zastavení amerického postupu v Holoubkovì, 24 km
východnì od Plznì a 76 km pøed Prahou � Eisenhower kapituloval pøed sovìt-
skou notou z 5. kvìtna a vydal rozkaz k pøeru�ení amerického postupu na linii
Karlovy Vary � Plzeò � Budìjovice. Eisenhowerovu povolnost pøed sovìtským
protestem proti jeho plánu pochodu na Prahu ze 4. kvìtna, který vùbec nebyl
formulován na sovìtské uzance ultimativnì (�lo o �pøání�), aby Eisenhower
musel pøed ním kapitulovat, i jeho neuposlechnutí 7. kvìtna do�lého Trumano-
va rozkazu, tøeba chápat jako generálovi vítanou pøíle�itost, jak znovu demon-
strovat existující pøíkré rozpory mezi zahranièní politikou a vrchním velením
USA.168

Spojeneètí velitelé v èele s Montgomerym, Bradleym a Pattonem jsou za-
jedno v tom, �e Prahu bylo mo�no obsadit z Plznì bìhem nìkolika hodin � mezi
èely 3. armády a Prahou nebyla ani jedna nìmecká jednotka a vzdálenost Holoub-
kov � Praha bylo mo�no hladce pøekonat bìhem deseti hodin: i kdyby 3. armáda
vyrazila z Plznì 6. kvìtna v 16.00 hodin, dorazila by do Prahy u� v noci ze 6. na
7. kvìten, nejpozdìji 7. kvìtna ve 2.00, tedy víc ne� 50 hodin pøed Rusy. Murphy
pova�oval je�tì po dvaceti letech Eisenhowerovo rozhodnutí zùstat stát za jeho
nejvìt�í politickou chybu, jí� se dopustil bìhem celé války.169 Montgomery �ni-
kdy nedovedl pochopit dùvody�, pro které se Eisehower zastavil170, a Bradley
zji��uje, �e Patton mohl být v Praze z Plznì bìhem ménì ne� 24 hodin171 (øekli
jsme si u�, �e za 10 hodin, k pøekonání 76 km nebylo tøeba 24 hodin). Nejvýraz-
nìji protestoval je�tì dodateènì proti Eisenhowerovì kapitulaci pøed Sovìty
Patton, který by byl rád vyrazil ku Praze pøes Eisenhowerùv rozkaz, a vzpomí-
nal: �Mìli jsme pochodovat k Vltavì a poslat Rusy k èertu, kdyby jim to nevy-
hovovalo.�172 Patton ostøe kritizoval Eisenhowerovo �osudné a krátkozraké roz-
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hodnutí� a otevøenì jej vyzýval, aby ani trochu nerespektoval své úmluvy se
sovìtským velením o Praze.

Londýnského exilu se zmocnilo zoufalství a exiloví politici byli �okováni.
Ripka naléhal 6. a 8. kvìtna na SHAEF a prostøednictvím intervencí a èeskoslo-
venských oficiálních nót u Edena ve dnech 6.�8. kvìtna o americký postup na
Prahu.173 Z Ripkovy iniciativy naléhal znovu Churchill na Trumana, aby dal
Eisenhowerovi rozkaz obsadit Prahu.174 Od 5. kvìtna veèer a� do 8. kvìtna o pùlnoci
pìtkrát apeloval na Edena Jan Masaryk, aby 3. armáda obsadila Prahu.175 7. kvìt-
na apeloval Churchill z èeskoslovenské iniciativy na Eisenhowera: �Doufám
je�tì, �e Va�e plány nevyluèují postup na Prahu, máte-li dost jednotek
a nenarazíte-li u� pøedtím na Rusy. Myslel jsem, �e není Va�ím úmyslem omezit
Va�e pronikání do Èeskoslovenska, kdy� máte dost sil a nestojí proti vám �ádné
nepøátelské jednotky.� Premiér vyzýval Eisenhowera, aby nerespektoval �ádné
úmluvy se sovìtským velením, a vìøil, �e jeho odpovìï Moskvì ze 6. kvìtna
neznamená závazek, �e americká armáda nepostoupí k Praze, nebo� sebeménì
nehrozí nebezpeèí, �e by se setkal s Rusy nejen pøed Prahou, ale ani ve východ-
ních Èechách. Churchill velmi naléhal na okam�itou odpovìï a chtìl vìdìt,
kdy se mù�e sejít s generálem k nejbli��ímu osobnímu rozhovoru k vyjasnìní
situace v Èechách.176 Jen�e Foreign Office u� 6. kvìtna komentoval Eisenhowe-
rovu odpovìï Antonovi slovy: �Obáváme se, �e to znamená, �e generál Eisen-
hower se sám zavázal, �e nepùjde do Prahy.�177 Táborský jistì plným právem
kritizuje po 6. kvìtnu �odpor anglosaských mocností pøevzít nále�itou odpo-
vìdnost a vyu�ít poslední reálnou �anci k uplatnìní jejich vlivu ve støední Evro-
pì�178, i kdy� mylnì zahrnuje do své kritiky i politiku britskou. Registruje také
hluboké zklamání, ano zoufalství Bene�ovo nad zprávou o zastavení americké-
ho postupu na plzeòské èáøe, jak se vyjádøil je�tì 18. èervna 1945 na Pra�ském
hradì v rozhovoru s britským diplomatem: �Rozhodnutí o zastavení postupu
bylo pro nìj veliké, snad rozhodující ne�tìstí... Cítil se jako pra�tìn pøes hlavu,
kdy� se dozvìdìl v rozhodujícím momentu, �e se nedá u� nic dìlat.�179

Poslední záchvìv americké intervence zavanul 8. kvìtna v noci. V 19 hodin
toho dne pøedal Foreign Office v Londýnì Ripkovy dokumentace nacistických
zvìrstev v Praze Churchillovi a Eisenhowerovi. Po otøesu z jejich èetby vydala
organizace SOE (Special operation Executive) rozkaz: kdyby 9. kvìtna od pùl-
noci do�lo v Praze k dal�ím toto�ným nìmeckým akcím, udílí se americké ar-
mádì v západních Èechách absolutní volnost zahájit bezohledný dal�í postup
na východ Èeskoslovenska a� do setkání západní a východní fronty na Moravì.
V�e závisí na tom, jaké zprávy dojdou o situaci na dosud neosvobozeném území
ÈSR 9. kvìtna mezi pùlnocí a osmou hodinou ranní do amerického hlavního
stanu. Radiový styk západních �tábù s Prahou za úèelem zji�tìní tìchto zpráv
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byl ale navázán s Prahou 9. kvìtna a� v 9.00 � a to u� byli nìkolik hodin v Praze
Rusové.180

Je charakteristické, �e je�tì 10. kvìtna nevìdìlo ani americké ministerstvo
války, co se v Èechách dìje, kde vlastnì americká armáda stojí a jakých linií
tam dosáhla, a zejména, zda pøece jen nepronikla do Prahy a k Vltavì.181 Kdy�
Eisenhowerùv �táb potvrdil 10. kvìtna, �e linie Karlovy Vary � Plzeò � Budìjo-
vice platí jako definitivní, aèkoli vìdìl, �e v Èechách se je�tì bojuje a �e Rudá
armáda 36 hodin po sovìtském obsazení Prahy dosud zdaleka je�tì neobsadila
v�echny oblasti v západním Èeskoslovensku, Foreign Office tý� den vyslovil
hluboké politování nad tímto zji�tìním, dal ale Eisenhowerovi za pravdu v tom,
�e Amerièané nemohou u� v Praze dosáhnout vùbec nièeho, co by pro nì bylo
�ádoucí.182 14. kvìtna, �est dní po nìmecké kapitulaci a pìt dní po ruské okupa-
ci Prahy, argumentoval State Department, �e i jen západní Èechy, okupované
vskutku americkou armádou, zùstávají i nadále pro Západ jednou z hlavních
polo�ek, kterou by bylo mo�no uplatnit z angloamerické strany v pøí�tích diplo-
matických jednáních s Moskvou.183 To byl ov�em jen zbo�ný sen: americká zóna
zahrnovala pøece necelou polovinu Èech. Tého� 14. kvìtna 1945 � a to u� vypa-
dalo o coul nadìjnìji a reálnìji � plukovník Perkins z britské agentury SOE
doporuèoval v Praze, aby západní politika v Èeskoslovensku neponechávala
volné pole vlivùm a zásahùm z Východu, ale aby soustavnì aktivnì podporova-
la �umírnìné �ivly� proti komunistùm.184 Ale o mìsíc pozdìji americká politika
definitivnì a deklarativnì odepsala Èeskoslovensko: 14. èervna 1945 zamítl
State Department britskou notu z 31. kvìtna, která navrhovala s pøesvìdèivou argu-
mentací, aby americká okupaèní armáda v západních Èechách zùstala v ÈSR a� do
prvních èeskoslovenských pováleèných voleb � tedy do konce kvìtna 1946.185 Zda
by ty volby v takovém pøípadì dopadly jinak, mù�eme se jen dohadovat.

Ale vra�me se na závìr je�tì jednou k otázce, zda Amerièané mohli vèas
osvobodit západní Èeskoslovensko, na které � a hlavnì na samu Prahu � kladli
Sovìti je�tì po roce takový dùraz s ostøím proti Spojencùm a jejich mo�nos-
tem.186 Je�tì po 6. kvìtnu � tedy po Eisenhowerovì katastrofálním rozhodnutí �
byl americký postup do Prahy a hluboko za ni lehce proveditelný. Víme, �e
Churchillova podmínka, tlumoèená Eisenhowerovi, znìla, �e Rusové Amerièa-
ny nepøedejdou. Jak by také mohli, kdy� u� koncem dubna narazili na støední
Moravì na pøekvapivì tvrdý a úspì�ný nacistický odpor, který je deset dní vá-
zal tì�kými pozièními boji a který zlomili teprve 8. kvìtna � tak Olomouc obsa-
dila Rudá armáda a� toho dne v 18 hodin. Nebo� 6. kvìtna, v den amerického
obsazení Plznì, probíhala sovìtská fronta na Moravì v severním úseku 300 km
od americké západoèeské linie, ve støedním úseku 310 km, v úseku ji�ním 160
km. Sovìti byli neschopni postoupit ku Praze z Moravy a museli volit pøedlou-
hou trasu z Berlína, odkud chtìli vyrazit 7. kvìtna a dosáhnout Prahu teprve po
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14. kvìtnu (sic!), více ne� týden po proponovaném americkém obsazení hlavní-
ho mìsta ÈSR.187

6. kvìtna obsazovali Sovìti teprve Krnov, Fren�tát, Nový Jièín, Ro�nov,
Vala�ské Meziøíèí, Hole�ov � operovali tedy stále je�tì jen na východní Mora-
vì, zatímco Amerièany dìlilo od Prahy jen necelých 80 km! Dokonce a� 10. kvìt-
na obsadili Mimoò, Mladou Boleslav, Turnov, Dvùr Králové, Novou Paku, Telè,
Daèice a a� 11. kvìtna Lysou nad Labem, Nymburk, Jablonec, Liberec �elezný
Brod, Jièín, Hradec Králové! To znamená, �e po obsazení Prahy 7. kvìtna v noci
by bývali mìli Amerièané nejménì 48�60 hodin k postupu za vltavsko-labskou
èáru do celých severních, severovýchodních, východních a jihovýchodních Èech.
To znamená dále, �e i americký postup, zahájený a� 6. kvìtna po dobytí Plznì,
by byl mohl bez jakýchkoli vojenských potí�í a bez jakýchkoli politických rizik
do 8. kvìtna ve 24 hodin dosáhnout nejen �Eisenhowerovy linie� podél vý-
chodního toku Vltavy vèetnì Prahy, ale dokonce i �Churchillovy linie� ve smyslu
jeho výmìru �co nejvìt�í èást západního Èeskoslovenska� z 30. dubna 1945
zhruba po èáøe Varnsdorf � Liberec � Vrchlabí � Trutnov � Náchod � Kladsko �
Bruntál � Rýmaøov � Litovel � Boskovice � Velké Meziøíèí � Tøebíè � Morav-
ské Budìjovice � Vranov/Znojmo, ani� by se americké jednotky byly kdekoli
dostaly do styku se sovìtskou armádou. Dosa�ení této linie by bylo pøineslo
americké obsazení prakticky celých Èech a ètvrtiny západní Moravy (zhruba
57 000 km2), tedy témìø 45 procent celého státního území. Tato alternativa není
hypotetickou utopií, byla reálnì zcela mo�ná, kdyby Eisenhower necouvl, a byla
by musela pøinést dalekosáhlé dlouhodobé pozitivní dùsledky pro èeskosloven-
ský vnitropolitický vývoj po roce 1945, nemluvì o �ir�ím rozmìru. Ale Eisenho-
werova zbyteèná kapitulace pøed Sovìty z 6. kvìtna likvidovala poslední reál-
nou perspektivu vojenského korektivu politického dìlení Evropy sovìtským
poru�ováním Jalty.

***

Co øíci jako bilanci na�ich úvah? Byli to výhradnì Anglièané, kteøí po sou-
stavném sovìtském bojkotování pùvodnì tak nadìjné Jalty zahájili od bøezna
1945 a zesílenì v dubnu toho roku omezovací, zatlaèovací a utlumující politiku
(�Eindämmungspolitik�) proti Sovìtskému svazu s cílem okle�tit sovìtský vliv,
omezit sovìtskou sféru a zesílit anglickou polovinu Evropy proti sovìtské. Ne-
mìli v tom trvalý úspìch, proto�e jejich zámìry soustavnì torpedovala americ-
ká politika, která nekriticky ve v�em nadr�ovala Sovìtùm a aktivnì je podporo-
vala.188 Pokud �lo v tom smìru o Èeskoslovensko, které Britové ve svém kon-
solidaèním úsilí preferovali, Amerièané byli pøevá�nì pøesvìdèeni, �e to pod-
lehlo vlivu SSSR a komunismu, kleslo v jejich satelita a nadto nejednotné pøed-
stavy uvnitø vlády USA byly údajnì � a v tom se nedá se západní literaturou
souhlasit � dùraznì ovlivnìny americkým odporem k �nové evropské levici�189,
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zejména k nekomunistické, o které naivní Amerièané pøedpokládali, �e je v ÈSR
u moci. Netøeba dovozovat, �e to je hrubý zásadní omyl, vycházející z obecné
protièeskoslovenské nálady v americké pochybené politice.190

Úporné úsilí udr�et váleènou koalici s SSSR jako konstantu svìtové politi-
ky stimulovalo po válce dal�í stagnaci americké politiky, dokud rozpad koalice
na jaøe 1947 neozøejmil plnou sílu studené války, pøipravované ov�em Sovìty
u� od roku 1943 a s plnou silou po Jaltì.Teprve oèividné zhroucení halucinací
a autosugescí, v nich� se americká politika pohybovala od podzimu 1941, pøi-
nesla vznik jaltské legendy jako iracionální pokus zdùvodnìní evropské kata-
strofy, dovr�ené posteriorní politickou mytologií, která stigmatizovala vnitro-
politické odpùrce konstruktérù legendy. Tìm ale zcela unikala poloha, kterou
vskutku právem kritizovat mohli � ztráta a popøení demokratické identity, jakou
pøedstavovala pøed Jaltou po léta politická schizofrenie statického, retardaèní-
ho odklonu od støední Evropy, v ní� globální pøedpojetí americké politiky ne-
postihlo ohnisko dìlení svìta. Nadto postrádáme v jaltské legendì onen aspekt,
bez nìho� je ka�dý výklad dìlení svìta neplodný: mnohonásobnì prome�kanou
reálnou �anci Západu korigovat dìlení svìta prostøedky politickými i vojenský-
mi � pøed Jaltou i po ní.

�e pøed zlomem vývoje na východní frontì, do prosince 1942, by byla
Moskva, tehdy nejspí�e ochotna ke koncesím, mohla být vèasným tlakem pøi-
nucena k souhlasu s takovou budoucí organizací støední a východní Evropy, jaká by
odpovídala zájmùm Západu i malých národù, pøesnì postihuje analýza nìmeckého
historika.191 Tato sta� dokumentuje snad absolutní platnost tohoto zji�tìní.

Kdybychom mìli hledat motivaci pochybné americké politiky let 1941�1945,
která umo�nila sovìtskou expanzi do støední Evropy, museli bychom podtrh-
nout následující faktory: 1. politicky fale�nì promítaný nekritický americký obdiv
k trpícímu Rusku; 2. tradièní snahu americké politiky neøe�it a pøímo ignorovat
nepohodlné, ru�ivé dílèí problémy; 3. nedùvìru a rivalitu USA vùèi Británii,
jejich snahu vyøadit Anglii ze svìtové politiky a pøevzít její dosavadní velmo-
censké pozice a funkce ve smyslu globální, bipolární koncepce svìtové politi-
ky, omezené na dvì supervelmoci a tudí� fakticky pøedurèující dìlení svìta �
jen�e jen z americké strany. V tom podepisujeme postøeh Krügerùv: �Die USA,
die auf Grund ihrer Machtpräponderanz unter den Westmächten ausschlagge-
bend waren, besassen überhaupt kein Konzept für eine differenzierte Politik
gegenüber der Tschechoslowakei... Die amerikanische Regierung war in ihrer
Gleichgültigkeit gegenüber der ÈSR, in der mangelnden Bereitschaft, sich mit
deren Problemen auseinanderzusetzen und sie als Partner zu achten,... mitschuldig
an der Niederhaltung der kleinen Nationen Osteuropas durch die Sowjetunion.�192
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Odpovìï na otázku, zda dìlení Evropy bylo �usneseno� na jaltské konfe-
renci, vyznívá tedy naprosto negativnì: vùbec ne Jalta, nýbr� výhradnì vývoj
vojenských operací v posledních týdnech a dnech druhé svìtové války na jedné
stranì, na stranì druhé tupá americká ochota vykupovat fiktivní udr�ení váleè-
né koalice se Sovìtským svazem obìtmi nejvy��ími determinovaly rozdìlený
svìt. Výpovìdi dvou prominentních úèastníkù jaltské konference opravòují zá-
vìr, �e vydávat Jaltu za dìlení svìta je neudr�itelná legenda, která u� pøes pùl
století pokøivuje realistický politický pohled. V roce 1975 prohlásil Averell
Harriman: �Velké mraèno mýtù a fale�ných informací pøikrylo skuteènou podo-
bu usnesení Jalty. Pováleèné problémy nevyplývaly z úmluv docílených v Jaltì,
ale z faktu, �e Stalin tyto úmluvy nedodr�el, a z agresivních akcí Kremlu;�193 �e
základní problém Jalty není dìlení svìta, ale v rozpínavosti Sovìtského svazu,
potvrdil výmluvnì pouze dva týdny po závìru krymské konference Vy�inskij:
Kdy� se Rumuni v protestu proti jeho zásahùm do jejich vnitøní politiky odvo-
lávali na jaltské dohody, prohlásil 27. února 1945 v Bukure�ti: �Jalta? Co zna-
mená Jalta? Jalta, to jsem já!�194
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ZUSAMMENFASSUNG

JALTA: DIE TEILUNG DER WELT ODER EINE LEGENDE?

Ivan Pfaff

Nach 1945 tauchte in der ganzen westlichen Welt (aber auch bei uns) eine
der vulgärsten und gefährlichsten Legenden auf, die allgemein mehr als 40
Jahre die politische Auffassung der modernen Geschichte beherrschte. In den
acht Tagen der Jalta-Konferenz (4.�11. 2. 1945) sollten Roosevelt und Churchill
ausdrücklich das Mittel- und Osteuropa dem Stalin ausliefern. Angeblich durch
eine geheime Vertragsklausel, die bisher aber niemand gesehen hat. Nach dieser
Legende wurde Europa schon vor dem Kriegsende in zwei Machtsphären geteilt;
die Tschechoslowakei wurde angeblich in die sowjetische Sphäre eingereiht.
Diese Legende hat doch ausdrücklich politischen Ursprung. Sie ist eine typische
Kompensationstheorie wie ein Versuch, die fatale Kurzsichtigkeit der
europäischen Politik der USA in den Jahren 1941�1945 zu kompensieren. Die
Legende ist eine durchaus uüberfrüfbare Konstruktion, die die Sowjetisierung
Ost- und Mitteleuropas nach 1945, bzw. 1949 ermöglichte.

Die bestehende Studie widerlegt restlos diese Legende auf Grund der
Erfassung, Interpretation und Analyse der manchmal noch nicht benutzten
britischen und amerikanischen Dokumente (die meisten werden in den
Kriegsmemoiren von W. Churchill und A. Harriman beinhaltet), des Archiv-
materials von Public Record Office in London und des Bene�-Archivs im
Staatlichen Zentralarchiv in Prag, teilweise auch auf Grund der Standpunkte
des tschechoslowakischen Exils in London. In Jalta erreichten die Sowjets ihre
gesetzten Ziele nicht und mussten die äußerst demokratische �Deklaration über
dem befreiten Europa� mit den Garantien der Unabhängigkeit der Staaten Mittel-
und Osteuropas akzeptieren. Aber schon zwei Wochen nach Jalta-Verhandlungen
begannen sie ihre Verpflichtungen systematisch zu brechen und zu vergewaltigen,
zur großen Enttäuschung der Westmächte, die schon ein Monat nach der
Beendung der Verhandlungen mit der �Eindämmungspolitik� zur Einstellung
der Sowjetisierung des östlichen Teils Europas anfingen. Deren Bestrebungen
waren aber nicht zu erfolgreich und es versagte auch das einzige reale Mittel
zur Jalta-Rettung und zur Neutralisierung der Sowjetisierung � der mehrfache
Plan, dem sowjetischen militärischen Vordringen nach Mitteleuropa durch das
frühere Eindringung der westlichen Kräfte in dieses Gebiet zuvorzukommen.
Die Studie endet mit der Jalta-Bilanz und mit dem Zusammenbruch der Jalta-
Legende nach dem kalten Krieg.
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RUSKÉ ZAHRANIÈNÍ ARCHIVY

Alexandra �piritová

Vznik nejvìt�ího ruského archivu mimo území Sovìtského svazu, Ruského
zahranièního historického archivu v Praze, známého spí�e pod v�itým názvem
Ruský archiv v Praze, je nerozluènì spojen s ruskou emigrací, usazenou v èes-
kých zemích. Tato emigrace se skládala ze dvou skupin: emigrantù z dob car-
ského Ruska a emigrantù z doby po nastolení vlády sovìtù. Celkovì emigrace
zahrnovala tisíce osob, v nich� druhá skupina poèetnì pøeva�ovala. Skládala se
zejména z uprchlíkù z doby obèanské války, to znamená z let 1918�1921.1 Jed-
nalo se jednak o celé rodiny uprchlíkù pøed politickou perzekucí sovìtských
orgánù, jednak o vystìhovalce zbídaèené obèanskou válkou a koneènì o pøí-
slu�níky bývalých bìlogvardìjské armády generálù Dìnikina a Wrangela. Po-
slední jmenovaná armáda pùsobila na Ukrajinì a Krymu, odkud se jí po porá�ce
daøilo evakuovat pøes Turecko do v�ech státù Evropy. Èást jejích pøíslu�níkù se
usadila v bývalém Èeskoslovensku, kde si zalo�ila rodiny i novou existenci. Na
rozdíl od emigrace carského Ruska byli emigranti po roce 1918 samozøejmì
vìkovì mlad�í a spojení pøedev�ím odporem vùèi sovìtské moci.2 Profesnì byli
znaènì rùznorodí, pøevládali mezi nimi pøíslu�níci inteligence.3 Národnostnì
byli u nich zastoupeni zejména Ukrajinci.4 Ti se také pokusili v èeských zemích
záhy zakládat vlastní �kolství, napø. Ukrajinskou univerzitu v Praze5 a pozdìji
i Ukrajinskou hospodáøskou akademii v ÈSR.6 Pøíslu�níci porevoluèní emigra-
ce se sna�ili pokud mo�no rychle adaptovat ve své nové domovinì. Zpoèátku
ov�em vìøili ve svùj brzký návrat a v porá�ku sovìtské moci, ale postupnì stále
více rezignovali. Svou vlast si mimo jiné pøipomínali i zakládáním spolkù
a organizací, kde se scházeli.7 Èinnost tìchto spolkù záhy koordinovalo Sdru-
�ení ruských zemských a mìstských èinitelù, vzniklé ji� v roce 1921�1922 (zkrá-
cenì tzv. Zemgar). Z podnìtù vùdèích èinitelù emigrace byl pøi kulturnì osvìto-
vém oddìlení tohoto sdru�ení v roce 1923 zalo�en archiv ruské emigrace, který
byl v následujícím roce pojmenován Ruský historický zahranièní archiv.8 Ná-
vrh na jeho zøízení podpoøil i tehdej�í èeskoslovenský ministr zahranièních vìcí
dr. Eduard Bene�. Pøièinil se o to zejména jeho blízký spolupracovník a jakýsi
patron nad ruskou emigrací v Praze, MUDr. Václav Girsa.9 Prvotním hlavním
úèelem archivu byla záchrana písemností, vyvezených emigranty z Ruska a je-
jich pøevzetí do správy. Záhy se k tomuto úkolu pøipojil sbìr dokumentace
o �ivotì pøedrevoluèní i porevoluèní emigrace. Nejednalo se tedy o klasický
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archiv, ale spí�e o jakési dokumentaèní støedisko, které svùj majetek èerpalo
z pùjèených dokumentù, pozdìji darovaných. Postupem èasu získal archiv i fi-
nanèní podporu od Zemgaru a soukromých dárcù tak, �e mohl zaèít dokumenty
vykupovat. Zvìt�ování jeho obsahu zpùsobilo, �e pøestaly staèit dvì místnosti
v Toskánském paláci, které ministerstvo zahranièních vìcí archivu pro zaèátek
poskytlo. Ministerstvo proto pro archiv pronajalo místnosti v Lázeòské ulici è.
13 na Malé Stranì, kam se archiv v roce 1924 pøestìhoval.10 To ji� nevykupoval
pouze sbírky a pozùstalosti, ale získal nárok na povinné výtisky a vznikala pøi
nìm knihovna i èítárna.

Roz�iøování fondù a slu�eb ruského archivu si vy�ádalo i zlep�ení jeho or-
ganizace a vedení. Øídícím orgánem se stala jeho archivní rada. Byla volena
jednak zástupci Zemgaru, jednak ministerstva zahranièních vìcí, které nadále
dr�elo nad archivem jakýsi patronát. Èleny rady se stali uznávaní odborníci
i veøejní èinitelé z øad emigrace.11 Tak v druhé polovinì dvacátých let byl pøed-
sedou rady A. Kizewetter a èleny mimo jiné profesor A. Florovskij, generál
V. Èernavin, Pavel kní�e Dolgorukov aj. Rada mìla za úkol dohlí�et na finanèní
hospodaøení i práci archivu. Jako svého výkonného pracovníka volila vedoucí-
ho archivu. Do roku 1928 jím byl V. J. Gureviè.

Na jaøe roku 1928 nastala v práci i øízení archivu zásadní zmìna, kdy� pøe�el
do pøímé podøízenosti ministerstva zahranièních vìcí v dùsledku ukonèení tzv.
Ruské pomocné akce. Stalo se tak z nìkolika dùvodù. Existence instituce, jakou
byl ruský archiv na území cizího státu bylo cosi zcela se vymykající státním
zvyklostem i právu. Situace se stala o to záva�nìj�í, �e po vzoru ruského archi-
vu zaèaly v Praze vznikat obdobné instituce: Ukrajinský historický kabinet,
Bìloruský zahranièní archiv, Donský kozácký archiv a Kubáòský archiv. Cílem
ministerstva zahranièních vìcí se proto stalo pøevzít v�echny tyto celky do své
správy, pokusit se je spojit a pøípadnì po pøijetí archivního zákona je nìkam
zaèlenit.12 Proto byl pro zaèátek nad vedením v�ech tìchto institucí ustanoven
spoleèný zmocnìnec ministerstva zahranièních vìcí, kterým se stal známý od-
borník ruských dìjin, profesor J. Slavík.

V roce 1934 byl k ruskému archivu pøipojen Donský kozácký archiv a pro
celý ruský archiv rozhodnutím ministerstva zahranièních vìcí ze dne 15. pro-
since 1934 è. 151111/II-2/34 byl od 1. ledna 1935 zaveden nový pracovní (or-
ganizaèní) øád.13 Podle tøetího èlánku prvního oddílu øádu byl archiv rozdìlen
do ètyø oddìlení: a) archiv dokumentù, b) archiv novin, c) knihovna a koneènì
d) novì pøipojený archiv donských kozákù. Písemnosti v�ech tìchto oddìlení
vyøizovala kanceláø ministerstva. Postavení dosavadního ministerského zmoc-
nìnce bylo ve druhém oddíle øádu zmìnìno pøímo na funkci øeditele archivu,
jmenovaného ministrem a jemu osobnì zodpovìdného. Zcela automaticky se
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jím v roce 1935 stal profesor Slavík. V jeho pravomoci bylo urèovat obor a funkci
zamìstnancù archivu, jejich pøijímání, povy�ování a propou�tìní v�ak musel
ministr schválit. Finanèní hospodaøení archivu schvalovala úètárna minister-
stva, archiv se stal rozpoètovou organizací.

Jednotlivá oddìlení archivu vedli ustanovení správci, z nich� jeden byl ur-
èen jako zástupce øeditele.

Autonomním vìdeckým orgánem ruského archivu zùstala archivní rada. Je-
jím hlavním úkolem se stalo 1) buditi a chrániti dùvìru ruské emigrantské veøej-
nosti k archivu, 2) pomáhati pøi odhadu vìdecké ceny dokumentù, nabízených
archivu a 3) na základì informací správcù oddìlení navrhovat øediteli archivu
zlep�ení práce. Také vìdecká rada volila ze svého støedu pøedsedu na období
3 let, který podléhal schválení ministra zahranièních vìcí. Funkce v radì byla
bezplatná, její podmínkou byla apolitiènost.

Zvlá�tností pracovního øádu byl ètvrtý oddíl, vìnovaný tzv. agentùm v za-
hranièí. Jednalo se o jakési zástupce archivu z øad ruské emigrace v rùzných
státech, kteøí prostøednictvím èeskoslovenských zastupitelských úøadù vykupo-
vali a odesílali do Prahy dokumenty pro ulo�ení v ruském archivu. Za svou
práci byli i finanènì ohodnoceni podle významu získaných dokumentù.

K ruskému archivu byl postupnì pøidru�ován i materiál ostatních men�ích
ji� zmínìných ruských archivù. K tomu úèelu bylo pro nì uvolnìno dvacet míst-
nosti v Toskánském paláci a bìhem roku 1935 tam byly dokumenty sestìhová-
ny.14 Po jejich sestìhování zaèalo od roku 1936 jednání o jejich pøedání pod
správu ministerstva �kolství a národní osvìty nebo ministerstva vnitra v soula-
du s úvahami o øízení archivnictví pøi pøípravì archivního zákona ÈSR. Øeditel
archivu profesor Slavík byl rozhodným zastáncem pøedání archivu pod minis-
terstvo �kolství a národní osvìty. To také zpùsobilo jeho odchod z archivních
slu�eb, kdy� v dùsledku zhor�ení politické situace po mnichovském diktátu bylo
rozhodnuto o pøedání ruských archivù do Archivu ministerstva vnitra v Praze. Ná-
vrh na pøedání podalo ministerstvo zahranièních vìcí ministerstvu vnitra pøípisem
ze 3. prosince 1938 è. 170766/I-1/38.15 Pùvodní termín pøevzetí k 1. 1. 1939 byl
posunut na 1. 3. 1939 a 3. 3. 1939 ode�el profesor Slavík z archivních slu�eb. Ostat-
ní pracovníci archivu, kteøí pøevá�nì v archivu pracovali od samotného jeho vzniku
a nále�eli k ruské emigraci, byli pøevzati do stavu Archivu ministerstva vnitra.16

Pøevzetí archivu se záhy ukázalo jako prozíravé a èasovì velmi akutní. Po
vyhlá�ení Protektorátu Èechy a Morava a obsazení Prahy okupanty 15. bøezna
1939 ji� 22. bøezna projevila nìmecká správa zájem o obsah a osudy ruských
archivù v Praze.17 Øeditel archivu ministerstva vnitra dr. Proke� se ohradil
u Nìmecké spisové komise v Praze s tím, �e ruské archivy jsou souèástí jeho
archivu. Byla uskuteènìna porada v Toskánském paláci, které se mimo dr. Pro-
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ke�e a jeho zástupce zúèastnili za øí�ský Zahranièní úøad v Praze sekèní �éf
dr. Oskar baron Mitis spolu s archiváøem úøadu dr. Johanem Ullrichem.18 Pøes
Proke�ovy protesty bylo rozhodnuto, �e Ruský zahranièní historický archiv bude
dán pod ochranu nìmeckého øí�ského archivu v Berlínì. Proke� oznámil oka-
m�itì celé jednání s tím, �e je ohro�en obsah jeho archivu, prezídiu ministerstva
vnitra. Pøesto se napìtí v dal�ích dnech je�tì stupòovalo. 23. bøezna obsadila
Toskánský palác nìmecká státní policie a hrozil násilný odvoz ruského archivu.
Ministru vnitra se podaøilo situaci ponìkud uklidnit pøíslibem spolupráce archi-
vu s okupaèní správou pøi vyu�ívání archiválií. Ji� 28. bøezna se také dostavil
do Toskánského paláce referent øí�ského ministerstva propagandy v Berlínì,
aby dohodl mo�nost vyu�ívat obsah ruských archivù protikomunistickým od-
dìlením jeho ministerstva.19 Na základì této porady vypracoval archiv minis-
terstva vnitra 7. dubna 1939 devítistránkovou nìmecky psanou zprávu o obsahu
ruských archivù v Praze pro pra�skou poboèku Zahranièního úøadu v Berlínì.
Pro pøiblí�ení obsahu archivù uvedu její struèný obsah:20

Archivní materiál ruských archivù lze rozdìlit na ètyøi vìt�í skupiny: 1) sta-
rá emigrace, 2) svìtová válka a únorová revoluce 1917, 3) obèanská válka, 4) ny-
nìj�í emigrace.

Ad 1) Skládá se z korespondence vùdcù ruské emigrace z posledního období
19. století (napø. Ogarev, P. V. Dolgorukov, Kelsiev, Peèeri aj.), ruských spisovatelù,
politikù a spolkových vùdcù, kteøí neemigrovali (napø. L. N. Tolstoj, I. S. Turgenìv,
Belinský aj.). Nìkterá korespondence ji� byla v Praze vydána tiskem.

Archiv také obsahuje celé registratury organizací z devadesátých let devate-
náctého století. Dále sbírku sociálnì demokratických novin Volja, vydávaných
v letech 1906�1907 v Nagasaki, tehdej�ím centru revoluèní propagandy rus-
kých váleèných zajatcù v Japonsku. Tato sbírka byla do Prahy pøedána po smrti
ruského emigranta N. K. Russel-Sudzilovského v roce 1930.

Ad 2) O první svìtové válce obsahuje archiv zejména sbírku pamìtí generál-
ního �tábu generála Averjanova, vrchního intendanta generála Bagatko aj. Dùle�i-
tým dokumentem jsou dvì poznámkové knihy generála M. V. Aleksejeva z let 1916�
1917, kdy byl velitelem generálního �tábu. Èást tìchto poznámek z doby kvìten �
èervenec 1917 byla ji� pra�ským ruským archivem v roce 1929 vydána tiskem.

Ad 3) Dokumenty k obèanské válce 1917�1922 se neskládají jen ze vzpo-
mínek, ale i z úøedních dokumentù: napø. protokoly z konference v Ufì, jednání
o této konferenci v Èeljabinsku ze srpna 1918, dokumenty o sibiøské oblastní
dumì, dokumenty k financování a organizaci Kolèakovy vlády aj. V Praze se
nacházejí i dokumenty k èinnosti a støídání vlád na Dálném východì. Mezi ji-
ným spisy osobní kanceláøe atamana Semenova, zpráva vy�etøovací komise ze
4.�5. dubna 1920 ve Vladivostoku, dokumenty k povstání generála R. Gajdy
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v roce 1920, sbírka stenografických záznamù z Amurské konference aj. Èinnost
severní vlády (Archangelsk) osvìtluje sbírka poznámek jejího vùdce N. V. Èaj-
kovského. Také severozápadní vláda je podchycena nìkolika dokumenty. Je napø.
dokumentováno formování dobrovolnické západní armády Bermont-Avalov-
ské i ji�ní armády. Charakteristická pro vztahy dobrovolnické armády a donské
vlády je korespondence s velitelstvím dobrovolnické armády velitele donských
kozákù generála Krasnova. Dìnikinova vláda je zastoupena dokumenty o civil-
ní správì a organizaci autonomní oblasti, místní samosprávì, soudnictví aj.
Z doby generála Wrangela je dokumentována pøedev�ím administrativa, zemì-
dìlská reforma a propaganda.

Dále jsou v pra�ském ruském archivu rùzné ruènì psané pamìti od známých
vùdcù, napø. Klimu�kina (samarotovská vláda), Èeli�eva (èlena rady u hlavního
velitele armády ji�ního Ruska), Skobcova (Kubáòská vláda) aj. Zásadní materi-
ál pro charakteristiku vojenského vùdce bìlogvardìjcù admirála Kolèaka obsa-
hují dva se�ity s koncepty dopisù paní N. z let 1917�1918, které formou deníku
zachycují jeho dojmy.

Ad 4) Velkou dùle�itost mají dokumenty k formování nové ruské emigrace
a jejích organizací. Zejména jde o sbírku ilustrací, obsahující 7000 fotografií,
5000 letákù, velký poèet map a plánù, plakátù aj.

V celém dokumentaèním oddìlení archivu, které bylo právì popsáno, bylo
koncem roku 1938 10 046 inventárních èísel spisù a 3 800 000 tiskù. Mimo toto
oddìlení Ruský zahranièní historický archiv spravoval knihovnu a èítárnu no-
vin. Knihovna zahrnovala 31 010 výtiskù, èítárna 14 292 novin. Kni�ní fond lze
rozdìlit do nìkolika skupin: a) oficiální tisky poslední carské vlády, prozatímní
únorové vlády a sovìtské vlády. Jde o stenografické zprávy ze zasedání øí�-
ských dum, záznamy ze sjezdù sovìtù, dekrety sovìtské vlády aj. b) ti�tìné
práce spisovatelù a politikù jako napø. Lenina, Trockého, Stalina, c) agitaèní
a propagaèní literatura v�ech politických smìrù od konce devatenáctého století,
d) ideologická a politická literatura dne�ní ruské emigrace.

Z èasopisù jsou kompletní roèníky titulù Sovremnik, Russkij Vestnik, Vestnik
Evropy aj., historické èasopisy jako Russkij Archiv, Russkaja Starina aj. a také sbír-
ka satiristických èasopisù z let 1905�1917, carskou vládou konfiskovaných.

Knihovna dostávala té� povinné výtisky emigrantského tisku po roce 1918.
Èítárna novin zahrnovala cca 10 686 titulù ruského tisku: 1) pøed svìtovou
válkou (cca 300 titulù), 2) tiskù ze svìtové války (pøes 140 titulù), 3) tiskù
z revoluce 1917 (cca 290 titulù), 4) tiskù z období obèanské války 1917�1922
(cca 1150 titulù), 5) sovìtského tisku po roce 1922 (cca 170 titulù), 6) tiskù
dne�ní ruské emigrace (pøes 1060 titulù).
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Ruský historický archiv byl v roce 1934 spojen s Archivem donských kozá-
kù. V tomto oddìlení nejsou jen dokumenty o úèasti donských kozákù v ruské
obèanské válce, ale i k historii kozácké emigrace od 18. století, které byly vyve-
zeny z Novoèerkaského kozáckého archivu emigranty.

Spolu s Ruským historickým archivem je ve správì Archivu ministerstva
vnitra i Ukrajinský historický kabinet. Vznikl v roce 1929 a byl v roce 1930
pøevzat ministerstvem zahranièních vìcí. Obsahuje 250 000 dokumentù, mno-
ho tisku (pøes 18 000 knih, 1600 roèníkù èasopisù a 1091 roèníkù novin)
k ukrajinským dìjinám. Zvlá�tní význam mají dokumenty k veøejným osobám
(napø. Hru�ovskij, Petljura, �apoval aj.) a k událostem z let 1917�1920. Dále
men�í sbírky rukopisù, letákù a map (u� od 16. století). Z èasopisù roèníky
titulù Pravda (1868�1894) a Zorja (1880�1897). Nejvìt�í cenu mají roèníky
èasopisù Rada (1907�1914) a Delo (1907).

Z konglomerátu bývalých pra�ských ruských archivù je nejmen�í Archiv
bìloruský. Obsahuje 11 000 listù, dokumentù a malou knihovnu s 570 knihami
a 207 roèníky novin.

Vypracováním této velmi podrobné zprávy sledovalo zøejmì vedení Archi-
vu ministerstva vnitra hned nìkolik cílù: a) poøídilo si tak pøehled pro vlastní
potøebu, b) prokázalo ochotu a jakousi vstøícnost okupaèním úøadùm a koneènì
i c) mìlo pro budoucnost doklad o obsahu pøevzatých písemností pro pøípad, �e
by je muselo vydat ze své správy. Zájem o nì neustával a ne�el jen oficiální
cestou. 21. èervna 1939 nav�tívili pøedsedu vìdecké rady Ruského historického
archivu A. Fadìjeva dva �patnì èesky mluvící mu�i, kteøí se vydávali za vyslan-
ce amerických univerzit a nabízeli mu odkoupení dokumentù archivu s tím, �e
mají zaji�tìno jejich vyvezení na Západ. Po odmítnutí opakovali své náv�tìvy
je�tì 23. èervna, 28. èervna, 4. èervence, 4. srpna a 8. srpna.21 Prostøednictvím
opatrného zji��ování pøes badatele se vedení archivu podaøilo zjistit, �e jde pa-
trnì o provokaci.

Stálé ohro�ování dokumentù ruských archivù v Toskánském paláci uspí�ilo
nutnost jejich pøestìhování do vlastních prostor Archivu ministerstva vnitra.
Bìhem èervna a èervence 1939 byly dokumenty pøevezeny do pøízemí a první-
ho patra archivní budovy v Loretánské ulici. Ihned po ukonèení stìhování byla
zahájena revize a inventarizace dokumentù a tím i jejich znepøístupnìní.22

Soubì�nì se zaji��ováním bezpeènosti dokumentù upevòovalo vedení ar-
chivu i organizaci pøevzatých archivù a jejich zaèlenìní do organizace minister-
ského archivu. Zpoèátku byl pøevzat øád z roku 1935, ale ji� v roce 1940 do�lo
k vyhlá�ení nové organizaèní struktury celého Archivu ministerstva vnitra.23

Z ruských archivù bylo vytvoøeno druhé oddìlení archivu, které se dále dìlilo
na dvì pododdìlení: bývalý Ruský zahranièní historický archiv a ostatní ruské
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archivy. Zvlá�tností celého oddìlení bylo zachování vìdecké archivní rady pøi
nìm jako poradního orgánu vedení archivu. Jejím hlavním úkolem i podle orga-
nizaèního øádu bylo mimo poradenství i udr�ení dùvìry ruské emigrace k zaji�-
tìní archivu i po jeho pøiøazení k vnitru.24 Nebyl to zcela bezvýznamný úkol.
Ruský zahranièní historický archiv si i po svém zaøazení pod ministerstvo za-
hranièních vìcí dr�el zdání autonomie. Pøi svém vzniku mìl do velké míry cha-
rakter soukromé instituce a jeho zaèlenìní do Archivu ministerstva vnitra bylo
u mnohé ruské emigrace i v zahranièí bráno jako postátnìní jejich majetku.

Vedení archivu ministerstva vnitra se v�ak záhy setkalo nejen s ohro�ením
pøevzatých dokumentù, ale i pracovníkù bývalých ruských archivù. Po zaèlenì-
ní archivù do archivu vnitra bylo jejich pracovníkùm umo�nìno pøejít spolu se
spisy do stavu archivu vnitra. Vedení si bylo ov�em vìdomo, �e jde vìt�inou
o pracovníky bez vìt�ího archivního vzdìlání, ale na druhé stranì �lo o znalce
pøebíraného materiálu. Záhy se v�ak ukázala obtí�nost øe�ení jejich bezpeènos-
ti. Jednalo se vìt�inou samozøejmì o pøíslu�níky ruské emigrace. Jestli�e se
ruským emigrantùm, pracujícím v rùzných oborech, daøilo splývat s èeskými
pracovníky, v pøípadì pracovníkù bývalých ruských archivù se to daøilo jen
zpoèátku. Bylo to zásluhou i dr. Èejchana, který úzce spolupracoval s Ruským
historickým archivem ji� od roku 1932 a po odchodu profesora Slavíka se stal
v Archivu ministerstva vnitra vedoucím celého nového druhého oddìlení. K
ruce mu zùstali i dosavadní vedoucí oddìlení ruských archivù, ze kterých byly
nyní vytvoøeny pracovní skupiny: dokumentaèní skupinu vedl A. Izjumov25,
skupinu knih a èasopisù S. Postnikov26 a skupinu novin L. Magerovský.27 Spo-
lu se jmenovanými bylo pøevzato z Ruského archivu 15 smluvních úøedníkù
a 9 zamìstnancù (vrátný, topiè, uklízeèky), z Ukrajinského kabinetu 5 úøední-
kù.28 Pozornost nìmeckých okupaèních úøadù se na tyto pracovníky zamìøila
v roce 1941, kdy od jeho druhé poloviny zaèalo docházet k jejich zatýkání
a odvlékání do koncentraèních táborù.29 V roce 1941 �lo o tøi osoby, v roce
1942 také tøi, z nich� jeden zahynul pøi výslechu na gestapu, v roce 1943 a 1944
po jedné.30 Po prvních zatýkáních v roce 1941 se vedení archivu pokusilo od-
vrátit pozornost propu�tìním nejstar�ích pracovníkù P. Bobravského, V. Kras-
nova a S. Postnikova.31 K vyøe�ení situace do�lo po 1. záøí 1942, kdy byl sesa-
zen dosavadní øeditel archivu ministerstva vnitra dr. Proke� a jeho funkci pøevzal
ke své funkci archivního referenta Úøadu øí�ského protektora dr. H. Swientek.32

Tím se archiv dostal plnì pod nìmeckou správu, ale zároveò, paradoxnì, i mimo
dozor gestapa. Zmìna ve vedení archivu se v�ak silnì odrazila v osudech pí-
semností ruských archivù. Vedení druhého oddìlení byl zbaven dr. Èejchan a bylo
svìøeno zástupci Swientka, dr. Pe�ákovi. V dubnu 1942 musel archiv pøedat
písemnosti bývalého Archivu donských kozákù pra�skému oddìlení øí�skonì-
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meckého vojenského archivu.33 To byly v�ak jediné písemnosti, které archiv ve
své správì bìhem okupace neudr�el.

Dalo se oèekávat, �e po skonèení okupace skonèí i nebezpeèí pro písemnos-
ti bývalých ruských archivù. Pracovi�tì vìdeckého vojenského ústavu v budo-
vì pra�ského Památníku osvobození také ji� 2. èervna 1945 vyzvalo vedení
Archivu ministerstva vnitra, aby si opìt pøevzalo do své správy spisy Archivu
donských kozákù. K tomu v�ak ji� nedo�lo. Naopak. Na svém zasedání ze
13. èervna 1945 se èeskoslovenská vláda usnesla vìnovat Akademii nauk SSSR
pøi pøíle�itosti jejího 220. výroèí, jako pøedstavitelce sovìtské vìdy tzv. Ruský
historický archiv i ostatní ruské archivy, aby takto projevila uznání a obdiv
Èeskoslovenska sovìtské vládì.34 Vládní usnesení bylo 14. srpna 1945 zmìnì-
no s tím, aby ukrajinská èást tzv. Ruského archivu v Praze, který byl darován
Akademii nauk SSSR byla vyjmuta z tohoto daru s tím, �e se vìnuje vládì Ukra-
jinské sovìtské socialistické republiky jako dùkaz upøímných pøátelských vzta-
hù obou zemí, které jsou dnes blízkými sousedy. Jen v závìru usnesení byla dána
zajímavá podmínka: vìnovaný archiv nech� zùstane v Kyjevì archivním celkem
(fondem) pod jménem Pra�ský ukrajinský archiv.35 Pùvodním zámìrem bylo
pøedat archivy co nejdøíve, pozdìji se plánovalo pøedání na 2. srpna 1945.36

Vládní usnesení se ov�em setkalo s odporem jak archivní veøejnosti, tak u rodin
emigrantù, kteøí poukazovali zejména na pùvodní soukromý charakter vlastnic-
tví dokumentù. Na to, �e dokumenty mohou ohrozit bezpeènost emigrantù, kte-
øí pøeci uprchli právì pøed sovìtskou mocí, se v dobové euforii osvobození
Prahy Rudou armádou zøejmì málokdo odvá�il poukázat. Na druhé stranì so-
vìtský velvyslanec V. Zorin naznaèil pøi svých pravidelných rozhovorech se
státním tajemníkem ministerstva zahranièních vìcí V. Clementisem velký zá-
jem o dokumenty, které byly ze Sovìtského svazu de facto protiprávnì vyveze-
ny.37 Èeskoslovenská vláda ve snaze utlumit odpor proti pøedávání nejdøíve ulo-
�ila ministerstvu �kolství, aby nechalo poøídit kopie výbìru pøedávaných
dokumentù. Zájem o práci na tomto výbìru projevil profesor Slavík a vzhledem
k jeho znalostem materiálu mu byla svìøena. Ji� 24. èervence bylo v�ak na ná-
vrh ministra �kolství profesora Z. Nejedlého od výbìru ustoupeno s tím, �e to
zdr�uje pøedání a fotokopie mohou být zhotoveny po nìm v Moskvì.38 K tomu
ov�em ji� nikdy nedo�lo.

K pøedání písemností Ukrajinského historického kabinetu do�lo 4. záøí 1945
za pøítomnosti zástupcù archivu z Kyjeva, sovìtského velvyslance Zorina a èes-
koslovenských ministrù Noska, Nejedlého a Kopeckého. Obdobnì byl 13. pro-
since 1945 v Praze pøedán Ruský historický zahranièní archiv zástupcùm mos-
kevské akademie.39 Z bývalých pra�ských ruských archivù zùstal v archivu
ministerstva vnitra jen zbytek pracovníkù, proto�e z tìch, kteøí za války z archi-
vu museli odejít, se vrátili pouze dva: A. Izjumov a V. Krasnov. V�ichni zùstá-
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vali nadále pracovat v archivu a jejich prvním pováleèným úkolem byla právì
pøíprava pøedání dokumentù do Sovìtského svazu. A pak je�tì èekání, co s nimi
bude. Vìdìli, �e je neèeká �ádná skvìlá budoucnost vzhledem k tomu, �e byli
politiètí emigranti ze zemì souèasných vítìzù. Snad proto také zùstali pracovat
v archivu. Mìli svùj vìk a nechtìli a ani nemìli sílu znovu utíkat. V archivu ji�
pracovali nìkolik let, s�ili se s ním a snad tu cítili i vìt�í bezpeèí. Bohu�el, jen
zdánlivé. Kdy� 11. kvìtna 1945 zatýkala Národní garda v archivu jejího øeditele
Swientka, zatkla i tøi bývalé pracovníky ruského archivu pro údajnou kolabora-
ci. Pak byl v èervnu zatèen dal�í, v øíjnu dal�í i v listopadu a v roce 1946 dal�í
dva. V roce 1947 byl po této stránce klid, zato rok 1948 prakticky zlikvidoval
v�echny zbývající. Ti v�ak ji� unikli zatèení. Archiv je pouze na hodinu propus-
til pro ztrátu dùvìry. Nejdéle vydr�el topiè, do roku 1951.40 Takový byl osud
pracovníkù. A dokumentù? V dubnu 1990 si na ruský archiv vzpomnìl týdeník
Moskovskije novosti a výtah z èlánku otiskly i na�e Zemìdìlské noviny: Po
roce 1945 byl archiv formálnì pøedán Akademii vìd SSSR. Ve skuteènosti v�ak
pøe�el do rukou Lidového komisaøe vnitra (NKVD). Brzy poté zaèalo tzv. opera-
tivní policejní zpracovávání materiálù pra�ského archivu, v jeho� dùsledku bylo
objeveno na 18 000 nepøátel. Zatèeno bylo také nìkolik pracovníkù archivu, kteøí
vìt�inou zahynuli pøi vy�etøování nebo ve stalinských táborech, konstatuje týdeník.
A� do roku 1988 nebyl archiv pøístupný, a i tìch nìkolik �pøipu�tìných� se nesmìlo
na údaje z archivu odvolávat. V ústøedním státním archivu Øíjnové revoluce dnes
navíc zùstala ji� jen asi tøetina pra�ského archivu, zbytek byl rozdán institucím...41

Obrat nastal a� koncem 80. let. V roce 1987 byla badatelské veøejnosti zpøí-
stupnìna èást Ruského zahranièního historického archivu, která je pod názvem
Pra�ská sbírka ulo�ena ve Státním archivu Ruské federace v Moskvì. Její správ-
kynì L. I. Petru�evová o stavu sbírky podala zprávu na mezinárodní konferenci
o ruské emigraci v prosinci roku 1999 v Sankt Peterburgu. Konstatovala, �e
archiv se sna�í o uvedení Pra�ské sbírky do pùvodního stavu. V letech 1993�
1994 bylo do ní vráceno kolem 6 000 inventárních jednotek a pøipravuje se
mezinárodní prùvodce Dokumenty ruského zahranièního historického archivu
v Praze v archivech Spoleèenství nezávislých státù.42

Takový je souèasný osud ruských archivù v Praze. Byly nìèím neobvyklým,
ani archiv ani dokumentární støedisko. Vznikaly neobvykle, z darù i zoufalství
nad tím, �e potomci zapomenou, proè jejich rodièe ode�li z vlasti. Setkávaly se
s nepøátelstvím za války, okupace i v míru. A byly to jenom dokumenty. Jejich
opatrovníci v�ak mìli osud mnohem trpèí a tragiètìj�í. A tak by se na tyto archi-
vy nemìlo zapomenout.
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POZNÁMKY

 1 Roèenka ÈSR z roku 1922 udávala poèet zhruba dvou milionù emigrantù, rozprchlých po
celém svìtì. V ÈSR se odhadovalo na 6000 osob, z toho v Praze asi 2000 osob. Viz té�
Podaný, Barvíková: Emigrace z Ruska v meziváleèném Èeskoslovensku. Praha 1947.

 2 Státní ústøední archiv v Praze (dále SÚA Praha), fond Ministerstvo vnitra prezídium (dále
PMV) 1925�1930, sign. X/R/27.

 3 SÚA Praha, PMV 1919�1924, sign. V/R.

 4 SÚA Praha, PMV 1925�1930, 1931�1935 a 1936�1940, sign. X/U/4.

 5 SÚA Praha, fond Ministerstvo �kolství a národní osvìty, v�eobecné, skupina 4, sign. V.

 6 SÚA Praha, fond Pøedsednictvo ministerské rady 1918�1945, sign. S 1375.

 7 SÚA Praha spravuje ve svých fondech torza písemností 107 organizací ruské a ukrajinské
emigrace po roce 1918. Viz Prùvodce po archivních fondech a sbírkách SÚA. Praha 1999,
díl II., svazek 3, s. 14�24.

 8 Obecnì byl nazýván také Pra�ský ruský archiv.

 9 MUDr Václav Girsa se narodil 28. listopadu 1875 v �epetovce na Ukrajinì. Po studiu
medicíny nastoupil jako chirurg v nemocnici v Kyjevì, kde se po deseti letech stal pøed-
nostou jejího chirurgického oddìlení. Po rozpoutání první svìtové války pomáhal mezi
èeskými váleènými zajatci v Rusku organizovat protirakouský odboj, stal se èlenem Èes-
kého komitétu a od roku 1917 pøedsedou Svazu èeskoslovenských spolkù na Rusi. Aktivnì
spolupracoval s odboèkou Èeskoslovenské národní rady a pozdìji jako zplnomocnìný zá-
stupce èsl. vlády vedl v listopadu 1919 jednání s bol�evickou vládou o transportu èeskoslo-
venských legií z Vladivostoku do Francie. Po návratu do republiky pracoval v letech 1921�
1926 na ministerstvu zahranièních vìcí, v letech 1927�1935 byl èsl. vyslancem v Polsku,
v letech 1927�1934 i Finsku, v letech 1935�1938 v Jugoslávii. Bìhem okupace Èeskoslo-
venska pracoval v odboji. Po válce ji� zùstal v ústraní. Zemøel 23. èervna 1954 v Praze.
(Viz Kdo byl kdo v na�ich dìjinách ve 20. století. Praha 1994, s. 132�133).

10 Roèenka ÈSR pro r. 1925.
11 Ve 14. èísle Týdeníku aktualit, vydávaném Tiskovou agenturou Novosti v Praze, vy�el

v roce 1990 èlánek nazvaný Archiv, který se stal legendou. Autorem byl zøejmì èlovìk,
inspirovaný bud  pøíslu�níkem bývalé ruské emigrace nebo nìkdo z jejího okolí. V èlánku
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stva zahranièních vìcí.

12 Tak 27. bøezna 1934 byl pøièlenìn jako zvlá�tní samostatné depozitum k ruskému zahraniè-
nímu historickému archivu Donský kozácký archiv a v roce 1937 byl spojen Kubáòský
archiv s Ukrajinským historickým kabinetem, vzniklým poèátkem roku 1930. SÚA Praha,
PMV 1931�1935, sign. VI/A.

13 Archiv ministerstva zahranièních vìcí Praha (dále AMZV Praha), fond Protektorát (dále
Pro), kart. 14, ob. 9.

14 Týdeník aktualit roè. 23, è. 14, s. 6.
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15 SÚA Praha, fond Ústøední archiv ministerstva vnitra (dále ÚAMV) 1935�1945, sign. II/
2b-3, èj. 4863/1938, kart. 125.

16 Viz citaci v pozn. 15, èj. 5757/1938, kart. 125. Nepatrná èást pøe�la s èásti sbírky novin do
slu�eb Slovanské knihovny v Praze.

17 Viz citaci v pozn. 15, èj. 1497 a dal�í.
18 AMZV Praha, Pro, kart. 14, ob. 7 a 8.
19 SÚA Praha, ÚAMV 1935�1945, sign. II/2b-3, zpráva z 28. 3. 1939, kart. 125.
20 AMZV Praha, fond Pro, kart. 14, ob. 7.
21 SÚA, ÚAMV 1935�1945, sign. II/2b-3, èj. 52 a 53/1939, kart. 125.
22 SÚA Praha, ÚAMV 1935�1945, sign. II/2b-3, èj. 27/1939.
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18/6-40. AMZV Praha, fond Pro, kart. 14, ob. 8.
24 SÚA Praha, ÚAMV 1935�1945, sign. II/2b-3, èj. 13/1939, kart. 125.
25 Alexandr Izjumov, nar. 8. 8. 1885, do ÚAMV pøevzat ji� v prosinci 1938 jako smluvní

úøedník a správce dokumentaèní skupiny, v letech 1941�1945 vìznìn v koncentraèním
táboøe, + 16. 5. 1950.
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1942�1945 vìznìn v koncentraèním táboøe, 4. 8. 1945 odvleèen do SSSR pro èlenství ve
stranì eserù, po pìti letech v pracovním táboøe propu�tìn k sestøe na Ukrajinu. Po roce se
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27 Leo Magerovský, nar. 21. 9. 1911, pøevzat do AMV 1. 7. 1939 ve funkci aktuárského
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29 Okupaèní správa sledovala ruské i ukrajinské emigranty jednak prostøednictvím minister-
stva vnitra (SÚA Praha, PMV 1936�1946, sign. E 53, E 55) a jednak mìla pøímo v archivu
své spolupracovníky. Jedním ze zaslou�ilej�ích byl dr. Artor Zechel. Pocházel z Tachovska
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31 Viz citaci v poznámce è. 30.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE RUSSISCHEN AUSLANDSARCHIVE IN PRAG

Alexandra �piritová

Nach der Oktoberrevolution in Russland stieg die Anzahl der russischen
Emigranten in allen Staaten der Welt beträchtlich. Auch in Prag � gemeinsam
mit der vorrevolutioneren russischen Emigration - entstand eine zahlenmäßig
bedeutendere Nationalminderheit, die sich innerlich weiter auf die Ukrainer,
Belorussen u. a. teilte. Im Jahre 1922 schätzte man die Anzahl offiziell auf 2000
Personen. Die tschechoslowakische Regierung - mit Verständnis für die
bedrängte Existenzlage der Emigranten, die aus Russland nur mit den zum Leben
unbedingten Mitteln flohen � gründete die sog. Russische Hilfsaktion. Ihre
Aufgabe war, den Flüchtlingen jede Unterstützung zu gewähren. Der
Hauptpartner dieser Institution auf der Emigrantenseite wurde die Vereinigung
der Russischen Landes- und Stadtrepräsentanten (Abk. Zemger), die in Prag
schon 1921 entstand. Derer Zweck war u. a. Koordinierung auch der
Kulturtätigkeit der russischen Emigration bei der Gründung und Arbeit des
russischen Minderheitsschulwesens, der Vereine und ähnlicher Institutionen.
Im Jahre 1923 wurde bei Zemger das Archiv der russischen Emigration
gegründet, das im nächsten Jahr den Namen Russisches Historisches
Auslandsarchiv erhielt. Die Aufgabe dieses Archivs war die Rettung der
Dokumente, die die Emigranten zielbewusst oder durch Zufall aus dem Vaterland
ausführten, deren eventuelle schriftliche Erinnerungen und die Sammlung der
Dokumentation über das Emigrantenleben. Es handelte sich also nicht um ein
klassisches historisches Archiv, aber vielmehr um eine Dokumentierungsstelle,
die ihr Eigentum am Anfang aus den ausgeliehenen, später geschenkten oder
gekauften Dokumenten schuf. Das Archiv hatte seinen Sitz im Toskanischen
Palast. Die Räume gewann es vom tschechoslowakischen Außenministerium,
das von Anfang an das Archiv in Schutz genommen hatte. Mit der gestiegenen
Dokumentenmenge musste Archiv einigemal in die größeren Räume in
verschiedenen Teilen Prags umgezogen werden. Im Jahre 1928 wurde es endlich
direkt dem Ministerium untergeordnet und kehrte in den Toskanischen Palast
zurück.

Nach dem Vorbild des russischen Archivs entstanden in Prag in den dreißiger
Jahren noch das Ukrainische Historische Kabinett, das Belorussische
Auslandsarchiv, das Donkosakenarchiv und das Kubanarchiv. Auch diese Archive
wurden einem Außenministeriumsbevollmächtigten untergeordnet. Zu diesem
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Bevollmächtigten war der bekannte tschechische Kenner der russischen
Geschichte, J. Slavík, bestimmt. Das Ziel des Ministeriums war die Vereinigung
aller dieser Archive in einem Institut. Dazu kam es erst infolge des Münchner
Abkommens und bei der Vorbereitung der Liquidation des tschechoslowakischen
Außenministeriums. Nach einigen Wochen der Ministerienverhandlungen
übernahm das Archiv des Innern am 1. 3. 1939 alle diese Archive in seine
Verwaltung.

Zur Zeit des Protektorats rettete die Leitung des Archivs des Innern die
Dokumente vor der Beschlagnahme durch Okuppanten. Die Ausnahme bildeten
die Akten des Donkosakenarchivs, die an die Prager Zweigstelle des
Reichsdeutschen Militärarchivs abgegeben werden mussten.

Von den Mitarbeitern der russischen Archive, die das Ministeriumsarchiv
im Jahre 1939 gemeinsam mit Dokumenten übernahm, wurden einige Personen
in die Konzentrationslager verschleppt.

Aber auch das Kriegsende brachte für die russischen Archive in Prag und
für ihre Angestellten keine Sicherheit. Einige Mitarbeiter wurden schon 1945
für ihre Zusammenarbeit mit den Sozialrevolutionären von den sowjetischen
Sicherheitsorganen gefordert, die sonstigen wurden bis 1949 wegen
Vertrauensverlust aus dem Archiv entlassen. Alle Dokumente wurden laut
Regierungbeschluss vom 14. 8. 1945 an die Sowjetunion als Geschenk für die
Staatsbefreiung übergeben. Nach ihrer Ausführung aus der Tschechoslowakei
hat die sowjetische Seite ihre Verpflichtung, dass die einzelnen Archive in
Kompaktheit bleiben, nicht eingehalten, aber die Doklumente wurden in die
verschiedenen Institutionen verteilt. Erst gegenwärtig bemüht sich das Moskauer
Zentralarchiv um die Einigung der sog. Prager Sammlung in den ursprünglichen
Zustand.
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DR. JOSEF BOROVIÈKA A NÁRODNÍ ARCHIV
(PØÍSPÌVEK K DÌJINÁM ARCHIVNICTVÍ NOVÌJ�Í DOBY)

Josef Kollmann

My�lenka Národního archivu je nerozluènì spjata se jménem archiváøe
a pozdìj�ího univerzitního profesora dr. Josefa Borovièky (1885�1971), který
dvakrát podnikl akci, aby byl v Praze zøízen Národní archiv, tomuto úsilí vìno-
val ètyøi roky svého �ivota a vynalo�il na nì mnoho svých sil. Kupodivu v�ak
nebyl první, kdo tento návrh vyslovil. Prvenství v tom smìru nále�í osvícenské-
mu øediteli pra�ské univerzitní knihovny Franti�ku Posseltovi, který ho vyslo-
vil v souvislosti s po�adavkem Domácího, dvorského a státního archivu ve Víd-
ni, aby mu univerzitní knihovna odevzdala listiny zru�ených klá�terù. Posselt
tomu oponoval a jako øe�ení navrhl, aby tyto listiny byly spolu s jinými pro
dìjiny významnými archiváliemi ulo�eny do novì zøízeného Národního archi-
vu.1 Pøesto�e jeho návrh podpoøil vlivný prezident èeského gubernia hrabì Ko-
lovrat, známý jako podporovatel vìdeckých snah a zakladatel Národního mu-
zea, ve Vídni byl zamítnut a zmínìné listiny tam musely být odevzdány. V dal�ích
letech pak tato my�lenka úplnì zapadla a vùbec devatenácté století jí nebylo
pøíznivo, proto�e v nìm dlouho pøe�ívaly tradice josefinismu, který postrádal
historický smysl, písemné památky zneva�oval a namnoze je pova�oval za zby-
teèný balast. V dùsledku tohoto nazírání státní správy devatenácté století pøed-
stavovalo pro archivnictví dobu hlubokého úpadku. Pøedev�ím to platilo o státním
archivnictví, jeho� stav byl na konci století právì tak �patný jako na jeho zaèát-
ku respektive jen nepatrnì zlep�ený, av�ak ani samosprávné archivnictví neby-
lo na tom o mnoho lépe. Urèité zlep�ení nastalo zde zøízením zemského archivu
roku 1862, který se alespoò postaral o archiválie vze�lé z èinnosti nejvy��ích
zemských institucí. Proto�e mu byly dány do vínku v první øadì historiografic-
ké a edièní úkoly, na péèi o archivy ni��ích samosprávných institucí mnoho
èasu nezbývalo a o místní archivy se zaèal systematicky starat a� v posledním
desetiletí 19. století. Celkem vzato, na�e archivnictví se v období pøed první
svìtovou válkou nacházelo v dosti neuspokojivém stavu, a nebylo proto divu,
�e se èe�tí archiváøi zabývali my�lenkami, jak ho napravit.

V rámci tìchto snah a také v popøevratovém nad�ení z osvobození dr. Boro-
vièka vystoupil tìsnì po pøevratu roku 1918 s návrhem, aby byl zøízen Národní
archiv slouèením dosavadního místodr�itelského a zemského archivu, tedy ar-
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chivu státního a autonomního. Byla to my�lenka pokroková, záslu�ná a do jisté
míry vzne�ená, proto�e by vedla ke zøízení ústøedního archivu ve vlastnictví
osvobozeného národa, který by shroma�ïoval a opatroval písemné památky na
jeho minulost a pøedstavoval tak jeho písemnou pamì� právì tak, jako Národní
muzeum chovalo památky na jeho minulost povahy hmotné. Národní archiv by
byl nevyèerpatelným zdrojem pramenù k poznání vlastní minulosti, která by se
v nìm odrá�ela jako v zrcadle.

V dobì, kdy tento návrh podal, získal si ji� jméno svou bohatou publikaèní
èinností v archivním oboru a byl pova�ován za jednoho z na�ich pøedních ar-
chivních odborníkù. Za sebou mìl úspì�né studium historie na pra�ské univer-
zitì, kde patøil hlavnì mezi �áky profesorù Golla, Pekaøe a Friedricha. Potom
absolvoval jako mimoøádný posluchaè dvouleté studium na vídeòském Ústavu
pro rakouský dìjezpyt, na nìm� bylo mo�no získat nejlep�í mo�nou prùpravu
pro povolání archiváøe i pro editorskou práci; podle jeho vlastních slov vyuèit
se archiváøskému a editorskému øemeslu v nejlep�ím slova smyslu. Získal tedy
nejlep�í kvalifikaci, jaké bylo mo�no v té dobì dosáhnout. Vstupem do slu�eb
zemského archivu roku 1908 se zaèala jeho archiváøská dráha; v ní postupoval
normálním slu�ebním postupem od praktikanta a� po hodnost zemského ar-
chivního rady.2

V následujícím desetiletí vyvíjel mimoøádnì horlivou publikaèní èinnost
v archivním oboru, která svìdèí o tom, �e archivnictví a jeho �ivé problémy
plnì zaujímaly jeho mysl. Star�í pracovníci archivu H. Kollmann, dr. J. B. No-
vák a dr. K. Krofta se vìnovali hlavnì a plnì velkým edièním podnikùm a jemu
jako nejmlad�ímu pracovníku pøipadly vlastní archivní práce a vùbec starost
pøedev�ím o archivní stránku ústavu. Tato archiváøská èinnost ho podnítila k
teoretickým úvahám a k publikaèní aktivitì. Neomezil se pouze na vlastní ar-
chiváøské pùsobení v Praze a ve venkovských archivech, ale sna�il se v øadì
studií øe�it úkoly èeského archivnictví po teoretické i praktické stránce. V té
dobì � je�tì za starého Rakouska � se na�e vrcholové archivnictví plnì zamìøo-
valo na edièní úkoly a proto vá�né studie toho druhu byly u nás jen ojedinìlé.
Tím nechceme øíci, �e by takové práce neexistovaly vùbec; vìt�inou se zabýva-
ly otázkou organizace archivnictví, tak napø. významný byl èlánek vídeòského
archiváøe Václava Kratochvíla Hollandská theorie archivní a reforma archiv-
nictví u nás nebo èlánek profesora Jaromíra Èelakovského O organisaci archiv-
nictví v zemích neuherských, který se týkal hlavnì rakouského archivnictví.
O organizaci rakouského archivnictví psal také Jan Opoèenský, který rovnì�
uveøejnil èlánek Organisace archivnictví. Øada publikovaných prací se vìno-
vala mìstským archivùm; z nich vynikala práce Václav Vojtí�ka Archiv král. hl.
mìsta Prahy, která vy�la té� v nìmeckém pøekladu. Vedle toho uveøejnil studii
K organizaci na�eho archivnictví a K inventarizaci na�eho archivnictví.2a
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Oproti nim Borovièkovy práce byly �ir�ího a obecnìj�ího zamìøení. Jeho
práce publikované v období pøed pøevratem roku 1918 lze v jistém smyslu po-
va�ovat za prùkopnické; øadí se vlastnì k prvním pokusùm o vìdecké øe�ení
urèitých otázek v archivním oboru u nás vùbec. Bylo také pro nì pøíznaèné, �e
autor nepojímal otázky jen z úzkého hlediska odbornì-archiváøského, ale jed-
nal o nich z �ir�ího hlediska organizace vìdecké práce historické vùbec, jinými
slovy, �e se díval na archivní problémy z jistého nadhledu. V�dy také pøicházel
s reálným návrhem èi radou, jak daný problém øe�it. Kdy� se pak v následují-
cích letech diskutovalo o úpravì a organizaci na�eho archivnictví, jeho návrhy
a my�lenky byly v�dy nejen vzaty v úvahu, ale stávaly se základem a východis-
kem jednání. A i kdy� se zcela nerealizovaly � vlastnì to podstatné nebylo usku-
teènìno � nemálo je obohatily po my�lenkové stránce. Proto jim nále�í místo
v dìjinách na�eho archivnictví.

Je�tì je tøeba dodat, �e jeho literární práce vynikají stylistickou vybrou�e-
ností, která v tomto druhu literatury nebyla dosud pøekonána. Vìnoval pozor-
nost obecnì archivním otázkám i problémùm, které pøiná�í pøítomná doba a které
je tudí� tøeba øe�it bezprostøednì. Jeho práce jsou pozoruhodné nejen poètem,
ale i obsahem a formou. Pøedev�ím vycházejí z moderní archivní teorie a vyzna-
èují se jasným archivním my�lením a zdravým úsudkem. Vyslovoval v nich své
stanovisko k trvalým i aktuálním otázkám na�eho tehdy je�tì nedostateènì roz-
vinutého archivnictví. Bylo pro nì pøíznaèné, �e se nespokojil pouhou prezen-
tací èi kritikou stávajícího stavu, ale �e v�dy pøiná�el zároveò návrh, jak v dané
situaci postupovat. Pøitom mìl i pov�echnou znalost archivnictví v evropských
zemích, tak�e mohl srovnávat na�e pomìry s cizími. Proto se jeho práce vyzna-
èují urèitým nadhledem a i s odstupem èasu se jeví jako dokonalé. I kdy� se
pochopitelnì od té doby mnoho zmìnilo, v�dy v nich lze najít zrnko pouèení èi
inspirace. V ka�dém pøípadì v�ak zùstávají dokladem o èeském archivním my�-
lení pøedpøevratové doby. Svými publikovanými pracemi si dr. Borovièka vy-
dobyl ji� za starého Rakouska takové uznání, �e byl ji� ve svém pomìrnì níz-
kém vìku pova�ován za jednoho z na�ich pøedních archivních odborníkù. To ho
morálnì kvalifikovalo k tomu, aby mohl zasahovat do jednání o nejzáva�nìj�ích
zále�itostech oboru. A ty nespornì pøedstavovala budoucí organizace na�eho ar-
chivnictví, jeho� vrcholným èlánkem mìl být podle jeho pøedstav Národní archiv.

Roku 1909 (duben a� listopad) podnikl výzkumnou cestu do generálního
archivu v Simancasu, v ní� navázal na práci, kterou tam pøed lety zaèal Antonín
Gindely. O tomto archivu jako� i o svém výzkumu v nìm potom uveøejnil studii
Archiv v Simancasu. Pøíspìvek ke kritice zpráv �panìlských vyslancù,3 která
informovala zdaøile o tomto významném �panìlském archivu, který obsahuje
mezi jiným i prameny k èeským dìjinám. I kdy� se v tom archivu od té doby
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mnoho zmìnilo, i dne�ní badatel mù�e zde nalézt pouèení (�panìlské správní
instituce, druhy diplomatického materiálu, korespondence vyslancù).

K padesátému výroèí trvání zemského archivu napsal jeho dìjiny Královský
èeský zemský archiv (1862�1912)4, které zùstávají dodnes dílem v tomto oboru
nepøekonaným a zároveò nedosti�ným vzorem pro v�echny, kdo� se zabývají
archivními dìjinami. Kdyby nevykonal v �ivotì nic jiného, ji� sama tato práce
by mu zajistila trvalé místo v dìjinách na�eho archivnictví.

Potom obrátil svou pozornost od minulosti k naléhavým problémùm pøí-
tomnosti, které bylo nutno øe�it. Jednalo se pøedev�ím o místní archivy; péèe
o nì nedosahovala �ádoucí úrovnì a pøitom nále�ela do kompetence zemského
archivu. Jinými slovy, zemský archiv se cítil za nì zodpovìdný, i kdy� jejich
správa nále�ela jednotlivým obcím. K této problematice uveøejnil studii Samo-
správa a archivnictví v Èechách.5 V ní se zabýval péèí zemské samosprávy
o archivnictví, zvlá�tì pak o místní archivy, studie má v�ak význam i pro otázku
ochrany archiválií v�eobecnì. Konstatoval, �e zemská samospráva se nestarala
o archivnictví v Èechách patøící do její pùsobnosti uspokojivým zpùsobem. Aby
byly archiválie a archivy zabezpeèeny pøed hrozící zkázou, mìl být zøízen po
moravském vzoru institut archivních korespondentù, av�ak to se nestalo. A ani
zemský archiv neèinil v tomto ohledu, co èinit mìl. Za øeditelství Gindelyho
bylo na tomto poli vykonáno velmi málo, proto�e Gindely byl plnì zaujat vel-
kými edièními projekty. Za jeho nástupce Fr. Dvorského se dosáhlo velkého
pokroku na poli ochrany archiválií; mnoho bylo také vykonáno pro výzkum
malých venkovských archivù, pro soupis materiálu v nich ulo�eného, pro jejich
uspoøádání a lep�í ulo�ení. Za jeho nástupcù edièní úkoly a vzrùstající úøední
agenda zatlaèily tuto èinnost opìt do pozadí. Autor tudí� dospìl k závìru, �e za
padesát let existence zemského archivu nebyla vytvoøena archivní organizace,
která by zabezpeèila trvale ochranu archiválií pøi samosprávných institucích, to
jest hlavnì pøi obcích. Proto�e ani archivní rada pøi ministerstvu vnitra nevìno-
vala této péèi nále�itou pozornost, podle autora je nutno organizovat tuto péèi
nezávisle na ní. Postavil se zde rozhodnì proti my�lence, aby obecní archivy
byly zabezpeèovány tím, �e by byly ukládány do jediného ústøedního, to jest
v tomto pøípadì zemského archivu. Stavìl se také proti tomu, aby tyto malé
obecní archivy byly ukládány do krajských archivù, o jejich� zøízení se uva�o-
valo, proto�e by to jednak byly archivy státní a nikoli samosprávné, jednak
proto, �e by se tím péèe o obecní archivy odkládala do nedohledna. Vyslovil se
zde rozhodnì pro to, aby místní archivy byly zachovány v místì svého vzniku.
A má-li historický smysl, úcta k minulosti, láska k domovinì skuteènì nìjakou
hodnotu, jak jsme o tom pøesvìdèeni, pak se odstranìním písemných památek
historických z místa staletého jich ulo�ení zbavujeme nejsilnìj�ích opor pro vzbu-
zení tìchto hodnot, dovozuje. Pokud by to nebylo mo�né, tyto malé archivy by
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mìly být ulo�eny v archivu nebo muzeu nejbli��ího mìsta, pokud by byly øádnì
spravovány. Obce by v�ak mìly být zavázány, aby se øádnì postaraly o své ar-
chivy, èeho� by se nejlépe dosáhlo zemským zákonem. Odborným dohledem
nad místními archivy by mìl být povìøen zemský archiv. Úèelem této studie
bylo upozornìní na naléhavou potøebu péèe o malé obecní archivy, dosud zane-
dbávané.

Jak velice otázka obecních archivù dr. Borovièkovi le�ela na srdci, ukazuje
i jeho sta� Obecní archivy.6

Ve studii Zøízení agrárního archivu7 se dr. Borovièka zabýval tímto v teh-
dej�ím èase aktuálním a hojnì diskutovaným tématem. Jak známo, Národopis-
ná výstava èeskoslovanská z roku 1895 podnítila ohromný zájem na�í veøejnos-
ti o lidovost, o venkovský lid a o jeho dìjiny. Jako projev tohoto zájmu navrhl
profesor Albín Bráf zøídit zvlá�tní archiv pro èeský dìjezpyt agrární. Agrárními
dìjinami je tøeba rozumìt dìjiny zemìdìlské výroby a dìjiny agrárního zøízení,
to jest dìjiny øádù, jimi� byl upraven pomìr zemìdìlce a vlastníka k pùdì, spo-
leènosti a státu po právní, majetkové a spoleèenské stránce. Samozøejmì zahr-
noval i dìjiny výrobcù, to jest dìjiny zemìdìlského lidu. Po jistém váhání èi
odkladu zemský výbor pøijal tuto my�lenku za svou a v roce 1909 navrhl zem-
skému snìmu, aby v zemském archivu bylo zøízeno oddìlení agrárnì-historické
pro sbírání, uchování a zpracování památek dùle�itých pro dìjezpyt agrární
v království Èeském. Zemský snìm dosud o tomto návrhu nerozhodl, pøesto�e
zájem o agrární dìjiny nepolevoval. Spí�e je�tì vzrùstal, jak se to projevilo mezi
jiným i zalo�ením zvlá�tního èasopisu pro tento obor historie Agrární archiv
(1914).

Svou studií chtìl autor zøejmì tento dosud nevyøízený návrh pøipomenout
a tuto otázku jaksi o�ivit na vy��í úrovni. A nejen to, vyjádøil se pøesnì, co by
mìl agrární archiv obsahovat a co nikoliv. Tím vlastnì stanovil jeho program.
Mìl obsahovat pøedev�ím fondy ústøedního charakteru, hlavnì katastry bez roz-
dílu, zda jsou pùvodu stavovského nebo státního, poèínaje berní rulou, dále
registraturu C.k. vlastenecké hospodáøské spoleènosti v Èechách a pozemkové
knihy, které ov�em nebyly ústøedního, ale místního charakteru (byly v�ak ji�
zemským archivem pøevzaty). Mimo agrární archiv mìly zùstat archivy a regis-
tratury vrchnostenských (patrimoniálních) úøadù, které obsahují bohaté prame-
ny nejen pro poznání zemìdìlských pomìrù a vlastního hospodaøení na jednot-
livých dominiích, nýbr� i pro poznání veøejnoprávních pomìrù na nich. V tìchto
písemnostech se zobrazuje ve�kerý �ivot na dominiu i jeho agrární dìjiny. Au-
tor upozoròuje, �e archivy patrimonií jsou ohro�eny nejvíce, proto�e se na nì
namnoze pohlí�í jako na nìco bezcenného. Proto mnoho tìchto archivù propa-
dá zkáze. Souèasná doba není vùbec pøíznivá pro jejich zachování. Situace se
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je�tì zhor�ila tím, �e se v nynìj�í váleèné dobì provádí horlivì sbìr starého
papíru. Tyto archivy mìly být v zásadì zachovány na místì svého vzniku, av�ak
v pøípadì, �e by nìkterému z nich hrozilo znièení a nebyla jiná mo�nost jeho
zachování, mìl by být odevzdán zemskému archivu a tam se stát souèástí agrár-
ního archivu. V závìru pak naèrtl program agrárního archivu pro nebli��í bu-
doucnost. Podle jeho názoru jeho pøedním úkolem na dlouhou dobu bude pøe-
dev�ím úkol sbìratelský, toti� aby zachránil a zabezpeèil ohro�ené archiválie.
Dal�ím jeho úkolem bude jejich uspoøádání, poøízení a uveøejnìní podrobných
inventáøù, èím� se proká�e historickému bádání neocenitelná slu�ba. Jak je pa-
trno, druhým motivem k napsání této studie byla záchrana ohro�ených archivù.
Ochrana archiválií a archivù byla v té dobì na pøedním místì snah dr. Boroviè-
ky, nebo�, jak to vyjádøil lapidárnì, dokument, který se jednou znièí, nelze ji�
nièím nahradit. Jeho starost byla oprávnìná, proto�e v na�í zemi dosud neexis-
tovala zákonná ochrana archiválií.

Pomìrnì krátce nato se zabýval v�eobecnou ochranou archiválií a jmenovi-
tì ve vztahu k souèasnì probíhající válce v krátkém èlánku K otázce ochrany
písemných památek: Sbírka starého papíru.8 Byla to nanejvý� aktuální otázka:
vztah mezi probíhající válkou a ochranou písemných památek, které byly ohro-
�eny i daleko za frontou intenzivnì provádìným sbìrem starého papíru, po nìm�
byla velká poptávka jako�to po surovinì potøebné pro papírenský prùmysl. Pøi
sbìru se nìkde za�lo a� pøíli� daleko a jako starý papír se vìnoval i cenný pí-
semný materiál mající význam pro poznání minulosti. Jak upozoròuje, nevhod-
ným skartováním starých písemností vzniknou nenahraditelné �kody pro vì-
decké zájmy; je to reálná hrozba. Povolané orgány se sna�í èelit tomuto nebezpeèí,
aby nebyly nièeny svévolnì historicky cenné písemné památky. Spisy státních
úøadù jsou chránìny pøed svévolným nièením pøesnými skartaèními pøedpisy,
na jejich� dodr�ování dbá místodr�itelský archiv. V dùsledku toho intenzivnì
provádìny sbìr starého papíru v archivech a spisovnách státních úøadù nezpù-
sobil citelné �kody, aèkoli v jednotlivých pøípadech dochází také v tomto smìru
k pøehmatùm. Podobnì jsou skartaèními pøedpisy opatøeny registratury samo-
správných institucí. Archivy a registratury neveøejných organizací se netì�í ta-
kové ochranì a pøece jde namnoze o významný materiál dùle�itý pro dìjiny
novìj�í doby, který se nachází u rùzných �ivnostenských a obchodních spole-
èenstev, prùmyslových závodù, bank, velkostatkù, soukromých podnikatel nebo
u vynikajících pøedstavitelù veøejného �ivota. Úplné znièení tìchto písemných
památek by znamenalo neodèinitelnou �kodu pro historii, národní hospodáø-
ství, místopis, statistiku apod. Nebezpeèí zkázy je stále akutní, zvlá�tì v tomto
období zvý�eného sbìru starého papíru, a je tím vìt�í, �e tyto archivy a registra-
tury nejsou pøièlenìny k �ádné správní organizaci, nepo�ívají �ádné ochrany
a jsou tudí� vydány na milost a nemilost èinitelù s docela jinými zájmy. Na
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záchranu takového materiálu zasáhla sice zmínìná archivní rada jednak tím, �e
vydala zvlá�tní pouèení v této otázce, jednak tím, �e nabídla bezplatnou pomoc
prostøednictvím svých konzervátorù, kteøí by poradili v rozhodování, co vyøa-
dit a co zachovat. S podobnou výzvou k veøejnosti se správa zemského archivu
obrátila k veøejnosti, aby se zabránilo zkáze dùle�itého materiálu, a nabídla na
pomoc své pracovníky v pøípadì potøeby, av�ak tento archiv nemá na to bohu�el
dost lidí. Jak autor zdùrazòuje, jedná se tu o praktickou ochranu písemností
ohro�ených náhle sbìrovou akcí. Nyní, jak praví, se projevily slabé stránky
na�eho archivnictví, toti� �e dosud neexistuje zákonná ochrana písemných pa-
mátek a archivnictví vùbec, archivy nejsou dosud organizovány (to jest, �e chy-
bí archivní organizace), a v øadì okresù nebyli dosud ustanoveni konzervátoøi
archivní rady. Pomocné orgány, je� mají tomuto nedostatku odpomoci, nestaèí
na své úkoly. Nadto nìkteøí konzervátoøi nesídlí ani ve svém obvodu, nýbr�
vìt�inou v Praze, zatímco v mnoha pøípadech je tøeba rychlého zásahu na místì
ohro�ení. A pøece i za daného stavu nemusí být situace beznadìjná, nebo�
v nìkterých mìstech se místní èinitelé sami chopili iniciativy k záchranì a kontroly
nad sbìrem starého papíru se ujala místní muzea. Zajisté je to nejsprávnìj�í øe�ení
daného úkolu ochranáøské prakse a zároveò také pouèný pøíklad, na jakém podkla-
dì musí být vybudována zdravá archivní organizace, uzavøel svùj výklad autor.

Ve stati O úkolech èeského archivnictví9 se zamý�lí nad jeho souèasným
stavem a nad tím, co by se mìlo dìlat k jeho zlep�ení. Úvodní slova platí obecnì
a jsou hodna pozornosti i dnes: Zachovat v�echna písemná svìdectví minulosti
a odevzdat je pøí�tím vìkùm neporu�ená, právem se pova�uje za naléhavý pøí-
kaz doby a zanedbání této povinnosti bylo by o�klivou skvrnou v dìjinách na�e-
ho století. Písemnosti, jsou-li dobøe opatrovány a uspoøádány, mají cenu mrav-
ní a mnohdy i právní opory a znièí-li se, nelze jich nijak nahradit. Proto moudrá
veøejná správa v�dy byla dbalá toho, aby její staré spisy byly v dobrém poøád-
ku, a tak jedinì mohly slou�it skuteèným potøebám praktického �ivota. Jde v�ak
také o vy��í cíle. Pro silný a zdravý vývoj národa je �ivé vìdomí vlastní minulos-
ti slo�kou nezbytnou a jednou z nejmocnìj�ích. A pravdivé poznání �ivota pøed-
kù, má-li být onou uèitelkou, musí se opírat o bedlivé studium pøímých prame-
nù. Proto také péèi o ochranu archiválií a vùbec písemných památek v nej�ir�ím
významu, je� podávají nejplnìj�í obraz minulosti, pova�ujeme nejen za vìdec-
kou, nýbr� v pravém slova smyslu i za kulturní povinnost na�í doby. My Èecho-
vé jsme po výtce historický národ a ve svém politickém a kulturním postavení
nemù�eme pro svùj samobytný �ivot národní mít jinou oporu, leè ve velkém
odkazu svých dìjin.

Celkovì neutì�ený stav archivnictví v Èechách zaèínal u státního archivnic-
tví. V zemi existoval pouze jediný státní archiv, o nìj� v�ak nebylo øádnì posta-
ráno, o archivy nejvy��ích státních úøadù a soudù (kromì místodr�itelství)
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i bývalých krajských úøadù nepeèoval nikdo. Byl sice uèinìn poèátek celostátní
archivní organizace zøízením archivní rady pøi ministerstvu vnitra roku 1894,
ale tato rada plnila jen funkci poradního orgánu bez výkonné pravomoci; proto
také nevykonala nic podstatného pro zlep�ení stavu archivnictví v Èechách.
Jeho základní nedostatek tvìl v tom, �e zde chybìl památkový zákon, který by
zahrnoval i ochranu písemných památek. Dále pak autor pojednával podrobnì o
samosprávném archivnictví, kde bylo také mnoho co napravovat. Pøedev�ím
vìnoval pozornost obecním a mìstským archivùm, které tvoøily jeho nejslab�í
èlánek, byly nejvíce zanedbány a tudí� i ohro�eny. Postavil se tu rozhodnì proti
návrhu na zøízení krajových èi krajských archivù, který nedávno uveøejnil bý-
valý tøeboòský archiváø dr. J. Salaba (pod pseudonymem Josef Svoboda). Podle
jeho návrhu kraje mìly být ustaveny podle obvodù existujících krajských soudù
a tyto archivy mìly být samosprávné. Pøi jistém napìtí, které panovalo mezi
státní správou a samosprávou, se dr. Borovièka obával, �e stát by nesvìøil své
archivy a registratury do samosprávných krajských archivù. Dále se postavil
rozhodnì proti Salabovì návrhu, aby obecní a mìstské archivy byly ukládány
do krajských archivù, a trval na svém stanovisku, �e mají zùstat ulo�eny v místì
svého vzniku. Rovnì� se postavil proti spojování archivních úkolù s úkoly his-
toriografickými, toti� napsat popis a dìjiny pøíslu�ného kraje, jak dr. Salaba
navrhoval. Uvìdomoval si samozøejmì, �e vìt�ina místních archivù nemá od-
borný personál a �e o nì není dostateènì postaráno. Podle jeho názoru by bylo
nejlep�ím øe�ením, kdyby spadaly do péèe zemského archivu, ale zároveò si
uvìdomoval, �e zemský archiv není na takový vzrùst své kompetence personál-
nì dostateènì vybaven. Proto by se podle jeho názoru mìla na tomto úkolu
podìlit se zemským archivem zvlá�tní archivní komise, která by byla ustavena
pøi Èeské akademii vìd a umìní. Nakonec pojednal o nutném zabezpeèení pa-
trimoniálních archivù a v této souvislosti o to �ádoucnìj�ím zalo�ení agrárního
archivu i archivu prùmyslového vývoje v Èeském království; zmínil se té� o
zemské komisi pro soupis cechovních památek. V závìru studie se také dotkl
církevních archivù a vyslovil názor, �e je nezbytnì nutné zvý�it péèi o nì, zvlá�-
tì o farní archivy. Je zøejmé, �e motivem této práce, v ní� se projevilo moderní
archivní nazírání (ostatnì jako u ji� zmínìných) je pøedev�ím starost o záchová-
ní archivù v zemi, o nì� nebylo peèováno buï vùbec nebo neuspokojivì. Právì
ve váleèné dobì byly v dùsledku sbìru starého papíru a zvý�ené poptávce po
nìm ohro�eny nejvíce.

V èlánku Soupisy archivní10 vøele uvítal poèin Selského archivu, který zaèal
roku 1916 uveøejòovat Moravské archivy souèasné. Soupis moravských archi-
vù obecních, mìstských, farních, musejních, vrchnostenských, atd. Pravil, �e
takové publikace je u nás tøeba, proto�e souborné vydávání archivních inventá-
øù buï ji� celé zemì nebo jednotlivých skupin archivù slou�í praktickým i vì-
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deckým potøebám historického bádání a podobné podniky se uskuteèòují v�ude
tam, kde archivní výzkum a inventarizace dospìly ji� k jistému stupni zralosti.
Stejnì tak se uskuteèòují soupisy umìleckých památek. Technika archivních
inventáøù je v zemích, kde se vydávají, dnes ji� celkem propracovaná a ustálená
a její zásady lze podle dr. Borovièky pøevzít prostì i pro na�e pomìry. Zøejmì
mìl na mysli pøedev�ím pøíklad c. k. archivní rady, která zaèala ve svých Zprá-
vách se systematickým vydáváním archivních inventáøù, zejména tyrolských
archivù. K uveøejnìným moravským soupisùm mìl zásadní pøipomínku, �e vedle
soupisù otiskují v plném znìní i nìkteré dùle�itìj�í listiny; ty podle jeho mínìní
nále�í publikovat ve zvlá�tních edicích èi listináøích a nikoli v inventáøích. Toto
spojení, jak to èiní Selský archiv, není ��astné a není ku prospìchu vìci. Spojení
edicí originálù s inventáøi by nevedlo k nièemu a kromì toho inventáøe by tím
narostly do nevídaných rozmìrù.

K otázce inventáøù se je�tì vrátil v drobném pøíspìvku K inventarizaci èes-
kých archivù.11 Zde mimo jiné vyslovil názor, �e k zabezpeèení ochrany archivù
a archiválií je nezbytnì nutná archivní organizace, je� dosud chybìla. V této
souvislosti také poukázal na jeden slabý bod èeského archivnictví, toti� �e do-
sud chybí archivní èasopis: Dnes se ji� velmi �ivì poci�uje potøeba odborného
èasopisu, vìnovaného výhradnì archivnictví, ji� také proto, aby nutná organi-
sace archivní u nás, ji� nelze na dlouho odkládat, mìla svou pevnou podporu; je
oprávnìna nadìje, �e se tento podnik, na který se ji� vá�nì pomý�lí, v zmìnì-
ných pomìrech záhy uskuteèní. Zde ji� � bylo to v roce 1917 a je�tì za �starého�
Rakousko-Uherska � naznaèil dosti odvá�nì nadìji, �e v souvislosti s oèekáva-
ným ukonèením války se uskuteèní jisté státoprávní zmìny a následnì i v na�em
archivnictví.

V èlánku C. k. archivní rada12 se rozhodnì postavil proti zasahování archiv-
ní rady do samosprávného archivnictví v Èechách. Pí�e, �e pøitom rada nedbá
dualismu veøejné správy, který je zalo�en na dosud platné ústavì. Stát se nedo-
kázal postarat ani o státní archivy. C. k. místodr�itelský archiv v Praze pøedsta-
voval mrtvý bod v èeském historickém bádání, do té doby nebyly nále�itì opat-
øeny desky zemské, øádná péèe se ani nevìnovala archiváliím nejvy��ích úøadù
a soudù v zemi ani troskám bývalých krajských úøadù. Krátce øeèeno, je tu
dlouhá litanie pøání, po�adavkù, stí�ností a �alob, které má èeská vìda proti
státní péèi o archivy. Skuteèné pomìry na tomto poli jsou vìru krutou �alobou
státní správy. Otázkou tedy je, jaký je právní dùvod k zasahování státu do samo-
správného archivnictví. Stanovisko èeských èlenù archivní rady je zcela jasné
a jejich úkolem mù�e být zdùrazòování v archivní radì zásady, �e o svých vì-
cech chceme jednat a rozhodovat doma a sami na základì práva, které nám dává
vykonaná práce v tomto oboru.
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Je s podivem, �e cenzura propustila èlánek dr. Borovièky Èeské vìci do Pra-
hy13, a který jasnì svìdèí o tom, jaká atmosféra u nás panovala nìkolik dní pøed
pøevratem. Mluví zde nepokrytì o tom, �e poslední události nás koneènì pøiblí-
�ily k rozchodu s Rakousko-Uherskem, �e tudí� pøed námi vyvstává velká otáz-
ka dne, co budeme �ádat zpìt a co nám musí být vráceno. V tom velkém soubo-
ru otázek, které bude tøeba øe�it, archivnictví zajisté nebude v popøedí zájmu,
av�ak na tyto vìci se nesmí zapomenout, musejí se pøipomínat a �ádat od ve-
doucích èinitelù, nebo� budou-li tentokráte ponechány osudu, budou pro nás
nav�dy ztraceny. Èeský stát se musí domáhat vrácení a vydání èeských archivá-
lií, které byly odvezeny ji� za Marie Terezie pøi zalo�ení Domácího, dvorského
a státního archivu a dnes le�í ukryty ve Vídni. Prospìch èeské vìci vy�aduje,
abychom se bezpodmíneènì do�adovali vydání v�ech archiválií, které se týkají
èeských dìjin, i kdy� v nìkterých vìcech není mo�no oddìlit pøesnì èeské ar-
chiválie od rakouských, jako u archivu dvorské komory. Ve Vídni bylo nadto
o nì �patnì postaráno, tak�e do Prahy budou pøevezeny jen více ménì archivní
trosky pùvodního bohatství. Pùjde také o v�echen písemný materiál le�ící
u dne�ních rakouských ministerstev. Provedení restituce bude ov�em zále�itos-
tí odborných komisí a vy�ádá si nemalou práci. Ka�dý mír mìl dosud podobné
dohry. A� bude vyjednávání o na�e uloupené poklady jakkoli dlouhé a obtí�né,
nemù�eme se ho zøíci u vìdomí zodpovìdnosti k èeské historické vìdì. A snad
i proto, �e a� minou ty první opojné chvíle �tìstí z mladé svobody, národ si
vzpomene, �e k novému �ivotu pøes v�echny strasti ho pøivedlo také vìdomí jeho
minulosti a slavných dìjin, uzavøel.

Za nìkolik dní nato do�lo pak skuteènì k pøevratu a ke ký�enému obnovení
samostatnosti èeského státu. Vìt�ina na�ich archiváøù se zabývala my�lenkami
o úpravì archivnictví v budoucím státì a o nápravì dosavadního neutì�eného
stavu. Nikdo z nich v�ak nemìl ty vìci ujasnìny do té míry a nikdo nepøedlo�il
tak ucelený a propracovaný program, který by byl vodítkem pro na�e archivnic-
tví v osvobozeném státì na pøí�tí léta, jako mladý zemský vicearchiváø dr. Bo-
rovièka. O tomo svìdèí studie zásadního významu Archivy v èeském státì. Ná-
vrh nové úpravy èeského archivnictví, kterou napsal hned v roce 1918.14 Jím
vyvrcholilo jeho archivní my�lení. Zøízením samostatného státu se na poli archiv-
nictví naskytla jedineèná pøíle�itost k tvùrèím reformám, které mohou uskuteènit
dávná pøání èeského dìjezpytu a uspokojit po�adavky moderní veøejné správy.

Pro budoucí úpravu èeského archivnictví pokládal za dùle�ité tyto skuteè-
nosti: 1. V èeském státì zmizí pøednì pøeká�ky a �kody, které zpùsobil vídeòský
centralismus rozvoji èeských archivù a tím i èeské historické vìdì, zejména
násilným roztr�ením pøirozených archivních celkù a jejich umístìním mimo èeské
zemì, co� bude nyní odèinìno vrácením vídeòských archiválií do èeských zemí.
Dále se odstraní (i kdy� bude zachována dvojí správní kolej) pøíkrý rozpor mezi
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státní správou a samosprávou, který pøinesl na archivním poli nepøekonatelný
rozdíl mezi státními a zemskými archivy, nebo� národ sám sobì bude vládnouti.
V�echno archivní bohatství týkající se èeských zemí a dìjin chované jednak
v ústøedních archivech ve Vídni a Pe�ti, u centrálních úøadù rakouských a uher-
ských, jednak v archivech a pøi státních i samosprávních úøadech v èeských
zemích a na Slovensku, bude v èeském státì patøit jedinì osvobozenému náro-
du, který se o nì postará zpùsobem vyhovujícím v�em po�adavkùm vìdy i mo-
derní správy.

2. Celé období pøedcházející pøed obnovením èeského státu se stalo uzavøe-
nou minulostí a pøirozenì i v�echny písemnosti vze�lé z èinnosti kanceláøí a úøadù
pro èeské zemì a Slovensko z doby èeské samostatnosti i z doby poroby za
vlády Habsburkù se pøemìnily v historicky uzavøený materiál. Z tìchto dùvodù
je nutno postarat se o v�echny tyto archiválie z jednotného historického hledis-
ka, které nejlépe uspokojí po�adavky vìdy i veøejné správy. Vznik Èeskoslo-
venské republiky a vyhlá�ení nové ústavy bude tedy koneènou hranicí pro ozna-
èení písemností jako archiválií, které potøebují odborné ulo�ení v historických
ústavech, v archivech. Tìmto po�adavkùm bude plnì vyhovìno, zøídí-li se v Praze
národní archiv èeskoslovenský, který bude ústøedním historickým archivem ce-
lého èeského státu, a zároveò archivem obsahujícím písemnosti hledící k dìji-
nám Èeského království. Pojme tedy jmenovitì v�echen materiál vídeòský � pokud
nebude týkati se výluènì Moravy a Slezska � dále sbírky zemského archivu krá-
lovství Èeského a pra�ského místodr�itelství, registratury nejvy��ích zemských
úøadù v Praze (vrchní zemský soud, finanèní prokuraturu atd.), koneènì v�ech-
ny archiválie, které svým obsahem mají vztah k celé zemi, av�ak dnes jsou ulo-
�eny nevhodnì, jako napø. archivy zru�ených klá�terù v univerzitní knihovnì,
archiv musejní a pod. Pro Moravu se zøídí státní archiv v Brnì, pro Slezsko
státní archiv v Opavì a pro Slovensko státní archiv v hlavním mìstì Bratislavì.

Taková centralizace, pravil dále, v národním a ve státních archivech, která
ov�em zachová a nìkde i znovu zrekonstruuje pøirozené archivní celky podle
provenienèní zásady, bude prospì�ná nejen po vìdecké stránce, nýbr� i po stránce
správní techniky, nehledì ani k úspornosti a praktiènosti takové soustavy. Také
pøíklady velkých státù s rozvinutým archivnictvím jako Francie, Pruska a zvlá�-
tì Itálie po sjednocení dokazují správnost a proveditelnost této centralizaèní
zásady pro nejvy��í správu v tomto oboru.

Byl rozhodnì proti tomu, aby u ústøedních úøadù Ès. republiky byly zøizová-
ny samostatné archivy, proto�e zatím mají pouze spisovny a archivy se z nich
budou vytváøet teprve postupnì a tudí� teprve asi a� po tøiceti letech bude nutno
øe�it otázku, zda se mají tyto nové ústøední archivy pøiøadit k národnímu archivu
jako jeho nové oddìlení nebo ustavitit jako samostatné archivy.
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Stavìl se rovnì� proti zøízení agrárního archivu, pøesto�e døíve byl, jak jsme
ji� èetli, jeho horlivým stoupencem a mo�no øíci i propagátorem. V tomto bodu
tedy zmìnil radikálnì své stanovisko. Odùvodòoval to tím, �e by to byl jednak
umìle vzniklý archiv, jednak tím, �e by do nìho patøily hlavnì patrimoniální
archivy, kterých v�ak je mnoho a proto není mo�no soustøedit je v�echny. Kro-
mì toho to je materiál cenný spí�e pro místopis ne� pro vlastní agrární dìjiny, tj.
dìjiny zemìdìlského zøízení a zemìdìlské výroby.

Toté� platí o jeho názoru na zøízení archivu prùmyslového vývoje v Èe-
chách. Domníval se, �e není úèelné zalo�it jej na spisech ministerstev veøejných
prací a obchodu, nebo� tyto úøady zasahovaly jen málo do hospodáøského roz-
voje nové doby a celá ta podivuhodná stavba moderního národohospodáøského
�ivota byla z nejvìt�í èásti dílo osobní iniciativy smìlých podnikavých jedincù.
U nich je pøedev�ím nutno hledat historický materiál k dìjinám prùmyslového
a vùbec hospodáøského �ivota. Je proto správné, aby se vybudování tohoto ar-
chivu ponechalo èinitelùm a odborným korporacím, které se zabývají tímto obo-
rem lidské práce. Vybudování tohoto archivu by proto pøipadlo Technickému
muzeu, obchodním komorám apod. Jeho pomìr ke státním archivùm mù�e být
øe�en teprve pozdìji.

Vyzdvihoval, �e v�ak nejde jen o organizaci archiválií ústøední správy, která
je ov�em nejdùle�itìj�í, proto�e nejnaléhavìj�í úkol pøedstavuje ochrana a or-
ganizace písemných památek vùbec. Z tohoto dùvodu pova�oval za nezbytný
pøíkaz doby zachovat a odevzdat v�echna písemná svìdectví pøí�tím pokolením
neporu�ená. Nejlépe by se to uskuteènilo památkovým zákonem, ale na ten teh-
dy je�tì nebylo mo�no pomý�let.

Autor zdùrazòuje, �e péèe o obecní archivy se musí stát základem archivní
organizace. Tento názor prosazoval ji� døíve, jak jsme ji� èetli. Pøi národním
archivu i státních archivech je nutno ustanovit archiváøe, kteøí by mìli za pøední
úkol peèovat o ochranu archiválií chovaných mimo státní archivy a na prvním
místì organizovat obecní archivy. Tyto obecní archivy opatøené podle mo�nosti
vlastní odpovìdnou správou se stanou postupnì ukládacím místem i pro archi-
válie státní provenience a tím zpùsobem pøevezmou pøímo funkci státních ar-
chivù. Proto�e pomine dualismus veøejné správy, anebo bude alespoò pøeklenu-
ta propast mezi státní a autonomní mocí, nic nebude stát v cestì, aby byly do
obecních archivù v pøíslu�ných mìstech odevzdávány spisy státních úøadù z doby
rakouské vlády, tj. okresních hejtmanství, soudù, berních úøadù a okresních za-
stupitelstev, pokud jich ji� není zapotøebí k bì�né úøední agendì. Tyto archivá-
lie, jako�to písemnosti státní správy, patøí de jure do státních archivù, které svý-
mi k tomu úèelu jmenovanými orgány se postupem èasu postarají o jejich
bezpeèné ulo�ení a uspoøádání. Do tìchto øádnì zaøízených mìstských archivù
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budou také odevzdány písemnosti bývalých patrimonií, které se po zru�ení lati-
fundií stanou státním majetkem.

Pøi tomto zpùsobu øe�ení ochrany písemných památek na základì mìstských
archivù shroma�ïujících ve svých depotech i archiválie bývalých státních
a samosprávných úøadù i pozùstatky dávno ji� zaniklých historických úøadù se
stane otázka zøízení krajských archivù naprosto bezpøedmìtnou.

Pokud jde o církevní archivy, rozluka církve od státu umo�ní èasem jejich
novou úpravu. Po provedené rozluce archiválie vze�lé z èinnosti duchovních
institucí, které také vykonávaly funkce veøejných úøadù, se stanou státním vlast-
nictvím. Pro men�í duchovní archivy by se mìly zøídit po cizím vzoru diecézní
archivy. Matriky patøí svým obsahem do obecních archivù.

Pøi ministerstvu národní osvìty bude nutno zøídit poradní sbor, archivní radu,
která by peèovala o v�echny tyto zále�itosti. Pro tyto plány a úkoly je nezbytné mít
dostatek finanèních prostøedkù i lidi, kteøí by byli schopni provádìt je. Navrhuje
proto, aby byla zalo�ena archivní �kola po vzoru francouzské Ecole des chartes.

V závìru se vyjádøil i k vìdecké èinnosti archiváøù, a to dosti pøekvapivì:
V tomto nástinu organisace archivní není øeè o vìdecké èinnosti velkého slohu,
nebo� taková èinnost s archivem organicky nesouvisí. Zastával názor, �e úko-
lem archiváøe je starat se o archiv a konat archivní práce a �e vìdecká a edièní
èinnost není úkolem archivu. Mìl zato, �e vìdecká vydavatelská èinnost, která
byla dosud v dùsledku star�ího vývoje vázána na archivy, by mìla být v budou-
cím státì organizována jiným zpùsobem. Byl to dost pøekvapující názor u pra-
covníka archivu, který ve víøe, �e tím plní odkaz Palackého, kladl vydavatel-
skou èinnost na pøední místo; a ta také, jak známo, byla jeho slávou a vìhlasem.
V tomto bodu dr. Borovièka pøedstihl tezi anglického archivního teoretika Hila-
ry Jenkinsona o dvojí povinnosti archiváøe.

Borovièkova sta� byla dobrým podkladem i východiskem pro nastávající
jednání o budoucím uspoøádání na�eho archivnictví v novém státì. I kdy� není
jisté, zda byla uveøejnìna je�tì pøed pøevratem, lze mít stále za to, �e zasvìcení
èinitelé byli s ní seznámeni. Po pøevratu bylo v�em, kterým le�el osud na�eho
archivnictví na srdci, jasno, �e nyní nastala chvíle, kdy je nutno pøistoupit
k èinùm.

I.

Nìkdy ke konci války se na pùdì zemského archivu konala dùvìrná porada
nìkolika význaènìj�ích archiváøù o úpravì archivních pomìrù v osvobozeném
státì, jeho� vznik se oèekával; zúèastnil se jí mezi jinými i dr. Ladislav Klic-
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man, tehdej�í zástupce øeditele místodr�itelského archivu. Podkladem jednání
byl návrh dr. Nováka na budoucí organizaci na�eho archivnictví. Dr. Novák pak
svùj návrh upravil podle pøipomínek a diskuse. Základem navrhované organizace
mìlo být ji� tehdy nepochybnì slouèení zemského a místodr�itelského archivu.

Den pøevratu 28. øíjen 1918 zastihl tedy na�e archiváøe dobøe pøipraveny.
Díky iniciativì a obratnému postupu zemského archivu se podaøilo zaintereso-
vat ve vìci archivnictví na�e tehdej�í politické fórum, Národní výbor, který pro-
jevil mimoøádné pochopení pro ochranu historických památek. Vytvoøila se pøi
nìm komise pro historické památky a jednou z jejích dvou sekcí se stala archiv-
ní sekce, která si vzala za úkol nejen ochranu písemných památek v bouølivých
pøevratových èasech a zejména zabránit jejich vývozu ze zemì, nýbr� i budoucí
organizaci archivnictví v nové republice podle programu, který byl v zásadì
nedávno dohodnut na zmínìné poradì v zemském archivu.

Z povìøení archivní sekce Národního výboru pak dr. Novák svolal do Prahy
na 20. listopad 1918 poradu èeských archiváøù, která je spí�e známá jako anke-
ta. Zúèastnilo se jí 23 pozvaných; z toho tøi archiváøi pùsobili do pøevratu ve
vídeòských ústøedních archivech a kromì toho byl pøítomen profesor pomoc-
ných vìd historických Gustav Friedrich. Dr. Novák pøednesl na ní obsáhlý Pa-
mìtní spis o organisaci archivnictví v státì Èeskoslovenském. Návrh pro anketu
èeských archiváøù, který byl v podstatì pøepracovaným a doplnìným elaborá-
tem jeho návrhu pùvodnì pøedlo�eného na zmínìné tajné poradì v zemském
archivu. V závìru svého projevu pøednesl návrh usnesení o patnácti bodech.
Z nich nejdùle�itìj�í byl první bod, který znìl: Budi� zøízen v Praze v�eobecný
státní archiv, který pojme ve�keré archiválie dosavadního zemského archivu
a k nìmu� budou pøipojeny v�echny archiválie odstoupené z ústøedních archivù
vídeòských (vyjma moravica a silesiaca) a z ústøedních úøadù pra�ských
i s deskami zemskými. Po dobì pøechodné budi� s ním slouèen dosavadní ar-
chiv místodr�itelský. V�eobecný státní archiv pøevezme také pokraèování v edièní
èinnosti dosavadního archivu zemského.15

Jediný, kdo s dr. Novákem polemizoval, byl dr. Borovièka. Pamìtnímu spi-
su vytýkal, �e je po formální stránce pøíli� dlouhý a �e tudí� ztrácí na své úèin-
nosti. Podle nìho obsahuje tam vìci, které tam nepatøí, tøebas by byly správné
(napø. rozdìlení archivu na sekce, výklad o rozdílu mezi archivem a registratu-
rou, o skartování, detailní líèení èinnosti archivních inspektorù, výklad, �e ar-
chivy nále�í do agendy ministerstva �kolství, proto�e to je dnes skuteènost, ar-
chiv osvobození, archiv prùmyslu a obchodu, agrární archiv, krajské archivy),
a proto by se mìly vynechat. Archivní svìt musí také zaujmout stanovisko
k organizaci veøejné správy, u ní� lze oèekávat zmìny. Bude odstranìn rozdíl
mezi státní správou a samosprávou. Pøevratem z roku 1918 nastala nová epo-
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cha; v�e, co pøedcházelo, je petrefakt, se kterým je mo�no nakládat jako s histo-
rickým materiálem. Nyní není tøeba jednat o archivech novì vzniklých minis-
terstev, proto�e tato otázka bude aktuální a� za tøicet let, kdy bude tøeba rozhod-
nout, zda se ze vzniklých spisù vytvoøí samostatné archivy nebo zda se pøipojí
k starým spisùm z pøedpøevratové doby. Jako nejlep�í øe�ení navrhl, aby byl
zøízen v èeských zemích jeden centrální archiv národní a státní archivy v Brnì,
Opavì a na Slovensku. Bude-li pøijato toto stanovisko, pak nebude tøeba zøizo-
vat krajské archivy a materiál krajské povahy, pro nìj� je dosud pøíslu�ný mís-
todr�itelský archiv, bude také mo�no soustøedit do Prahy. Naskytnou se tu sice
mnohé pøeká�ky, av�ak ne nepøekonatelné. Vìc se dá øe�it jednoduchou centra-
lizací, která by byla výhodná pro vìdecké bádání. Archivy latifundií uvolnìné
parcelací by mohly zùstat na místì podobnì jako i registratury okresních soudù,
pokud by tam bylo o nì øádnì postaráno.

Jak je zøejmo, dr. Borovièka v tìchto pøipomínkách zastával my�lenky, které
vyjádøil v návrhu Archivy v èeském státì; o nìm anketa vùbec nejednala, jakoby
neexistoval, a omezila se pouze na Pamìtní spis. Svými pøipomínkami si mladý
archiváø vùèi pøedsedovi ankety a svému �éfovi dosti dovolil. Dr. Novák samo-
zøejmì vìt�inu výtek odmítl. Pøesto se anketa usnesla, aby první bod byl podle
Borovièkových pøipomínek zmìnìn takto: V Praze budi� zøízen národní archiv
èeskoslovenský, který bude ústøedním historickým archivem celého èeského státu
a zároveò archivem obsahujícím písemnosti hledící k dìjinám Království èeské-
ho pokud nebude se týkat pouze Moravy a Slezska. � dále fondy zemského ar-
chivu království Èeského a archivu pra�ského místodr�itelství, úøadu desk zem-
ských, registratury nejvy��ích zemských úøadù v Praze (vrchní zemský soud,
finanèní øeditelství atd.), a koneènì v�echny archiválie, které svým obsahem
mají vztah k na�í zemi, av�ak dnes jsou jinde, napø. archivy zru�ených klá�terù
v univerzitní knihovnì, archiv musejní a pod. V�eobecný státní archiv pøevezme
také pokraèování edièní èinnosti dosavadního archivu zemského.16 Borovièko-
vo autorství my�lenky Národního archivu je tedy zcela nepochybné právì tak
jako skuteènost, �e se stala pøedním postulátem èeské archivní obce.

K jeho zmínìným pøipomínkám je je�tì tøeba dodat, �e ve tøech vìcech se
mýlil, respektive �e vìci se vyvíjely jinak, ne� pøedpokládal. Pøednì rozdíl mezi
státní správou a autonomií nezmizel, ani se nezmen�il. Dále, ministerstvu �kol-
ství nebyla dosud dána kompetence nad archivnictvím a koneènì období pøed
pøevratem roku 1918 se nestalo uzavøeným historickým obdobím, proto�e pod-
le zákona o zøízení Èeskoslovenského státu z 28. øíjna 1918 è. 11/Sb. v�echny
dosavadní øí�ské a zemské zákony i naøízení zùstávaly v platnosti. To byl ohromný
rozdíl oproti Francii, kde pøi zalo�ení Národního archivu (1794) byla celá pøed-
revoluèní epocha prohlá�ena za uzavøenou a v�echny zákony za neplatné.
V dùsledku tohoto rozhodnutí ve�kerý pøedrevoluèní materiál pozbyl právní
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hodnotu a mìl pouze historickou cenu. Národní archiv byl tam zøízen právì
proto, aby uchovával tento právnì ji� neplatný historický materiál. Naproti tomu
u nás právní kontinuita po starém re�imu se stala vá�ným argumentem proti
zøízení Národního archivu.

A� na prvním zasedání ministerské rady konaném 23. listopadu 1918, na
nìm� byly stanoveny kompetence jednotlivých ministerstev, archivnictví bylo
zaèlenìno do pùsobnosti ministerstva �kolství a národní osvìty (spolu s péèí
o památky, muzejnictvím a knihovnictvím). Byl tam zøízen osvìtový odbor
a v jeho rámci archivní oddìlení. Ministerstvu vnitra nebyla pøidìlena �ádná
kompetence v archivním oboru, pøesto si v�ak na ni, popøípadì alespoò na její
èást z dùvodù právní kontinuity èinilo také nárok. Vysocí úøedníci rakouského
ministerstva vnitra, kteøí po pøevratu pøi�li do Prahy a spoluzakládali nové mi-
nisterstvo, usilovali pøirozenì, aby mìlo nezmen�ené pravomoci. Toto své sna-
�ení podstatnì zvý�ilo zvlá�tì po 18. lednu 1919, kdy pøevzalo do své správy
starý historický archiv èeského státu, který by nikdo nehledal pod jeho souèas-
ným úøedním názvem místodr�itelský archiv. S tímto archivem pøe�la na minis-
terstvo vnitra také èást kompetence ve vìcech archivnictví a jako jeho beatus
possidens pak bylo plnì respektováno a zváno jako rovnocenný partner k jed-
náním o úpravì archivnictví a o Národním archivu. Ministerstvo vnitra odvozo-
valo svùj dohled nad archivnictvím z dùvodu právní kontinuity od císaøského
rozhodnutí z roku 1894, kterým byla zøízena pøi ministerstvu vnitra archivní
rada, a od císaøského rozhodnutí z roku 1912, jím� byla upravena její kompe-
tence. Naproti tomu ministerstvo �kolství a národní osvìty argumentovalo tím,
�e obì tato císaøská rozhodnutí byla anulována zmínìným usnesením vlády
o rozdìlení pravomocí z 23. listopadu 1918. Tento kompetenèní spor o archiv-
nictví zahrnoval zároveò i spor o Národní archiv, jen� se stal vlastnì jablkem
sváru, proto�e pøedpokladem jeho vzniku bylo, �e se ministerstvo vnitra vzdá
svého archivu, který by takto pøe�el s Národním archivem do kompetence mi-
nisterstva �kolství a národní osvìty. A to ministerstvo vnitra nehodlalo v �ád-
ném pøípadì pøipustit.

Prùbìh tohoto sporu jako� i popøevratový vývoj na�eho archivnictví byly ji�
natolik zevrubnì osvìtleny, �e v dal�ím postaèí uvést na tomto místì pouze
základní skuteènosti nezbytné pro dokreslení dìje.17

Zakrátko po skonèení ankety její pøedseda dr. J. B. Novák poslal Pamìtní
spis i s usnesením ankety ministerstvu �kolství a národní osvìty, které promptnì
vyhovìlo v osmém bodu usnesení (po�adujícím utvoøení archivní rady) a v led-
nu 1919 ustavilo archivní poradní sbor.18 Zaèátkem roku 1919 na toto minister-
stvo pøe�li dr. Borovièka a jeho bývalý star�í kolega v zemském archivu prof.
dr. Kamil Krofta, který po jmenování univerzitním profesorem opustil roku 1912
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archivní slu�bu. Pøi�li tam s úkolem vykonat v�e potøebné k ustavení archivní
organizace a k zøízení Národního archivu. To byl jejich cíl. Byli to mu�i èinu
a odborníci první tøídy; nikdo vhodnìj�í v èeských zemích nemohl být vybrán
k provedení tohoto nesnadného úkolu vy�adujícího nejen rozhodnost, vysokou
odbornost, ale i takt a diplomatický talent; tyto vlastnosti oba nepostrádali.

Archivní poradní sbor zasedal celkem ètyøikrát. Poprvé se se�el 25. ledna
1919 a prof. Krofta na nìm hovoøil o tì�kých organizaèních úkolech, zejména
pokud jde o utvoøení Národního archivu. Dále se jednalo o zemìdìlském archi-
vu, který hodlalo zøídit ministerstvo zemìdìlství, o ulo�ení �lechtických a patri-
moniálních archivù a koneènì o restituci vídeòských archiválií. Na druhém za-
sedání se diskutovalo o zøízení archivu národního osvobození, na tøetím se jednalo
o ulo�ení desk zemských a moravik, dále o archivních kurzech, jejich� ustavení
navrhl prof. Friedrich (mìly se poøádat koncem letního semestru a mìly trvat dva
týdny). Dr. J. B. Novák tam pøednesl program archivní �koly. Ètvrté a poslední
zasedání se konalo 11. dubna. Dr. Borovièka se ho nezúèastnil, proto�e ji� v polovi-
nì bøezna odjel do Paøí�e byv znova urgován mírovým úøadem, jak øekl prof. Krofta
doslova. Jednalo se o revindikaci odcizených a koupených archiválií, o náhradì za
odcizené nebo vyvezené pøedmìty a byla schválena osnova archivních kurzù.19

Nebyl nalezen jediný doklad, který by vysvìtloval záhadu, proè tento sbor
zanikl a proè zanikl tak záhy, døíve ne� mohl rozvinou svou èinnost. Rovnì� se
je�tì nepodaøilo nalézt úøední výnos, který by jej ru�il.

V Paøí�i se dr. Borovièka stal èlenem èeskoslovenské mírové delegace pro
jednání s Rakouském. Jeho úkolem bylo podpoøit odbornými a nevyvratitelný-
mi argumenty po�adavek na�í strany na navrácení archiválií a spisù z vídeò-
ských archivù a úøadù, na nì� jsme mìli spravedlivý nárok. To se podaøilo
a pøíslu�né èlánky o archivní a spisové restituci byly vtìleny do mírové saint-
germainské smlouvy. Na jejich základì pak byla uzavøena známá archivní úmluva
na�í republiky s Rakouskem z 18. kvìtna 1920.20 Zásluha dr. Borovièky na na-
vrácení do Vídnì neprávem a pod nátlakem odevzdáných archiválií je nespor-
ná. Z Paøí�e se vrátil koncem èervna 1919 a pokraèoval pak v úsilí o prosazení
Národního archivu.

Ministerstvo �kolství a národní osvìty zatím dále vyvíjelo úsilí ve vìci usta-
vení Národního archivu a zaèátkem kvìtna 1919 uèinilo v tom smìru rozhodný
krok tím, �e poslalo zúèastnìným ministerstvùm (vnitra, financí, spravedlnosti)
pamìtní spis O Národním archivu se �ádostí o vyjádøení. Chtìlo toti� zjistit
pøedem jejich stanoviska, proto�e hodlalo, jak pravilo, podat ministerské radì
návrh na zøízení Národního archivu Èeskoslovenské republiky, který by slouèil
ve svých fondech v�echen historický archivní materiál pocházející z archivù
bývalých ústøedních vídeòských úøadù i z archivù státních a samosprávných
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zemských úøadù, týkající se jednak celé øí�e, jednak celého Èeského království.
V první øadì se se �ádostí o dobré zdání obrátilo na ministerstvo vnitra vzhle-
dem k tomu, �e tento návrh se ho nejvíce dotýkal jako�to nadøízeného úøadu
bývalého místodr�itelského archivu. Zároveò vyjádøilo nadìji, �e eventuální pøed-
bì�nou dohodou obou ministerstev bude jednání o Národním archivu zjedno-
du�eno a usnadnìno. Bylo si toti� dobøe vìdomo, �e bez ní nedosáhne ani sou-
hlasu vlády. S tím se nespokojilo a zakrátko zaslalo pamìtní spis pøímo archivu
ministerstva vnitra se �ádostí o zaujetí stanoviska.21

Proto�e pamìtní spis vyjadøuje my�lenky, které dr. Borovièka vyslovil døí-
ve, a dokonce obsahuje i nìkteré jeho formulace a nese v�echny znaky jeho
vytøíbeného stylu, jeho autorství mu lze pøisoudit jako zcela nepochybné; kon-
cipoval jej zøejmì je�tì pøed odjezdem do Paøí�e. V úvodu praví, �e není nále�i-
tì postaráno o písemné památky èeské minulosti, a �e je nutno pøipravit novou
a úèelnìj�í organizaci na kulturním poli, do nìho� péèe o nì nále�í. �e ani re-
publika nemù�e být nevdìèná k minulosti, její� �ivé vìdomí bylo mocnou vzpru-
hou v boji za osvobození. K nápravì neutì�ených pomìrù musí stát pøikroèit co
nejdøíve. Z mo�ných cest, které se nabízejí, nejvhodnìj�í a zároveò nejúspor-
nìj�í je soustøedìní v�eho historického materiálu ve velkém národním archivu
v Praze, ve státním archivu v Brnì, který by se vytvoøil roz�íøením dosavadního
zemského archivu, a v státním archivu na Slovensku.

Obnovením èeského státu nastalo v dìjinách na�eho národa nové období
a tudí� celá pøedcházející epocha se stala uzavøenou minulostí a tím se zmìnily
v�echny písemnosti veøejných úøadù v látku ji� historicky uzavøenou, o ni� je
nutno se postarat z jednotného historického hlediska. Pøedpokladem tohoto spo-
jení a utvoøení jednotného národního archivu je oddìlení historického archivní-
ho materiálu od správních úøadù, z jejich� èinnosti vznikl, nebo k nim� byl
administrativnì pøièlenìn, jak je tomu dosud u na�ich nejvýznamnìj�ích archivù.

Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, ministerstvo �kolství a národní osvìty
navrhuje a �ádá, aby byl v Praze zøízen Národní archiv, který bude ústøedním
historickým archivem celého èeského státu a zároveò archivem obsahujícím
látku vztahující se k dìjinám Èeského království.

Z nazírání na v�echny archiválie jako na historický materiál vyplývá dal�í
po�adavek ministerstva, toti� aby Národní archiv a vùbec celé archivnictví bylo
kompetenènì podøízeno jemu, tj. ministerstvu �kolství a národní osvìty. Pamìt-
ní spis také poukázal na to, �e odlouèením historického archivního materiálu od
správních úøadù a zøízením Národního archivu se na�e archivnictví pøiblí�í sou-
stavì francouzského archivnictví, která se ji� osvìdèila. Otázka archivù novì
zøízených úøadù bude zralá k øe�ení teprve a� tyto archivy skuteènì vzniknou,
to jest asi a� za tøicet let.22
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Døíve ne� mohl Archiv ministerstva vnitra zaujmout stanovisko k tomuto
návrhu, dostal od ministerstva vnitra k vyjádøení likvidaèních komisaøù pro statky
kulturní pøi vídeòském vyslanectví Ès. republiky (tj. tøí èeských úøedníkù z ví-
deòských archivù). Uèinil tak dobrým zdáním z 11. kvìtna 1919. Ani� se jeho
autor øeditel dr. Klicman vùbec zmiòoval o Národním archivu, nebo proti nìmu
dokonce polemizoval, jeho vývody zcela zpochybòují èi pøímo vyvracejí zása-
dy, na nich� spoèíval. Jak tvrdil, podle zákona è. 11/1918 Sb. trvá právní a správní
kontinuita døívìj�ího stavu, zùstal zachován rozdíl mezi státní správou a samo-
správou, na�e státní archivy jsou po výtce správními archivy a proto není mo�-
no vytrhávat z nich èásti pod záminkou, �e jsou jako star�í ji� nepotøebné a tudí�
historické. Odvolávaje se na tuto kontinuitu, popíral pravomoci ministerstva
�kolství a národní osvìty nad archivnictvím. Pro kompetenci ministerstva vnit-
ra v tomto oboru hovoøí podle nìho fakt, �e tomu tak bylo ji� za �starého� Ra-
kouska, �e na�e státní archivy jsou pøedev�ím správními archivy, nejsou to �ád-
né èistì vìdecké instituce a �e pro tuto správní stránku naleznou nejlep�í
porozumìní u tohoto ministerstva.

K tomuto vyjádøení pøipojil dr. Klicman Návrh na organisaci státních archi-
vù v republice Èeskoslovenské. Podle nìj kompetence nad státními archivy by
mìla pøipadnout ministerstvu vnitra, které by obstarávalo jednotné vedení ar-
chivù. Mìl být pøi nìm ustanoven archivní poradce, kterému by pøíslu�elo jed-
notné vedení zále�itostí spoleèných v�em státním archivùm, pøejímání státních
archiválií z ciziny, péèe o skartaèní pøedpisy, péèe o jednotnou katalogizaci,
bdít nad odbornou kvalifikací archivního personálu, dohlí�et na umístìní stát-
ních archivù a být nápomocen ústøedním úøadùm pøi zøizování jejich archivù.
Archivnímu poradci by mìl být dán k ruce poradní sbor. Návrh nepøedpokládal
soustøeïování archiválií do nìjakého ústøedního archivu a naopak trval na exis-
tenci rezortních archivù. Ministerstvu �kolství a národní osvìty vymezoval jen
nepatrnou kompetenci, a to je�tì jen více ménì symbolickou èi platonickou,
konkrétnì to byla péèe o vìdecké vyu�ití archiválií ulo�ených v státních archivech,
péèe o jejich vydávání vìdeckým zpùsobem na státní náklad, podpora vìdecké èin-
nosti archiváøù, péèe o odborné vzdìlání archivního dorostu a koneènì dokonèení
restituce archiválií a spisù z ciziny. Ministerstvo vnitra pøijalo Klicmanovo vyjádøe-
ní i jeho návrh za své a poslalo je prezídiu ministerské rady jako své oficiální stano-
visko, které pak dùslednì zastávalo v následujících jednáních.23

To samo o sobì nevìstilo nic dobrého pro realizaci my�lenky Národního
archivu. Ministerstvo �kolství a národní osvìty nedostalo do konce roku 1919
ani jedinou odpovìï, ani jediné vyjádøení k pamìtnímu spisu O národním ar-
chivu, který poslalo nejvíce zúèastnìným ministerstvùm, prezídiu ministerské
rady a Archivu ministerstva vnitra ji� v kvìtnu. Dùvod tohoto neobvyklého
ome�kání se nepodaøilo zjistit. Aby vìc zcela neuvázla na mrtvém bodu, jak to
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hrozilo, ministerstvo �kolství nalezlo východisko v my�lence, �e by se otázka
Národního archivu i kompetence v archivním oboru vyøe�ila na anketì (poradì)
zúèastnìných stran, kterou by svolalo prezídium ministerské rady. 18. prosince
1919 se tedy obrátilo na nì se �ádostí o svolání ankety, na ní� by se vyjasnily
názory a byl uèinìn pokus o pøesné vymezení archivní kompetence.24 Právì
otázka této kompetence mìla vskutku klíèový význam pro osud Národního ar-
chivu, jako by to byly spojené nádoby: pozbude-li ji ministerstvo �kolství, pad-
ne tím i Národní archiv.

Zakrátko se toto ministerstvo obrátilo na pøedsednictvo ministerské rady
a na ministerstva pøípisem, jím� pøipomnìlo, �e mu byla od poèátku organizace
státních úøadù svìøena péèe o archivnictví a jeho organizaci. Proto�e pro øe�ení
tìchto otázek byl té� zøízen archivní poradní sbor, jemu� nále�í pøíprava ideo-
vého podkladu pro budoucí úpravu archivnictví v celém státì, �ádalo, aby se
nepøedbíhalo jednostrannými opatøeními u jednotlivých ústøedních úøadù cel-
kovému øe�ení archivní otázky a aby v�echna usnesení o archivních vìcech
i o úpravì spisoven se dála pouze po dohodì s ním.25

Za rok 1919 se pøes v�echny snahy ministerstva nepostoupilo ve vìci Ná-
rodního archivu tak, jak se doufalo, ba lze øíci, �e spí�e uvázla. A pøesto to nebyl
úplnì ztracený rok pro na�e archivnictví, proto�e zásluhou dr. Krofty a dr. Bo-
rovièky se alespoò podaøilo zalo�it a uvést v chod archivní �kolu, co� byla dáv-
ná tu�ba èeských archiváøù, ponìvad� a� dosud se muselo za archivním vzdìlá-
ním odcházet do Vídnì.

Tím, �e se ministerstvo vnitra zaèalo domáhat pravomocí nad archivnic-
tvím, vznikl vá�ný kompetenèní spor mezi obìma ministerstvy. Jeho øe�ení spa-
dalo do agendy pøedsednictva ministerské rady, popøípadì této rady samotné.
Proto�e takových sporù mezi ministerstvy mìlo øe�it více a proto�e tato zále�i-
tost se zdála slo�itá a nikoli zase natolik naléhavá, rozhodnutí odkládalo. Proto
také nesvolávalo pøes nìkolikeré urgence ze strany ministerstva �kolství po�a-
dovanou meziministerskou poradu.

Záhy v�ak pøedsednictvo dostalo neèekaný podnìt, aby neotálelo s organizací
archivnictví, a to od poslanecké snìmovny, která jednala na podkladì zprávy po-
slance Jaromíra �paèka na své 112. schùzi o archivnictví a 29. ledna 1920 se usnesla
na rezoluci, v ní� se vládì ukládalo, aby bylo pøikroèeno k organisaci archivnictví
a aby byly zabezpeèeny písemné památky pro vìdecké bádání a veøejnou správu.26

Ministerstvo �kolství a národní osvìty se sna�ilo, aby se vìc pohnula ve
smyslu jeho zámìrù dopøedu. Kdy� se dostalo do kompetenèního sporu s minis-
terstvy vnitra a zemìdìlství, podle svého prohlá�ení se zdr�ovalo vìt�í aktivity
v archivním oboru nechtíc vyvolávat zbyteèné spory, proto�e oèekávalo, �e otázka
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kompetence se vyøe�í na spoleèné anketì (poradì), kterou slíbilo svolat pøed-
sednictvo ministerské rady, ale pøes nìkolikerou urgenci tak neuèinilo. V dù-
sledku jeho liknavosti se ministerstvo na nì obrátilo dopisem z 20. srpna 1920,
(který koncipoval dr. Borovièka), aby mu znovu objasnilo své zámìry, které
sleduje pøi organizování archivnictví, jinými slovy svou archivní politiku. Nej-
prve pøipomnìlo rezoluci parlamentu i nesvolání pøislíbené ankety, dále v pod-
statì opakuje svùj návrh z kvìtna pøede�lého roku. Pøi organizaci archivnictví
rozli�uje archivy na státní a v�echny ostatní, tj. nestátní; sem patøí archivy obec-
ní, církevní, korporací a v�echny archivy soukromé. Ministerstvo chce pøevzít
péèi o obì skupiny dle promy�leného plánu. Státní archiválie hodlá zabezpeèit
jejich soustøedìním do Národního archivu a do 4 a� 5 státních archivù. Pokud
jde o nestátní archivy, péèe o nì by mìla být vykonávána analogicky, jako je
tomu u umìleckých a historických památek. Ministerstvo bude dohlí�et, aby
tyto archivy byly vhodnì a bezpeènì ulo�eny pokud mo�no v místech jejich
vzniku a tam, kde to není mo�né, v nejbli��ím øádnì spravovaném archivu. Tuto
péèi bude ministerstvo vykonávat prostøednictvím archivních inspektorù po-
dobnì, jako je tomu u umìleckých památek. Jak jsme ji� sly�eli, tyto názory
vyslovil dr. Borovièka dávno pøed pøevratem. V závìru ministerstvo prohlásilo,
�e � pokud jde o kompetence � má za to, �e archivnictví jako�to organizovaná
péèe o písemné památky patøí do oboru jeho pùsobnosti je�to se u nìho soustøe-
ïuje ve�kerá ochrana písemných památek v nej�ir�ím slova smyslu a �e i v zájmu
jednotné praxe je nutno trvat na jeho kompetenci v archivním oboru.27

Pøedsednictvo ministerské rady se nenechalo ani tìmito pøesvìdèivými ar-
gumenty pohnout ke svolání ankety èi k nìjaké aktivitì. Svùj postoj odùvodòo-
valo tím, �e otázka úpravy archivnictví a kompetenèní rozpor mezi ministerstvy
�kolství a národní osvìty a vnitra nemohl být dosud øe�en pro nával prací, a kromì
toho �e øada kompetenèních sporù, je� se vyskytly mezi ministerstvy, byla do-
sud ministerskou radou odsouvána na pozdìj�í dobu, tak�e není nadìje na brzké
vyøe�ení sporných otázek ve vìci archivnictví. Slibovalo v�ak, �e anketa bude
dle mo�nosti svolána je�tì bìhem podzimu.28

Pøes tento slib se toho roku ji� nic neudálo. A� teprve 1. února 1921 minis-
terská rada jednala o organizaci archivnictví a po ob�írné debatì rozhodla, aby
o vìci byla provedena meziministerská anketa a aby ji svolalo ministerstvo vni-
tra, jemu� pøedsednictvo ministerské rady mìlo postoupit pøíslu�ný spisový ma-
teriál.29 To bylo vá�né znamení toho, �e kompetenèní spor se ji� pøeva�uje na
stranu ministerstva vnitra, pøesto�e k tomu ve smyslu usnesení ministerské rady
nebyl �ádný právní dùvod.

Tým� dnem také skonèil dr. Borovièka své pùsobení na ministerstvu a vrátil
se do zemského archivu. Dùvody tohoto kroku neznáme; nevíme, zda byl uvol-
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nìn pouze na dva roky nebo zda se domníval, �e zále�itost Národního archivu je
natolik dobøe nastartována, �e ji� jeho pøítomnosti není tøeba, èi zda naopak je
pøi odporu ministerstva vnitra a nezájmu vlády bez nadìje na úspìch. Jisté je
jen, �e poté co ode�el se nikdo o tuto my�lenku nezasazoval s takovou vnitøní
silou a pøesvìdèivostí jako on. Je to pochopitelné � v�dy� to bylo jeho dítì.
Prof. Krofta opustil ministerstvo ji� v roce 1920, vstoupil do diplomatických
slu�eb a nejprve se stal ès. vyslancem ve Vatikánì. Archivní referát po nich
potom pøevzal dr. Jan Morávek.

Borovièkova archivnìliterární produkce se v následujících letech znatelnì
sní�ila, jako by jeho ve�kerá pøedchozí èinnost v tomto oboru smìøovala k my�-
lence Národního archivu, vyústila a vyvrcholila v ní. Ve skuteènosti tomu bylo
jinak; neztratil zájem o teoretické i praktické otázky na�eho archivnictví, ale
odvádìly jej od nich nové úkoly, které se na nìho navalily. V prvních dvou
letech po návratu do archivu, kde byl záhy pový�en na archivního radu, se vì-
noval pøevá�nì práci na edici Snìmy èeské a s ní souvisejícímu výzkumu
v italských archivech. Roku 1925 nastala v jeho �ivotì velká zmìna, kdy� se
habilitoval na Komenského univerzitì v Bratislavì pro obor obecných dìjin a
následujícího roku pøi�lo jmenování mimoøádným profesorem. Pøitom si podr-
�el i místo v archivu a do Bratislavy pouze støídavì dojí�dìl. Vedle toho vyko-
nával i jinou èinnost na archivním poli; v letech 1922 a� 1926 vyuèoval archiv-
nictví na archivní �kole a zapojil se do èinnosti Spoleènosti archivní �koly
(zastával funkci zastupujícho jednatele). Zatí�ení dvojím zamìstnáním na od
sebe vzdálených místech bylo pro nìho i pøes jeho velkou výkonnost natrvalo
neúnosné. Proto se slu�by v zemském archivu vzdal a definitivnì ji ukonèil
dnem 15. èervna 1931.30

Z rozhodnutí vlády nyní vìc dostalo do ruky ministerstvo vnitra, ale z nepo-
chopitelných a nevysvìtlitelných dùvodù ji odlo�ilo o rok, tak�e meziminister-
skou anketu (poradu) uspoøádalo a� 30. ledna 1922. Konala se na ministerstvu
vnitra za pøedsednictví dr. Klicmana, který ve svém projevu obhajoval kompe-
tenci ministerstva vnitra nad archivnictvím nám ji� známými argumenty o plat-
nosti císaøských naøízení a právní kontinuitou. Naproti tomu dr. Morávek, který
promluvil za ministerstvo �kolství a národní osvìty, obhajoval pravomoc svého
ministerstva hlavnì tím, �e tato naøízení byla anulována usnesením ministerské
rady z 23. listopadu 1918. Pokud se od porady oèekávalo, �e na ni urovnávají
kompetenèní spory smírnou dohodou, nestalo se tak, a to pøesto�e dr. Morávek
uèinil v dal�í èásti svého projevu ministerstvu vnitra neèekané ústupky. Pøedne-
sl vlastnì zásady osnov zákona o archivní organizaci, který jeho ministerstvo
pøipravovalo. Byl to kompromisní návrh, vycházející ministerstvu vnitra vstøíc
a� do krajnosti. V podstatì mu postupoval kompetenci nad státním archivnic-
tvím a samo si ponechávalo pouze pravomoc nad nestátními archivy. Podle to-
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hoto návrhu mìl být v oboru pùsobnosti ministerstva vnitra zøízen v Praze èes-
koslovenský státní archiv, který by byl zároveò státním archivem pro Èechy.
Mìl vzniknout slouèením dosavadního Archivu ministerstva vnitra a zemského
archivu a zároveò mìl být rezortním archivem ministerstva vnitra, spravedlnos-
ti a financí. Vedle nìho by byly výkonnými orgány tohoto ministerstva èesko-
slovenský archiv pro Moravu a Slezsko v Brnì a èeskoslovenský archiv pro
Slovensko v Bratislavì a �upní archivy. Jak je vidno, bylo to pøesnì opakování
Borovièkova návrhu na Národní archiv pouze s tím rozdílem, �e tento termín
zde byl vypu�tìn, jako by název národní byl prokletý. (Naposledy se ho v úøed-
ních aktech pou�ilo v roce 1921 a potom z nich zcela vymizel.) Návrh dále
pøipou�tìl vznik rezortních archivù u ostatních ministerstev, co� døíve minister-
stvo �kolství a národní osvìty odmítalo.

Zástupce ministerstva vnitra sice uvítal ústupky ze strany ministerstva �kol-
ství a národní osvìty, av�ak prohlásil, �e jeho ministerstvo nesmí nic slevit ze
své kompetence a �e to je nejen jeho právem, ale i povinností. Proto�e se stano-
viska obou ministerstev podle nìj na poradì nesblí�ila, navrhl, aby ka�dé z nich
vypracovalo svùj návrh a poslalo ho prezídiu ministerské rady k posouzení.
Proto�e se toto prezídium nechtìlo podle jeho slov zabývat archivní organizací,
je�to se necítilo být k tomu pøíslu�ným, porada schválila jeho návrh, aby minis-
terstvo vnitra mu navrhlo, aby byl pøi nìm zøízen sbor archivních expertù (jinak
archivní rada), který by ty návrhy posoudil z odborného hlediska a byl mu ná-
pomocen radou v archivních otázkách.31

Jak jsme vidìli, ministerstvo vnitra se nechtìlo spokojit ani s podstatnými
ústupky; chtìlo prostì uzurpovat v�e pro sebe. Nelze si ani pøedstavit, �e by
ministerstvo �kolství a národní osvìty za pùsobení prof. Krofty a dr. Borovièky
i pøi jejich ochotì ke kompromisu ustoupilo tak daleko, proto�e tyto ústupky
jednak zbavovaly na�e archivnictví jednotného vedení a vlastnì je rozpolcova-
ly, jednak ru�ily zcela jejich základní koncepci, toti� �e archivnictví nále�í do
sféry jeho pùsobnosti pøedev�ím proto, �e tomuto ministerstvu nále�í péèe
o rozvoj vìdy.

Ministerstvo vnitra opìt celou vìc zdr�elo z nepochopitelných dùvodù, av�ak
úmyslnì a tentokrát dokonce o více ne� pùldruhého roku, nebo� protokol o poradì
poslalo úèastníkùm k podpisu a� v dubnu 1923; a svému nadøízenému úøadu
prezídiu ministerské rady teprve a� 21. srpna 1923. Byl to pøirozenì ztracený
èas, bìhem nìho� nemohla pokroèit, a zejména nemohla ani být ustavena ar-
chivní radu. Pøedsednictvo odpovìdìlo v negativním smyslu, odmítlo zøídit pøi
sobì archivní rady, proto�e prý nemohlo roz�íøit svou pùsobnost o archivnictví
a uvedlo: Situace pro presidium ministerské rady je dána tím, �e právnì nutno
trvati na kompetenci co do archivnictví ve prospìch ministerstva vnitra, které
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také mù�e archivní radu svolati. Vzhledem k èetnìj�ím komplikacím, které se po
pøevratu vyskytly, jest východisko mo�né nalézti jenom tím zpùsobem, �e buï
ministerstvo vnitra nebo ministerstvo �kolství a národní osvìty nebo oba resor-
ty spoleènì vypracují osnovu zmínìného zákona archivního. Tento zákon by
upravil organisaci archivnictví v�eobecnì a vzal by také zøetel na pomìry ar-
chivù autonomních... a ke státní správì. Tento zákon by také upravil pøesnì
kompetence. Vydání takového archivního zákona vìcnì nelze pokládati za mi-
moøádnì naléhavé. Pouze v tom smìru by úprava byla aktuální, aby se zamezilo
na pøí�tì roz�iøování agendy, nebo� po pøevratu se pová�livou mìrou archivnic-
tví v rùzných resortech roz�íøilo a byla by velmi úèelná koncentrace.32 Tím dalo
jasnì najevo, �e celou tuto zále�itost nepova�uje za naléhavou a tím i dùle�itou.

Je v�ak pøekvapující, �e kompetenci nad archivnictvím pøiznávalo ji� minis-
terstvo vnitra. Pravomocnì to rozhodnuto dosud nebylo.

Ministerstvo �kolství a národní osvìty vyhovujíc usnesení porady pak po-
slalo 3. èervence 1923 pøedsednictvu ministerské rady svùj návrh archivního
zákona, jeho� parafované zásady byly pøedneseny ji� na zmínìné poradì. Podle
nìho Archivnictví organisovati a øíditi pøíslu�í pøedsednictvu ministerské rady,
jemu� je k tomu úèelu pøièlenìna archivní rada jako orgán poradní; tím se
pøeklenoval dosud neøe�itelný kompetenèní spor mezi obìma ministerstvy. Vý-
konnou archivní péèi v oboru státní správy mìl vykonávat a jemu mìl podléhat
hlavní archiv, který mìl být zøízen a který se ji� nemìl nazývat Národní, ale
Ústøední státní archiv. Vlastnímu ministerstvu mìla být pouze svìøena péèe
o nestátní archivy.33

Naproti tomu ministerstvo vnitra svùj návrh, jak bylo povinno, nepodalo
pøes urgence ze strany pøedsednictva. Na jeho urgenci odpovìdìlo 24. kvìtna
1924, �e osnova zákona nemohla být vypracována pro zaneprázdnìní referenta,
ale �e se tak stane do mìsíce. Svùj slib v�ak nesplnilo, jak se dozvídáme ji�
z tøetí upomínky, kterou mu pøedsednictvo poslalo 6. bøezna 1925, a opìt bez-
výslednì.34

V té dobì intervenovala v té vìci i Spoleènost archivní �koly pozdìji pøemì-
nìná na Èeskoslovenskou archivní spoleènost, která si vy�ádala od obou minis-
terstev jejich osnovy zákona o organizaci archivnictví. 16. ledna 1925 uspoøá-
dala debatní veèer o této otázce ve snaze nalézt nejvhodnìj�í formulaci
memoranda, které hodlala podat. Obsáhle se debaty zúèastnil i dr. Borovièka.
Tentokráte nehovoøil o Národním archivu, ale jen o urèitých zásadách, které má
archiváøská veøejnost v memorandu vyslovit. V první øadì by se mìla podle
nìho vynasna�it, aby duch zákona byl prodchnut �irokou liberálností, pøede-
v�ím vùèi badatelùm. Za druhé je podle nìho nutno zdùraznit vìdeckou stránku
archivu; správní stránka je samozøejmá, a proto tím spí�e musí èeskosloven�tí
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archiváøi zdùrazòovat tuto druhou stránku. Archivní slu�bu by mìli vykonávat
pouze odbornì vzdìlaní archiváøi. V�echna archiváøova práce, a to nejen lite-
rární a edièní, je a priori vìdecká. Zdùrazòováním této zásady je vlastnì vyøe�e-
na otázka kompetence v archivnictví. Proto�e pøedsednictvo ministerské rady je
jednodu�e k sobì nevezme, zbývá jedinì rozhodnout se pro ministerstvo osvìty,
jemu� je tato kompetence nejbli��í. Dále se rozhovoøil o otázce rezortních ar-
chivù a proti nim stojícího ústøedního archivu. Vyslovil se rozhodnì pro ústøed-
ní archiv, který by se vykrystalizoval z Archivu ministerstva vnitra. Øekl, �e èas
pracuje pro tuto my�lenku a �e to, co bylo døíve jablkem sváru, se nyní mù�e
stát heslem smíøení. V dal�ím jeho projev zahrnoval celou sféru na�eho archiv-
nictví. Hovoøil i o péèi o soukromé archivy a �e jsou to ohromné úkoly, na které
stát sám nestaèí, �e by se té vìci mìla ujmout státní archivní rada, která by
dávala impulsy k patøièným krokùm v tom smìru. Zdùraznil naléhavou potøebu
zákona o ochranì písemných památek a �e je zvlá�tì nutno, aby mìstské archi-
vy byly podporovány státem. Na této schùzi se jednalo pouze o zásadách
a k vypracování textu memoranda nedo�lo; v ka�dém pøípadì to byla zajímavá
konfrontace názorù elity na�eho archivnictví. Debata nebyla ukonèeno a pokra-
èovala je�tì na pøí�tí schùzi. Nakonec bylo dosa�eno shody a memorandum
nazvané Pamìtní spis o èsl. archivnictví bylo vypracováno a pøedlo�eno pøí-
slu�ným ministerstvùm.35 Memorandum nese v�echny známky Borovièkova
rukopisu a výraznì se v nìm projevují jeho my�lenky. Bylo to naposledy, co
dr. Borovièka v dobì a� do roku 1945 zasáhl do otázky organizace na�eho ar-
chivnictví.

Ministerstva vnitra svùj návrh archivního zákona a� do konce øeditelství
dr. Klicmana (1934) nepøedlo�ilo, tøeba�e ho podle Klicmanova tvrzení pøipra-
vilo, ale do legislativního procesu nepustilo. Co touto politikou sledovalo, jaké
byly vlastnì jeho úmysly, proè celou vìc svým negativním postojem zablokova-
lo a vlastnì sabotovalo, zùstává dodnes nevysvìtlenou záhadou. Je nesporným
faktem, �e svou úmyslnou neèinností zmaøilo uskuteènìní tolik potøebné orga-
nizace na�eho archivnictví a �e nemù�e být zbaveno výtky v tomto ohledu.

Nejvìt�í pøeká�kou k uskuteènìní Národního archivu se ukázal být postoj
dr. Klicmana, který se od poèátku stavìl jako jeho rozhodný a nesmiøitelný od-
pùrce. Nejen �e nedovedl získat pro své stanovisko prezídium ministerstva vni-
tra, které je pak pøijalo za své, ale proti my�lence Národního archivu vystupoval
i publikaènì.36 Kromì toho psal pojednání proti Národnímu archivu, která posí-
lal prezídiu; nelze jim upøít jistou obratnost a pøesvìdèivost (pùsobící zejména
na nearchivní veøejnost).37 Nebylo mo�no pøesvìdèit ho ani získat �ádnými ar-
gumenty. Napø. kdy� mu prof. Krofta, který pøi tom jednání ji� tehdy prokázal
diplomatický talent, nabídl jménem svého ministerstva místo øeditele budoucí-
ho Národního archivu, rozhodnì odmítl.
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Vìc se pohnula dopøedu a� po deseti letech, za Klicmanova nástupce mladé-
ho cílevìdomého øeditele prof. dr. Jaroslava Proke�e, který mìl ve svém nástup-
ním programu vyøe�ení dlouho odkládané otázky organizace archivnictví. Ten-
tokráte se legislativního procesu ujalo ministerstvo pro sjednocení zákonù
a organizaci správy, proto�e podle usnesení vlády bylo pøíslu�né v pøípadech,
kdy do�lo ke kompetenèním sporùm mezi ministerstvy. Jednání se zúèastnila
ministerstva vnitra, které zastupoval dr. Proke�, a ministerstva �kolství a národ-
ní osvìty, které zastupoval dr. Morávek, konalo se za vedení legislativních od-
borníkù ministerstva pro sjednocení zákonù. Po dlouhých jednáních se koneènì
ke konci první republiky dosahlo dohody, která byla vyjádøena ve 13. redakci
osnovy archivního zákona. Podle ní se pravomoc nad archivnictvím pøiznávala
ministerstvu vnitra, mìl být zøízen Národní neboli ústøední státní archiv. Z toho
je patrno, �e prof. Proke� nepatøil k zapøisáhlým odpùrcùm my�lenky Národní-
ho archivu jako kdysi dr. Klicman, jak se mu podsouvalo. Proto�e zakrátko nato
do�lo k nìmecké okupaci, musela být vypracována je�tì dal�í, 14. redakce os-
novy, aby v ní byly zachyceny státoprávní zmìny, které nastaly 15. bøezna 1939.
Právì pro tyto zmìny na�e ministerstva i prof. Proke� ji� nemìli zájem, aby byla
realizována. Za celou dobu trvání první republiky tedy nebyla uskuteènìna or-
ganizace na�eho archivnictví. Pøíèinou byly jednak kompetenèní spory mezi
ministerstvy, jednak nejednotnost èeské archiváøské obce.

Jinak se ji� o otázce Národního archivu nejednalo a vlastnì ji� o ní nepadlo
ani slovo, jako by se z na�eho archivnictví vytratila a úplnì upadla v zapomnì-
ní. Jediný, kdo na ni nezapomnìl, byl pùvodce této my�lenky. Pøesto�e jeho
první pokus o její uskuteènìní skonèil nezdarem, nevzdal se jí a èekal jen na
vhodnou pøíle�itost, aby se o to pokusil podruhé.

II.

Nikdo se nevzdává rád ideálù svého mládí, ba vìt�inou na nich lpí � pokud
nerezignuje � po celý �ivot. Také prof. Borovièkovi tanula stále na mysli otázka
uspoøádání na�eho archivnictví s Národním archivem jako jeho nejvy��ím èlánkem
a s pøevedením kompetence nad archivnictvím na ministerstvo �kolství a národní
osvìty, které toto ministerstvo navrhlo podle jeho konceptu v roce 1919. Byl pøe-
svìdèen, �e o archivnictví bude nejlépe postaráno u tohoto ministerstva, proto�e mu
je svìøena péèe o vìdu, za její� souèást pova�oval i archiváøskou práci.

Uskuteènìní reformy archivnictví si vytkl za svùj �ivotní cíl ji� ve svých
mladých letech a nikdy se ho nevzdal. Proto se i ve svých �edesáti letech rozho-
dl, �e se o to pokusí podruhé. Tentokrát nemìl za sebou oporu v zemském archi-
vu a v konsensu vìt�iny èeské archiváøské obce, jinak ale situace na zaèátku
roku 1945 byla v mnohém podobná oné pøed pøevratem roku 1918, ba ta podo-
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ba byla tak velká, �e pøímo vybízela k èinu nìkoho odhodlaného a pøipravené-
ho. Blí�il se konec války a s ním i oèekávané osvobození od cizí vlády a ka�dé
pøevratová èi revoluèní doba vzbuzuje nadìje na uskuteènìní �ádoucích zmìn
revoluèním zpùsobem. Jako tehdy se ujal politického vedení národa Národní
výbor, tak v roce 1945 tuto úlohu pøevzala Èeská národní rada. Jakkoli se øíká,
�e dìjiny se opakují, opakují se sice, ale poka�dé je tomu ponìkud jinak; a tak
tomu bylo i v tomto pøípadì.

Proto�e tentokrát nemìl �ádnou institucionální podporu, nezbývalo mu ne�
vydat se revoluèní cestou. Zaèal tím, �e se spojil s profesorem V. Vojtí�kem,
s ním� ho poutalo ji� od dob pøed rokem 1918 pøátelství, vzájemná úcta a názo-
rová blízkost v otázkách archivnictví. Oba tehdy byli nucenì mimo aktivitu,
setkávali se témìø dennì v badatelnì Archivu zemì Èeské a domlouvali se tam
na plánech. K nim se pøipojili nebo byli pøizváni nìkteøí mlad�í archiváøi z Ar-
chivu ministerstva vnitra, pøed válkou sdru�ení kolem marxistické revue Dìjiny
a pøítomnost. Ke konci války se jim � a snad i je�tì nìkolika dal�ím � podaøilo
utvoøit pøi Èeské národní radì archivní sekci podobnì jako byla ustavena v roce
1918 pøi Národním výboru. O tom, kdo ji jmenoval èi zvolil a kdo byli jejími
èleny, se v archivu Èeské národní rady nedochoval ani jediný doklad, tak�e v�e
kolem ní je obestøeno tajemstvím. V�e se dálo velice konspirativnì, jisté je jen,
�e jejím jménem vystupoval a akci proti dr. Proke�ovi vedl prof. Borovièka.

Archivní sekce se usnesla, �e prvním a nezbytným krokem k uskuteènìní
jejích plánù musí být bezpodmíneèné odstranìní prof. Proke�e z místa øeditele
Archivu ministerstva pod záminkou, �e se za okupace provinil proti národní cti;
jiný dùvod toti� nalézt nemohli. Vycházeli z pøedpokladu, �e bude nepøekona-
telnou pøeká�kou pøi uskuteènìní Národního archivu stejnì, jako jí byl svého
èasu dr. Klicman. Není známo, zda vìdìli èi nevìdìli, �e prof. Proke� není ne-
smiøitelným odpùrcem Národního archivu (jakým byl kdysi dr. Klicman), jak
o tom svìdèí poslední redakce osnovy archivního zákona obsahující ji� ustano-
vení o Národním archivu. A navíc Èeská národní rada mìla k dispozici jeho
návrh na archivní organizaci z 3. listopadu 1938; byl sice centralistický, ale
v podstatì se tu jednalo ji� o vytvoøení jednotné archivní organizace.38 Vùbec
s ním nejednali a ani se nesna�ili nìjak se s ním domluvit, nýbr� byli rozhodnuti
odstranit ho stùj co stùj a beze v�ech skrupulí. Bylo to dosti absurdní v dobì,
kdy on sám byl nìmeckým vedením ministerstva sesazen z místa øeditele. Zmí-
nìní mlad�í archiváøi mìli pøi tom odstraòování sehrát dùle�itou úlohu: jako
lidé uvnitø hradeb mìli obstarat a dodat kompromitující materiál.

Rozhodli se tedy jít proti prof. Proke�ovi tvrdým, revoluèním zpùsobem,
co� odpovídalo duchu té doby, ale nesrovnávalo se pøíli� s etikou a svìdomím.
Kdo znal osobnì prof. Borovièku, tohoto jemného a noblesního pána, tì�ko
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tomu uvìøí. Pro jeho postoj lze nalézt toto vysvìtlení: v posledních letech se
intenzívnì zabýval francouzskou revolucí a také napsal její dìjiny, a nejen na-
psal, ale i pro�íval. Podle jeho pøíle�itostných zmínek bylo mo�no usuzovat, �e
se pøidr�el pojetí pøevládajícího v soudobém francouzském dìjepisectví, které
ospravedlòoval Robespierrovou a Saint-Justovou politikou teroru jako nezbyt-
nì nutnou pro zdar revoluce. Za tohoto nazírání nebylo pak nesnadné upokojit
svìdomí pøesvìdèováním se, �e v zájmu vy��ího cíle je nutno obìtovat tøebas
i nevinného èlovìka. Touto øeèí hovoøí, jak známo, v�ichni revolucionáøi.

Prof. Proke� se opìt ujal funkce øeditele archivu hned na poèátku Pra�ského
povstání dne 5. kvìtna 1945. Tého� dne Èeská národní rada vydala dekret, jím�
povìøila prof. Borovièku zaji�tìním a prozatímní správou Archivu ministerstva
vnitra a odkázala ho na povìøence ministerstva vnitra s tím, aby se s ním pøed-
bì�nì dohodl. Dne 10. kvìtna nav�tívil v archivu prof. Proke�e a po pøedlo�ení
tohoto dekretu od nìho pøevzal správu archivu.39 Prof. Proke� se podrobil bez
odporu dekretu, proto�e jednak respektoval Èeskou národní radu, jednak pøed-
pokládal, �e se jedná o nedorozumìní èi revoluèní výstøelek, a doufal, �e prezí-
dium se ho zastane. To se v�ak nestalo, prezídium jeho odvolání uznalo, a on se
ji� do archivu nikdy nemìl vrátit; ale to je�tì tehdy netu�il. Byl tedy potrestán
døíve, ne� bylo jeho provinìní prokázáno, co� bylo evidentnì nelegální a poru-
�ení zákona o slu�ebním pomìru státních zamìstnancù. Poru�ování právního
øádu v oné revoluèní dobì nebylo nic neobvyklého.

Prvním úkolem obou profesorù a jejich spojencù bylo získání dostateènì
prùkazných svìdectví o vinì, která by odùvodòovala Proke�ovo odvolání a jak-
si je legalizovala. Stali se nejen hlavními obviòovateli prof. Proke�e, nýbr� opat-
øovali i písemná svìdectví od pracovníkù archivu i od lidí mimo archiv. Èást
personálu, zejména elita archivu, se k této kampani (konané i pod nátlakem)
nepøipojila, proto�e pova�ovala dr. Proke�e za nevinného a to, co se mu dìje, za
køivdu. Archiv se tedy rozpoltil na Proke�ovy stoupence a odpùrce.

Shrnou-li se v�echna obvinìní, jeví se s odstupem èasu a z objektivního
hlediska jako nepodstatná, víceménì malicherná a málo prùkazná. Spoleèným
jmenovatelem vìt�iny z nich byla závist; zejména na jeho rychlý slu�ební po-
stup, který mu nebyl nikdy odpu�tìn. Dvì svìdectví v�ak byla záva�ná, a to
udání � jinak je oznaèit, není pøi v�í úctì mo�no � obou profesorù, je� podali
10. èervna 1945.40 Pøi jejich ètení, zejména jednoho z nich, dnes �asneme, kam
a� mù�e lidská zá�� zajít. Rozhodnì je není mo�no zaøadit mezi listy slávy obou
vá�ených profesorù; jejich uveøejnìní by jejich památce jen ublí�ilo. Minister-
stvo vnitra se tehdy zachovalo k prof. Proke�ovi nepìknì tím, �e dalo prof.
Borovièkovi k dispozici jeho odvolání.41 Ten je vyu�il a ve svém udání je vy-
vracel; zda se to srovnává se zásadou fair play, je ov�em otázka.
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První fáze, odstranìní prof. Proke�e z archivu se s podporou ministerstva
vnitra tedy podaøila celkem snadno. Nemáme �ádné zprávy o tom, jaké dal�í
kroky na cestì k svému cíli chtìli vítìzové podniknout. Pokud se spoléhali na
profesora Zdeòka Nejedlého, tehdy ji� ministra �kolství a národní osvìty ko�ic-
ké vlády, nemohli se s ním v dobì pøíprav domluvit, proto�e dlel mimo a do
Prahy se vrátil a� 10. kvìtna 1945. V ka�dém pøípadì doufali, �e u nìho jako
bývalého archiváøe Národního muzea naleznou pochopení pro své plány. Neví-
me pøesnì kdy, ale k prvním kontaktùm s ním muselo dojít v pomìrnì krátké
dobì a údajnì se podaøilo získat ho pro my�lenku reformy archivnictví. Alespoò
prof. Borovièka se vyjadøoval, �e ministr Nejedlý jim slíbil zasadit se ve vládì
o prosazení navrhované organizace archivnictví. Jako první na poøad dne v�ak
nepøi�lo archivnictví, ale Ruský zahranièní archiv, tehdy organizaènì pøièlenì-
ný k Archivu ministerstva vnitra, nebo� vláda se usnesla 13. èervna, aby byl
darován Sovìtskému svazu. Ministrovi Nejedlému velmi zále�elo na pøípravì
a hladkém odevzdání daru. Na druhé stranì prof. Borovièka jako správce archi-
vu musel zajistit, aby v�e probìhlo k ministrovì spokojenosti: tím se s ním do-
stal do styku. Byla to jistì pøíle�itost k rozmluvì o v�eobecných otázkách ar-
chivnictví. Potom se ji� skuteènì zaèalo jednat o úpravì archivnictví.

Mezitím Èeská národní rada ukonèila èinnost 1. èervna 1945 a její archivní
sekce pøe�la nebo byla ustavena u èeského zemského výboru. Aèkoli tentokrát
se ji� nic nemuselo dít utajenì, její slo�ení neznáme. Byli prý v ní zástupci
vìt�iny na�ich velkých archivù a archivní odborníci z Karlovy a Masarykovy
univerzity; jejím pøedsedou byl prof. Borovièka, její vedoucí duch. Sekce si
vzala za hlavní úkol vypracovat návrh na reorganizaci èeského archivnictví,
kterým by se odstranily jeho dosavadní nedostatky. Dne 27. èervna 1945 byla
její delegace slo�ená z prof. Borovièky, prof. Vojtí�ka a dr. V. Husy pøijata mi-
nistrem Nejedlým a pøedlo�ila mu svùj návrh na reorganizaci archivnictví, kte-
rý vycházel z pøedpokladu, �e péèe o archivy jako�to zaøízení, které slou�í ne-
jen správním potøebám, nýbr� i vìdeckým historickým výzkumùm a tedy
i národní osvìtì, nále�í do pùsobnosti ministerstva �kolství a osvìty.

Hlavní body návrhu byly tyto: 1. Zøízení Státní archivní rady slo�ené z od-
borníkù, která by mìla za úkol ideovì øídit a sjednocovat ve�keré archivnictví.
2. Vytvoøení archivní sítì, vybudované ve shodì s veøejnou správou na základì
decentralizace a se zøetelem na kulturní potøeby zemí a krajù: ústøední archiv
v Praze, zemské archivy v jednotlivých zemích, oblastní (krajové) archivy pro
men�í oblasti a obecní (mìstské), popøípadì okresní archivy. Kromì toho mìly
existovat zvlá�tní archivy pro úøady a zaøízení, je� svou povahou vy�adují zvlá�tní
úpravu archivní péèe (napø. památník osvobození, zemìdìlský archiv apod.).



196

Archivní sekce pova�ovala z vìdeckých i správních dùvodù za úèelné, aby
se ve vrcholných archivních institucích rozli�ilo mezi archivem správní povahy
obsahujícím archivní materiál ústøedních úøadù z doby republiky a mezi histo-
rickým materiálem vztahujícím se na zemi Èeskou a na bývalou Èeskou koru-
nu. Vznikne tak ústøední archiv v Praze, který obsáhne v zásadì v�echny archi-
válie v�ech ministerstev, úøadù a zaøízení, jejich� kompetence se vztahuje na
celou státní oblast, popøípadì na oblast èeských zemí. První archiv, ústøední
archiv v Praze, vznikne oddìlením novìj�ích spisù ulo�ených dnes v Archivu
ministerstva vnitra a postupným vyøaïováním písemností jednotlivých minis-
terstev a jejich soustøeïováním v tomto archivu. Druhý, historický archiv (èes-
ký zemský archiv) vznikne spojením ostatního historického a správního materi-
álu ulo�eného dnes v Archivu ministerstva vnitra a v zemském archivu.
I v ostatních zemích mají existovat zemské archivy. Úèinná archivní péèe o ve�-
kerý písemný materiál (vèetnì nestátních archivù) by mìla být provádìna po-
mocí zemských archivních sekcí a odborných archiváøù, kteøí by vykonávali
inspekci. Prof. Borovièka pøedlo�il tento návrh jménem archivní sekce dopisem
z 4. èervence ministrovi Nejedlému.42 Pøipojen byl podrobnìj�í návrh na orga-
nizaci archivnictví v èeských zemích.43 Jsou to vlastnì zásady budoucího ar-
chivního zákona.

Pozorujeme tu tedy dosti znatelný odklon od pùvodních Borovièkových ná-
vrhù z let 1915 a 1919, podle nich� mìl být vytvoøen jednotný ústøední archiv,
nazvaný Národní archiv. Nyní se ji� tohoto názvu nepou�ilo, a to patrnì proto,
�e místo èeskoslovenského národa v roce 1919 tu byly nyní dva národy, a �e tu
byl také archivní materiál federální povahy. Místo nìho mìl vzniknout ústøední
archiv, který mìl obsahovat pouze novìj�í materiál, kde�to historický materiál
mìl být chován oddìlenì.

Ministr Nejedlý vyhovìl promptnì �ádosti archivní sekce alespoò v tom, co
bylo v jeho pravomoci. Výnosem z 21. èervence 1945 jmenoval archivní radu
pøi ministerstvu �kolství a národní osvìty; její slo�ení nebylo uvedeno.44 Pokud
�lo o ostatní body návrhu, zbývalo jednat o nich s pøedsednictvem vlády a mi-
nisterstvem vnitra, proto�e jednak pøesahovaly pravomoc ministerstva �kolství
a národní osvìty, jednak starý kompetenèní spor mezi obìma ministerstvy
o archivnictví vzplál vskrytu znovu. Ministerstvo vnitra hned vzneslo proti jme-
nování archivní rady zásadní námitky odùvodnìné tím, �e archivnictví nepatøí
vùbec do kompetence ministerstva �kolství a osvìty, nýbr� do jeho kompeten-
ce, proto�e tam byla roku 1942 pøenesena rozhodnutím okupantských úøadù,
a tvrdilo, �e toto rozhodnutí zùstalo v platnosti i po obnovení svobody.45 Prezí-
dium ministerstva vnitra proto odmítalo kompetenci ministerstva �kolství a ná-
rodní osvìty. Toto ministerstvo muselo mít námitky ji� od poèátku, proto�e mi-
nistr Nejedlý slíbil ji� za rozhovoru s delegací archivní sekce 27. èervna, �e tuto
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vìc vyøídí osobnì s ministrem vnitra, aby potom bylo mo�no pøikroèit
k organizování archivnictví v kompetenci ministerstva �kolství a národní osvì-
ty. Ale to se zøejmì nepodaøilo a �ádných ústupkù ze strany ministerstva vnitra
nebylo dosa�eno.

Nedo�lo k �ádným oficiálním úøedním jednáním mezi obìma ministerstvy;
dosud v�e probíhalo jen na kabinetní úrovni. Prof. Borovièka nemohl pou�ít
obvyklé instanèní cesty. Jako správce archivu byl nyní zamìstnancem minister-
stva vnitra a nemohl dost dobøe podat jeho prezídiu návrh na novou organizaci
archivnictví, který pøedpokládal pøevedení Archivu ministerstva vnitra, archi-
vu, jemu� stál prozatímnì v èele, i ve�kerého archivnictví do kompetence mi-
nisterstva �kolství a národní osvìty, a smìøoval by proti vlastnímu ministerstvu.
Vìdìl dobøe, �e ministerstvo vnitra se jen tak lehce svého archivu nevzdá, pro-
to�e v nìm spatøovalo nenahraditelnou databázi pro veøejnou správu. Vìdìl také,
�e by to pro jeho návrh znamenalo úplnou sebevra�du, jestli�e by se toho odvá-
�il. Ani ministerstvo �kolství a národní osvìty �ádný návrh nepodalo. A tak celá
vìc opìt uvázla, podobnì jako tomu bylo za první republiky, na starém kompe-
tenèním sporu.

Pøesto�e mìl prof. Borovièka svázány ruce svým zamìstnaneckým pomì-
rem k ministerstvu vnitra i jeho postojem v kompetenèním sporu (který mu byl
znám), k tomu, aby mohl podniknout akci vìt�ího formátu po úøední linii, pøece
jen nalezl vhodný zpùsob, jak sdìlit prezídiu ministerstva hlavní body svého
návrhu, pokud se netýkaly kompetenèní zále�itosti, co� ov�em bylo jádrem sporu.
V programu èinnosti archivu na rok 1945 uvedl, �e Archiv ministerstva vnitra
pøedstavuje v dne�ní podobì sbírku archiválií státních úøadù v�ech tøí instancí
a �e bude proto nutno pøi dal�ím uspoøádání veøejné správy vybudovat z nìho
pøedev�ím ústøední státní archiv nejvy��ích úøadù republiky a oddìlit od nìj
archiválie ni��ích instancí pøevá�nì historického rázu. Soustøedìní písemností
úøadù první instance v Praze nevyhovuje ani správním ani vìdeckým potøe-
bám.46 Pokud bylo mo�no zjistit, prezídium ministerstva ponechalo tento pod-
nìt bez pov�imnutí; uskuteènit ho bylo plnì v kompetenci ministerstva.

Proto�e s pøevedením pravomoci nad archivnictvím na ministerstvo �kol-
ství, vìd a umìní to vypadalo zatím beznadìjnì, soustøeïoval se na to, v èem
bylo mo�no dosáhnout pokroku. Byla to otázka decentralizace v archivnictví.
Zdùrazòoval, �e je nutná jak po stránce správní, tak vìdecké, �e soustøedìní
archiválií úøadù první a druhé instance v hlavním mìstì znesnadòuje jejich u�í-
vání, �e jejich hromadìní je pro nedostatek budov v hlavních mìstech stále
obtí�nìj�í. Podle jeho názoru, který zastával odedávna, je vhodnìj�í ponechat je
na místì jejich vzniku, nebo, jestli to není mo�no, soustøedit je v men�ím rozsa-
hu na místì nepøíli� vzdáleném od jejich pùvodního umístìní. Byl si ov�em
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dobøe vìdom, �e definitivní reorganizace archivnictví v èeských zemích je pro-
veditelná a� po uzákonìní nového uspoøádání veøejné správy.47

Ministr Nejedlý ani nesvolal archivní radu, v èem� lze mo�no spatøovat ur-
èitý ohled na ministerstvo vnitra. Pokud nìjaké jednání o vìci dále vùbec probí-
halo, dálo se jen v kabinetním zákulisí, tj. mezi obìma ministry, popøípadì je-
jich nejbli��ími spolupracovníky. Proto�e se nedochovaly �ádné záznamy o nich,
ani se nic nevyneslo ven, zùstávají dodnes zahalena tajemstvím. Ministerstvo
�kolství, vidouc odpor ze strany ministerstva vnitra, nevyvíjelo �ádnou iniciati-
vu. To je také pøíèina, proè se zachovalo tak málo úøedních dokladù k otázce
archivnictví z tìchto let; celá vìc zùstávala prostì zablokována.

První schùze archivní rady se konala a� 2. kvìtna 1946; její slo�ení nebylo
oznámeno. Prof. Borovièka vznesl na ni po�adavek, aby Rakousko vrátilo v�e,
co nìmeètí okupanti odvezli z na�eho území, a dále aby se vydalo v�e, co bylo
povinno vydat podle saintgermainské mírové smlouvy, ale nevydalo, a abychom
navíc �ádali v�e, co se nám nepodaøilo získat po první svìtové válce a na co
jsme mìli nárok. Øekl doslova, �e máme právo vzná�et po�adavky tak, jako
jsme je vzná�eli v roce 1919, a �e to, co jsme tehdy neprosadili, je mo�no prosa-
dit dnes, nebo� dnes je situace jiná. Jednalo se také o návrhu na organizaci
archivnictví v èeských zemích, a tedy i o zøízení ústøedního archivu v Praze,
který mìl obsáhnout v zásadì písemný materiál ministerstev a vy��ích úøadù od
roku 1918 a mìl se vztahovat na celou oblast èeských zemí. Do�lo tu také na
starý spor, na otázku kompetencí. Ministr Nejedlý trval na stanovisku, aby ve�-
kerý historický archivní materiál, tj. z doby pøed rokem 1918, spadal pod kom-
petenci ministerstva �kolství a národní osvìty stejnì tak jako péèe o ve�keré
archivnictví v èeských zemích. O Národním archivu zde ji� nepadla ani zmínka.48

Praktické dùsledky toto zasedání nemìlo a ani mít nemohlo, proto�e pùso-
bení profesora Nejedlého na ministerstvu �kolství se ji� schylovalo ke konci.
V dùsledku zmìny vlády skonèilo dnem 1. èervence 1946 a následujícího dne
se stal ministrem sociální péèe. Podle v�ech známek se zdá, �e bìhem svého
pùsobení plnil slib, který dal profesorùm Borovièkovi a Vojtí�kovi, a �e uèinil
v�e, co bylo v jeho mo�nostech, pro uskuteènìní navrhované organizace archiv-
nictví, av�ak �e nebylo v jeho silách pøekonat odpor ze strany ministerstva vni-
tra a pøesvìdèit je, aby se vzdalo svých kompetenèních nárokù.

Za této situace se mohlo zdát, �e odchodem ministra Nejedlého z rezortu
�kolství projekt na organizaci archivnictví ztratil hlavní podporu, �e ji� nemá
�ádné vyhlídky na uskuteènìní a �e tudí� ani dal�í setrvávání prof. Borovièky
v archivu nemá smyslu. Pokud prof. Borovièka spojoval realizaci svých zámìrù
s osobou ministra �kolství, nemuselo tomu tak nezbytnì být v tomto pøípadì.
Jako blízký pøítel ministra Ripky mìl jistì snadný pøístup k novému ministrovi
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�kolství dr. Jaroslavu Stránskému, který byl pøíslu�níkem té�e politické strany
jako ministr Ripka. Nevíme ov�em, zda ministr Stránský mìl stejné pochopení
pro archivnictví jako jeho pøedchùdce. Pokud je známo, bìhem pøí�tího roku
nový ministr ani prof. Borovièka nepodnikli �ádný podstatný krok ve vìci ar-
chivnictví, a pokud ano, nezbývá ne� objevit jej. Pro pøíèinu této odmlky nemá-
me zatím vysvìtlení a je tøeba teprve ji odhalit.

Roèní úsilí prof. Borovièky zatím tedy konèilo bez úspìchu a cíl se zdál být
stejnì vzdálený jako na zaèátku. Jak se ukázalo, hlavní pøíèinou nebyl pøedpo-
kládaný postoj prof. Proke�e, nýbr� stanovisko ministerstva vnitra, které trvalo
neústupnì na své kompetenci ve vìci archivnictví. Kromì ji� uvedených sku-
teèností potvrzují to mezi jiným i slova prof. Borovièky ministrovi Nejedlému v
dopise z 24. srpna 1945: ...Koneènì bych naléhavì prosil, abyste s p. ministrem
vnitra � tøeba na zájezdu na Slovensko � pojednal o kompetenci ministerstva
osvìty v otázce archivnictví; zdá se, chce svou kompetenci dr�et.49

Kompetenèní spor ov�em trval nadále, k �ádoucí zmìnì nedo�lo, a proto se
prof. Borovièkovi nepodaøilo ani bìhem druhého roku pùsobení v archivu docí-
lit nìjakého pokroku v té vìci. Tentokrát nezasáhlo ministerstvo pro sjednocení
zákonù, které by dokázalo kompetenèní rozpory pøeklenout a nalézt nìjaké vý-
chodisko pøijatelné pro obì strany. Situace, která tak vznikla, zdála se být úplnì
bezvýchodnou. Zklamán bezvýsledností a marností svého úsilí i napodruhé,
nevidìl jiné øe�ení ne� to vzdát a z archivu odejít. Rozèarován byl také nepo-
chopením svých snah o nápravu pomìrù v archivu ze strany vìt�í èásti zamìst-
nanecù. Musel si být vìdom toho, �e náprava nedostatkù, za nì� èinil odpovìd-
ným prof. Proke�e a je� mu ostøe vytýkal, za jeho dvouletého vedení nepokroèila.
Mìl poznat na sobì, �e takové vìci nezávisejí pouze na øediteli, ale pøedev�ím
na pracovitosti personálu. Kdy� v�e uvá�il, 30. kvìtna 1947 po�ádal o uvolnì-
ní. Ministr vnitra Nosek mu vyhovìl, podìkoval za jeho slu�by a dnem 30. èervna
ho zprostil vedení Archivu ministerstva vnitra.50 To byl definitivní konec jeho
akce; znamení, �e to vzdává.

Dvojí pokus dr. Borovièky o uskuteènìní dosud neexistující organizace na-
�eho archivnictví, která se mìla podle jeho návrhu zakládat v podstatì na vytvo-
øení sítì archivù s Národním archivem (v druhém pøípadì Ústøedním archivem)
jako�to jejím nejvy��ím èlánkem a na pøevedení kompetence nad archivnictvím
na ministerstvo �kolství a osvìty (z toho dùvodu, �e mu je svìøena péèe o vìdu,
kam archivnictví podle jeho názoru patøí), skonèila tedy neúspì�nì. Potøeba
takové organizace, která by zabezpeèovala péèi o ve�keré archiválie v na�ich
zemích a která dosud chybìla, byla u nás poci�ována ji� za starého Rakouska.
V�dy� o èást archiválií bylo postaráno �patnì nebo vùbec ne, tak�e v obojím
pøípadì byly ohro�eny po�kozením nebo dokonce zkázou. Je nesmazatelnou
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Borovièkovou zásluhou, která bude nav�dy spojena s jeho jménem, �e pøi�el
u nás s tímto návrhem jako první. Kromì toho to byl návrh velmi dobøe promy�lený,
vyvá�ený, shodující se se správním systémem a nevy�adující velkých nákladù a tudí�
snadno proveditelný. S odstupem èasu se odva�ujeme øíci, �e pøedstavuje to nejlep-
�í, co bylo kdy v na�em archivnictví vytvoøeno po my�lenkové stránce.

Je tøeba obdivovat, �e prof. Borovièka se pøes nezdar prvního pokusu odvá-
�il tak riskantního podniku podruhé a ji� v pomìrnì zralém vìku a s tak malou
a neúèinnou podporou, jako by se øídil zásadou Williama Pitta st. Lépe utr�iti
nezdar, ne�li se vùbec nepokusiti o zdar nebo slovy revolucionáøe Saint-Justa,
která citovával s oblibou Osez, osez! Odvaha mu vìru nechybìla. Jak jsme tu
historii sledovali, obojí pokus ztroskotal hlavnì pro kompetenèní spor o archiv-
nictví mezi ministerstvy. Zmoci ho nebylo v jeho silách a vùbec �ádného jed-
notlivce. V prvním pøípadì se mohl opøít o podporu vìt�í èásti èeské archiváø-
ské obce, i kdy� její men�í, ale vlivná èást sehrála pøitom negativní roli. V druhém
pøípadì ji� o její mínìní ne�lo a ani jít nemohlo (nebyla informována), proto�e
vìc byla pøipravována v tajnosti a potom se o ni jednalo kabinetním zpùsobem,
tj. také tajnì.

V druhém pøípadì byl zvolen nesprávný postup, který se zakládal na odstra-
nìní øeditele prof. Proke�e jako pøedpokládané hlavní pøeká�ky k dosa�ení cíle,
a to pou�itím vykonstruovaných a nicotných obvinìní, za nimi� se nadto vìt�i-
nou skrývala závist. Z etického hlediska to byl postup naprosto nepøijatelný,
který mimo jiné ukazuje, �e ani ten nejlep�í a neju�lechtilej�í úmysl neopravòu-
je k pou�ití prostøedkù, které se nesrovnávají s etikou a s duchem fair play, a �e
ani konec koncù nevede k cíli. Kde�to první pokus o úpravu archivnictví nemìl
vìt�í negativní dùsledky a nikdo nebyl existenènì po�kozen � nanejvý� se pøe-
chodnì zvý�ilo napìtí mezi dvìma hlavními pra�skými archivy a zhor�ily se
osobní vztahy mezi nìkterými archiváøi, dopad druhého pokusu jako�to násle-
dek odstranìní prof. Proke�e byl pro archiv ministerstva vnitra velmi neblahý �
vlastnì nastala nová éra. Nové vedení archivu neuèinilo nic pro zahájení novo-
stavby archivu, která byla ji� dokonale pøipravena po projekèní i administrativ-
ní stránce, tak�e jen zbývalo se stavbou zaèít (podle v�eho zdání ani o ní nevì-
dìlo), archiv se názorovì rozpoltil, osobní vztahy mezi zamìstnanci byly
rozvráceny, archiv se dostal pod silný vliv a zakrátko do rukou krajní levice a
lidí bez patøièné kvalifikace, kteøí v nìm v následujících letech napáchali nena-
pravitelné �kody po hmotné i morální stránce. Zvlá�� neblahé byly dùsledky po
personální stránce. Po únorovém pøevratu se msta obrátila proti tìm, kteøí svìd-
èili v Proke�ùv prospìch: nìkteøí byli propu�tìni, jiní byli po�kozeni existenènì
nebo diskriminováni jinak, ale v�ichni mìli pocítit nepøízeò nìjakým zpùso-
bem. Nikdo takový vývoj nemohl pøirozenì pøedpokládat, ostatnì jako se nikdy
neví, jak vìc dopadne, kdy� se s ní zaèíná.
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Z vy��ího hlediska vzato, pøes zmínìné negativní dopady je tøeba hodnotit
Borovièkovy snahy o ustavení a organizování systematické archivní péèe v na-
�ich zemích pozitivnì jako záslu�né. Pro nì i pro jeho archivnìliterární dílo mu
nále�í trvalé místo v dìjinách na�eho archivnictví.

A jak to potom bylo s hlavními aktéry tohoto dramatu? Nejlépe z nich dopadl
prof. Vojtí�ek, který se vrátil na své místo v mìstském i univerzitním archivu
a na univerzitu. V následujících letech vykonal je�tì mnoho záslu�ného pro ar-
chivnictví i pro výuku studentù a pøípravu archivního dorostu; do�il se vysoké-
ho vìku. Prof. Borovièka se vrátil na Vysokou �kolu politickou a sociální, 1. srpna
1949 byl zatèen Státní bezpeèností pro podezøení z protistátní èinnosti, násled-
nì odsouzen Státním soudem a pozdìji omilostnìn (1954); do�il se 86 let. Nej-
hor�í osud èekal prof. Proke�e. Nebyl ji� nikdy pøipu�tìn do archivní slu�by ani
na univerzitu a smrtelnì vyèerpán �estiletým zápasem o èest, ospravedlnìní
a existenci, zemøel pøedèasnì v 51. roce svého �ivota. Vìru smutná historie,
drama se �patným koncem! Zanechal po sobì dílo z oboru èeských a správních
dìjin a z archivnictví, které obná�í celkem 348 titulù.

Odchodem prof. Borovièky z archivní scény tato práce vlastnì dospìla
k svému závìru; dále ani nechtìla jít. Budi� dovoleno dodat ve struènosti je�tì
nìkolik slov o dal�ím vývoji na�eho archivnictví v nejbli��ích letech, pøesto�e
jeho pováleèný vývoj je znám z práce dr. Z. �ambergera51 a �e kromì toho
s jednáními vedenými mezi lety 1947 a 1951 seznamuje velice zevrubnì studie
dr. V. Babièky.52

Kompetenèní spor mezi obìma ministerstvy trval v skrytu i po rezignaci
prof. Borovièky. Ministerstva nebyla schopna dohodnout se a lpìla hou�evnatì
na svých stanoviscích. Kdy� se pak v roce 1947 obnovilo jednání o uspoøádání
archivnictví, konflikt se je�tì více vyhrotil a byl veden snad s je�tì vìt�í zarpu-
tilostí, ne� tomu bylo v popøevratových letech. Na rozdíl od nich probíhal
v podstatì pouze na ministerské úrovni a bez úèasti archiváøské veøejnosti, kte-
rá ani nebyla o vìci informována. Jednání zintenzivnìla v roce 1950, ba lze øíci,
�e kulminovala.

Komise pro reorganizaci veøejné správy se 18. kvìtna 1950 usnesla, aby
archivnictví bylo upraveno zákonem, který mìlo pøipravit a provést minister-
stvo vnitra. Zároveò stanovilo zásady, které by mìly obsahovat, mezi jiným, �e
ve�kerý dokumentární materiál tvoøí jednotný státní archivní fond, jen� je vlast-
nictvím státu, a �e archivní správu a péèi o ve�keré archivnictví øídí státní ar-
chivní rada jmenovaná vládou. Ministerstvo vnitra nato vypracovalo pohotovì
a v souladu s tímto usnesením návrh zásad zákona o archivnictví, které mìlo být
organizováno podle sovìtského vzoru, a rozeslalo ho ministerstvùm k vyjádøe-
ní. Návrh narazil na prudký odpor ze strany ministerstva �kolství, vìd a umìní,
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které hned vystoupilo se svými kompetenèními nároky. Vyhrazovalo si pro sebe
zejména dohled nad vìdeckým vyu�itím archivù a dále øízení historických ar-
chivù jako vìdeckých ústavù, které mìly být podle jeho pøedstav zøízeny v obo-
ru jeho pùsobnosti z historických fondù bývalých zemských archivù v Praze,
Brnì a Opavì. Vyhrazovalo si rovnì� pro sebe právo pøipravit návrh archivního
zákona; tím bylo ostatnì povìøeno usnesením kulturního výboru Národního
shromá�dìní ji� v roce 1946, a také ho skuteènì pøipravovalo. Støetávaly se zde
tudí� dva rùzné návrhy archivního zákona, dvì jeho rùzná pojetí. A proto�e ani
jedno ministerstvo nebylo naklonìno ke kompromisu, situace, která nyní nastala,
zdála se být v dùsledku tìchto rozporù úplnì bezvýchodná a øe�ení v nedohlednu.

Kdy� se mezi sebou nemohly dohodnout úøady a nebyla ani nadìje, �e se tak
stane, pokou�ely se spor vyøe�it politické orgány. Nejprve o nìm jednala Kul-
turní rada ústøedního výboru KSÈ a potom dokonce nejvy��í politický orgán,
pøedsednictvo tého� výboru, ale nedospìlo se k �ádnému konkrétnímu výsled-
ku. Vìci se pohnuly dopøedu a� kdy� archivní zále�itost pøe�la na Kulturní ko-
misi KSÈ, která vìc rozhodla bez dlouhých diskusí a jednodu�e, nikoliv v�ak
jednoznaènì. Dne 18. záøí 1950 se usnesla, aby celá tato zále�itost byla pøenese-
na na novì zøízenou Státní archivní komisi, která mìla zajistit jednotnou orga-
nizaci a plánovité øízení archivní slu�by po dobu, ne� dojde k celostátní úpravì
archivnictví. Dále se usnesla, �e 1. ministerstvo vnitra, jemu� pøíslu�í v�eobec-
nì pùsobnost v archivnictví, jak pravila doslova, pøipraví návrh vládního usne-
sení o zøízení Státní archivní komise, 2. zákon o archivnictví nebude zatím pøi-
pravován, proto�e jeho vydání by bylo pøedèasné právì tak, jako by bylo
vybudování soustavy archivù navrhované v zásadách (vypracovaných minister-
stvem vnitra) a proto je tøeba odlo�it je na pozdìj�í dobu, 3. archivy budou
jednak historicko-vìdecké v oboru ministerstva �kolství, vìd a umìní, jednak
archivy aktuálnì politické v oboru ministerstva vnitra. Kulturní komise neod-
stranila tedy kompetenèní dvoukolejnost (co� se projevilo i tím, �e provedením
tohoto usnesení byli spoleènì povìøeni námìstkové ministrù vnitra a �kolství),
ale misku kompetenèních vah znaènì posunula ve prospìch ministerstva vnitra.
Postupovala tak, jak tehdy bylo obvyklé: sporné zále�itosti mezi vy��ími úøady
se pøesouvaly na ad hoc zøízené komise.53

Jak bylo stanoveno, ministerstvo vnitra pøedlo�ilo (13. prosince 1950) ná-
vrh vládního usnesení a nato bylo 9. ledna 1951 vydáno vládní usnesení (è. 62/
1951 Ú. l.), kterým byla pøi ministerstvu vnitra zøízena Státní archivní komise,
je� pøipravila za témìø tøíletého pùsobení návrh na organizaci archivnictví. Ten
se pøirozenì li�il od pùvodních Borovièkových návrhù, ale ve dvou dùle�itých
vìcech se s nimi shodoval: v my�lence ústøedního (národního) archivu a archiv-
ní decentralizace. Komise ukonèila èinnost po splnìní svého poslání dnem
30. záøí 1953 a vlastnì splynula s Archivní správou ministerstva vnitra, která
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byla zøízena dnem 1. øíjna 1953.54 Zmínìný návrh byl pak realizován vládním
naøízením ze 7. kvìtna 1954 (è. 29/1954 Sb.), jím� byla ustavena organizace
na�eho archivnictví; v jejím rámci nebyl zøízen Národní archiv, ale Státní ústøední
archiv. (Je to jen rozdíl v názvu, po obsahové a funkèní stránce není mezi nimi
podstatný rozdíl.) Kompetenèní spor byl vyøe�en s koneènou platností: archiv-
nictví se dostalo pod absolutní pravomoc ministerstva vnitra a bylo pak v násle-
dujících letech øízeno dùstojníky Bezpeènosti. Sjednocení a organizace archiv-
nictví byly dávným pøáním na�ich archiváøù, ale v�e dopadlo ponìkud jinak,
ne� jak si pøedstavovali.
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 Pøíloha 1

B.d. [ad 6. 5. 1919]. Pamìtní spis ministerstva �kolství a národní osvìty o Ná-
rodním archivu. (SÚA, M� 30 archivy)

 O NÁRODNÍM ARCHIVU

Projevy odborníkù i podání èinìná k vládì èeskoslovenské republiky
v posledním èase stále èastìji zdùrazòují známou skuteènost, �e písemné památky
èeské minulosti nejsou nále�itì ulo�eny a �e je nutno provésti novou a úèelnìj�í
organisaci na tomto poli kulturním. Nebo� ani republika nemù�e být nevdìèna
k minulosti, její� �ivé vìdomí bylo tak mocnou vzpruhou k osvoboditelskému
boji, a ani nesmí se zbavit mravní a mnohdy i právní opory, kterou chovají
písemná svìdectví za�lých vìkù.

A vskutku ani historické dokumenty nejdùle�itìj�í, které mají vztah k celé
øí�i nebo aspoò k jednotlivým zemím jako celkùm, nejsou nále�itì opatøeny. Je
pro nì zøízeno nìkolik veøejných øádnì organisovaných archivù, (v Èechách:
archiv ministerstva vnitra, býv. místodr�itelský archiv a zemský archiv v Praze,
na Moravì: zemský archiv), ty v�ak zdaleka neuchovávají v�ecko bohatství
historického materiálu, který vznikl z èinnosti nejvy��ích úøadùv a� stavovských
(samosprávných) èi zemìpanských (státních); ohromné mno�ství skuteèných
pokladù historických dosud le�í v úøedních registraturách, kde postrádá v�í
odborné péèe, ba nìkde propadá pomalé zkáze. A k tomu pøistoupí v dohledné
dobì ná� podíl � jak mo�no oèekávati znaèný � na likvidaci vídeòských archivùv
a registratur, o který bude rovnì� nutno postarat se nále�itým zpùsobem.

Náprava tìchto neutì�ených pomìrù na poli èeskoslovenského archivnictví,
k ní� musí pøikroèit státní správa co nejdøíve, mù�e nastat dvojím zpùsobem:
buï zøízením tolika nových ústøedních archivù, kolik je oborù státní správy
nebo kolik je nejvy��ích úøadù, ministerstev v republice (s ponecháním
samostatných archivù v jednotlivých zemích) anebo soustøedìním v�eho
historického materiálu archivního ve velkém národním archivu v Praze,
v zemském (státním) archivu v Brnì, po pøípadì v státním archivu na Slovensku,
pøi èem� ov�em podle obecnì uznávaných zásad moderní nauky archivní
jednotlivé organické slo�ky tohoto ústøedního archivu byly by tu chovány
oddìlenì a ve svém pùvodním uspoøádání, podmínìném slo�ením a pùsobností
úøadu, pøi nìm� vznikly.

Proti prvnímu zpùsobu øe�ení, proti zakládání øady samostatných archivù
státních mluví jednak neúèelnost po stránce správní i vìdecké, jednak nákladnost
podobné organisace.
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�e vybudováním jediného státního archivu v Praze, po pøípadì na Slovensku
� moravský archiv bylo by nutno toliko roz�íøit � dosáhlo by se znamenité úspory,
je samozøejmo.

Pøi moderních archivech nejde jen o samotné budovy, které by bylo nutno
èasem postavit, nýbr� také o v�echen vìdecko-technický aparát, kterým musí
být archiv vyzbrojen; a �e to v�e mo�no opatøit pøi jednom ústavu dokonaleji
a s men�ím nákladem, je velmi patrné. A podobnì i správa, pomocný personál
a t. d. byla by lacinìj�í pøi jednom, dvou archivech ne�li pøi vìt�ím jich poètu.

Nehledì v�ak k této finanèní stránce, ulo�ení archivního materiálu na mnoha
místech je velmi neúèelné a nepraktické. Jak správním úøadùm tak vìdeckým
badatelùm, pokud u�ívají archivù, jde o to, aby se jim dostalo v�estranného
pouèení zpùsobem nejpohodlnìj�ím. Jak ví ka�dý odborník, spletitost
historického dìní vede k tomu, �e k osvìtlení dùle�itých otázek nelze se spokojit
s jedním pramenem, nýbr� nutno hledat v rùzném archivním materiálu, tøeba
dosti vzdáleném a zdánlivì spolu nesouvisejícím; bude-li v�ecko archivní
bohatství soustøedìno v jednom ústavì, bude zjednán pøehled v�eho materiálu,
kterého jsme a� dosud postrádali, a práce � jak pro úøední potøebu tak pro vìdu
� bude snaz�í, rychlej�í a úplnìj�í.

Pro soustøedìní archiválií významu celostátního na jednom místì a utvoøení
národního archivu mo�no v�ak uvésti také pøesvìdèivé dùvody kladné. Obnovení
èeského státu stvoøilo nové období v dìjinách na�eho národa a celá epocha
pøedchozí stala se uzavøenou minulostí; tím promìnily se i v�ecky písemnosti
veøejných úøadù v materiál historicky ukonèený, o který se nutno postarat
s jednotného historického hlediska, nebo� to nejlépe uspokojí po�adavky vìdy
i potøeby veøejné správy. Pøevrat a vznik èeskoslovenské republiky setøel rozdíl
mezi jednotlivými druhy archiválií, nebo� v�echny jsou stejnými svìdky za�lé
a nikdy nenávratné minulosti, o nì� stát musí stejnì pozornì peèovat.

Díváme-li se s tohoto historického hlediska na archivy a archiválie, pak
po�adavek slouèení historického materiálu a jednotné správy tìchto kdysi
samostatných archivních celkù je zcela pøirozený. Pøedpokladem tohoto spojení
a utvoøení jednotného archivu národního je odlouèení historického materiálu
(a� urèitou hranici èasovou, kterou by bylo nutno zvlá�tì stanovit v jednotlivých
pøípadech) od onìch správních úøadù, z jejich� èinnosti vznikl nebo k nim� byl
pøipojen po stránce administrativní, tak na pø. archiv ministerstva vnitra, býv.
archiv místodr�itelský od ministerstva vnitra, zemský archiv od zemského
správního výboru, desky zemské od zemského soudu a t. d. Toto opatøení ne�kodí
nikterak správnosti a rychlosti úøedního rozhodování, pokud v jistých otázkách
nutno se opírat o znalost historického vývoje. Naopak, výhodnost a úèelnost
podobného zaøízení se ukázala velmi jasnì v tìch pøípadech, kde historické
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prameny, jich� se je�tì u�ívá k bì�né agendì úøední a praktické potøebì, byly od
veøejných úøadù odevzdány v opatrování odbornì spravovaného archivu; tak na
pø. star�í pozemkové knihy a katastry, ji� po nìkolik desítiletí ulo�ené v zemském
archivu, slou�í nejen vìdeckým úèelùm, nýbr� i úøední správní potøebì mnohem
lépe, ne�li dokud byly chovány pøi správních úøadech a soudech, které tìmto
cenným archiváliím nemohly a nedovedly vìnovat nále�itou péèi, jakou by
zasluhovaly pro svùj význam historický. V národním archivu dostalo by se v�em
písemným památkám historickým stejné péèe v zájmu veøejné správy i vìdy.

Z tohoto správného nazírání na v�ecky archivní písemnosti jako na historické
dokumenty vyplývá dal�í po�adavek, aby národní archiv a vùbec v�echno
archivnictví bylo podøízeno ministerstvu �kolství a národní osvìty, t. j. tomu
ministerstvu kterému je svìøena péèe o organisaci vìdecké práce, nebo� k tomu,
aby archivních pokladù mohlo být s pochopením a prospìchem u�íváno, jak pro
praktickou úøední potøebu tak i pro vìdecké badání, je potøebí vìdecké �kolenosti
a odborných vìdomostí; archivy samy pak vy�adují zcela jiné odborné péèe
a øízení ne�li ostatní úøady správní a jejich úøedníci musí být pøedev�ím vzdìláni
jako historikové.

Odlouèením historického písemného materiálu od úøadù správních, které
budou pokraèovat v docela jiném duchu, vytvoøením národního archivu ze v�ech
tìchto archiválií a jeho pøidìlením do kompetence ministerstva �kolství a národní
osvìty pøikloní se èeskoslovenské archivnictví k Francii, kde tato soustava (archiv
národní a archivy departementní podøízené ministerstvu �kolství) se osvìdèila
ji� od nìkolik desítiletí. Je�tì bli��í je analogie Uher po odluce od Rakouska
(1867), kde byl zøízen toliko jeden ústøední archiv státní a nikoli samostatné
archivy ministerské nebo ústøední archivy autonomní, aèkoli tam byla také dvojí
správní kolej, státní a autonomní. A koneènì nejnovìji (1918) i stát Polský podle
osvìdèeného pøíkladu francouzského organisuje svoje archivnictví, které bude
vyvrcholeno jednotným archivem historickým a bude podléhat ministerstvu
�kolství.

�ádá tedy ministerstvo �kolství a národní osvìty, aby se v Praze zøídil národní
archiv, který bude ústøedním historickým archivem celého státu èeského
a zároveò archivem obsahujícím písemnosti hledící k dìjinám Èeského
království. Pojme tedy jmenovitì v�echen materiál bývalých ústøedních archivù
vídeòských � pokud se nebude týkat výluènì Moravy a Slezska � archiv býv.
Pra�ského místodr�itelství, archiv zemský s archivem musejním, od nich� by
ov�em bylo oddìliti jejich souèásti nearchivní, hodící se spí�e do samostatného
ústavu historiografického nebo vydavatelského, desky zemské, registratury
nejvy��ích úøadù zemských v Praze (vrchní zemský soud, finanèní prokuratura
a t. d.), koneènì snad nìkteré jiné archiválie, které svým obsahem mají vztah
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k celé zemi, av�ak dnes jsou ulo�eny nevhodnì, jako na pø. archivy zru�ených
klá�terù v universitní knihovnì, a pod.

Podobný úkol pro Moravu a po pøípadì pro Slezsko bude mít dne�ní zemský
archiv v Brnì, kde slouèení archiválií chovaných ve správì státní a autonomní z
nejvìt�í èásti ji� bylo provedeno. Také pro Slovensko, uká�e-li se potøeba, bude
nutno zøídit podobný archiv ústøední.

Tyto dva a� tøi archivy v hlavních mìstech historických zemí, z nich� je
slo�en èeský stát, úplnì dostaèí, aby pojaly, technicky a vìdecky zmohly
a uspoøádaly v�echnu uvedenou látku archivní, a uèiní tak daleko úspornìji
a úèelnìji jak po stránce materiální tak i du�evní s hlediska veøejné správy
i vìdeckého badaní, ne� by mohla uèiniti øada archivù jednotlivých spolu
nesouvisících a nejednotnì spravovaných.

Na konec tøeba pøipomenouti, �e co tu bylo povìdìno, netýká se archivù,
které teprv budou se tvoøiti ze spisoven novì zøízených ministerstev a ústøedních
úøadù republiky èeskoslovenské.

Proto�e úøedních spisù pro bì�nou agendu je potøeba prùmìrem po dobu
jednoho lidského vìku, bude a� po tøiceti letech èeské archivnictví postaveno
pøed úkol rozøe�iti otázku, mají-li se tyto novì vzniklé ústøední archivy pøiøaditi
k národnímu archivu jako jeho nové oddìlení èi zøíditi jako archivy samostatné.
Spisy, které nyní budou odevzdány do Prahy z registratur vídeòských
ministerstev, pokud ji� nebudou potøebny k bì�nému úøadování netvoøíce �ivé
registratury úøední, mohou býti ulo�eny v národním archivu jako ostatní
historické písemnosti z doby habsburské a k nim se pak èasem pøiøadila acta
finita, spisy tohoto období vyøízené ji� èeskými ministry a pro dal�í bì�né
úøadování nepotøebné. Nebyl by to malý zisk, kdyby èeská ministerstva mìla
volné regály pro lavinovitì rostoucí spisy nové agendy.

Dùle�ité státní akty, které by nebylo radno ponechat ve spisovnì ministerské,
bylo by mo�no ukládat pøímo do zvlá�tního oddìlení v národním archivu anebo
� proto�e pùjde jen o malý poèet kusù a pokud nebude zøízen archiv národní �
bylo by mo�no svìøit opatrování konc. úøedníku, který by je mìl na starosti
(v nedobytné pokladnì) nebo knihovníku, byla-li by zøízena pøi ministerstvu
zvlá�tní samostatná knihovna, odbornì spravovaná.



210

 Pøíloha 2

B.d. [1925] Pamìtní spis Spoleènosti archivní �koly (SÚA, ÈA�, k. 4)

Pamìtní spis o èsl. archivnictví

S.A.�. v poradách, které se budou konat o organisaci archivnictví, spatøuje
vá�né pøiznání státní správy k povinnosti peèovat o archiválie a písemné památky
vùbec. S.A.�. vítá tuto akci jsouc pøesvìdèena, �e i státní správa je proniknuta
poznáním o nutnosti a prospì�nosti ochrany archiválií. Je dnes obecný názor, �e
nále�itì spoøádaný a opatøený archiv slou�í nejen poznání minulosti a kulturním
potøebám, nýbr� i dobré správì veøejné a poskytuje tak právní i mravní oporu.

Pøi té pøíle�itosti pova�uje S.A.�. za svou povinnost vyslovit s èistì odborného
hlediska archiváøského nìkteré zásady, na které musí být pamatováno pøi ka�dé
úpravì archivnictví; S.A.�. soudí dále, �e tato úprava, pøedev�ím odborné ulo�ení
a správa v�ech archiválií, musí se stát cestou zákonnou.

Na prvním místì tøeba zdùraznit zásadu co nejvìt�í liberálnosti v u�ívání
archiválií se strany vá�né veøejnosti. S.A.�. soudí, �e je nutno archivním
badatelùm vyjít vstøíc se v�í ochotou, pokud se sná�í se zájmy státními
a nezatì�ovat pøístup k archivùm zdlouhavými formalitami tak, aby o pøístupnosti
archivù rozhodovali pøedev�ím jejich odpovìdní správcové. Je to prakse, obvyklá
ve v�ech zemích, kde archivnictví je nále�itì rozvinuto, a zejména dlu�no
poznamenat, �e státní archivy vídeòské, z nich� nìkteré fondy pøevzala
ès. republika, jsou v�eobecnì pøístupny do r. 1894.

S.A.�. pova�uje dále za vhodné zdùraznit zvlá�tní povahu archivù, ponìkud
odli�nou od jiných úøadù správních. Jsou to úøady vìdecké povahy, které vedle
svých funkcí správních slou�í potøebám historické vìdy. Vìdecký charakter
archivù jeví se v samé archivní praksi, která se musí opírat o èistì vìdecké
poznání a jen na tomto základì mohou být poøizovány i úøední práce archivní
(historicko-právní dobrá zdání a vyjádøení, uspoøádání archivù, katalogy,
inventáøe atd.). Státní správa musí v�ak pamatovat i na podporu vìdeckých prací
v archivech samých (edice a jiné publikace), nebo� zku�enost uèí, �e bez
samostatného vìdeckého podnikání archivy upadají.

Pøehlí�íme-li vývoj státního archivnictví � o nì� tu pøedev�ím bì�í � v ès.
republice od pøevratu, vidíme, �e vedle archivu ministerstva vnitra (býv. archivu
místodr�itelského) zøízeny byly nové archivy státní, toti� archiv zahranièní,
vojenský, zemìdìlský a �eleznièní, které jsou podøízeny pøíslu�ným
ministerstvùm. S.A.�. � má-li zaujmout stanovisko k dal�ímu vývoji �
nedoporuèuje, aby ostatní ministerstva zøizovala dal�í samostatné archivy.
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Pøecházejíc k vìcné stránce onìch opatøení, je� bude nutno uèinit v oboru
archivním, soudí S.A.�., �e se v�emi reformami archivními souèasnì mìla by
být provedena taková úprava èeskoslovenského archivnictví, která by jednotnì
zabezpeèila archiválie ulo�ené dnes u ústøedních úøadù státních i zemských.
Tato nová úprava, od pøevratu diskutovaná ès. archiváøi v denním i odborném
tisku, vyjádøena je zejména po�adavkem zøízení ústøedního (hlavního) státního
archivu ès. v Praze.

Tento archiv, jeho� jádrem by se stal nynìj�í archiv ministerstva vnitra, byl
by archivem celého starého èeského státu a zároveò archivem obsahujícím
písemnosti hledící k dìjinám èeského království; v budoucnosti by pak tento
ústøední archiv soustøedil spisy v�ech ministerstev a ústøedních nejvy��ích úøadù
ès. republiky, které nemají vlastních archivù a které by do nìho po urèitém období
odvádìly písemnosti, nepotøebné ji� pro bì�nou slu�bu. Jmenovitì tedy pojal
by tento ústøední archiv v�echen materiál vídeòský � pokud se netýká výluènì
Moravy a Slezska � a pokud ji� nebyl ulo�en v jiných dosavadních resortních
archivech, dále fondy býv. archivu místodr�itelství pra�ského a zemského archivu
Èeského, úøadu desk zemských, registratury nejvy��ích státních (zemských)
úøadù v Praze (vrchní zemský soud, finanèní prokuratura atd.), koneènì v�echny
archiválie, které svým obsahem mají vztah k celé zemi, av�ak dnes jsou ulo�eny
nevhodnì, jako na pø. archivy zru�ených klá�terù v universitní knihovnì a pod.

Uskuteènìní tohoto projektu pova�uje S.A.�. v dne�ní dobì nejen za nanejvý�
potøebné, ale i snadné. Archiv ministerstva vnitra ji� v dne�ní podobì obsahuje
øadu uvedených fondù archivních, slouèení ostatních skupin archivních neèinilo
by dnes obtí�í. Pøi provedení zákona o �upním zøízení spojení dne�ního archivu
ministerstva vnitra a èeského zemského archivu mohlo by se provésti snadno;
rovnì� pøipojení archivu desk zemských (aspoò star�í èásti do doby Josefských
reforem), jejich� odborné opatøení patøí k dávným pøáním ès. archiváøù, mohlo
by se stát pouhým opatøením administrativním. Také dnes mo�no ji� doporuèit
eventuelní budoucí spojování nynìj�ích archivù resortních s ústøedním archivem
v podobì zvlá�tních sekcí ústøedního archivu, pokud by to bylo uznáno za
výhodné z dùvodù administrativních a vìcných.

Soustøedìní uvedených archiválií v navrhovaném ústøedním archivu pøinese
výhody i tenkrát, kdy� v krat�í nebo del�í pøechodné dobì by to byla jen
centralisace po stránce jednotného øízení roztøí�tìných dnes archivù a fondù,
které do té doby, ne�li bude postavena ústøední budova, by aspoò z èásti musily
zùstat v dne�ním svém umístìní jako zvlá�tní oddìlení ústøedního archivu.
Centralisace znamenala by zde zjednání vìt�í pøehlednosti v�eho materiálu, který
by pak byl snadnìji pøístupen jak potøebám správním tak i vìdeckému badání.
Centralisace v tomto pøípadì znamenala by dále i zjednodu�ení slu�by a mo�no
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tvrdit, �e tými� prostøedky pøi jednotné organisaci docílí se vìt�ích výsledkù,
nebo� není pøece myslitelno, �e by státní správa mohla je�tì zmen�ovat dotace,
vymìøené na tyto kulturní potøeby beztoho co nejskromnìji.

Pokud se týèe dal�ích archivù v ès. republice, obdobným ústøedním archivem
pro Moravu byl by státní archiv v Brnì, který by v star�í své èásti soustøedil
kromì moravských archiválií, vydaných z vídeòských archivù, v�ecky písemnosti
státní i býv. stavovské � pozdìji autonomní � správy moravské zemì; dále byl
by tento archiv centrálou pro spisy tìch administrativních útvarù, které snad
vzniknou na místì dne�ní moravské zemské správy politické a zemského
správního výboru. Proto�e pak dne�ní zemský archiv moravský, jediný øádnì
organisovaný archiv veøejné povahy na Moravì, ji� nyní z velké èásti obsahuje
tyto archiválie, staèilo by pøemìnit a vybudovat zemský archiv moravský v státní
archiv s naznaèeným úkolem.

Obdobnì toté� stalo by se pro Slezsko se zemským archivem slezským, jej�
by bylo pøemìnit v státní archiv v Opavì.

Koneènì pro Slovensko státní archiv v Bratislavì, v nìj� bude nutno zmìnit
dosavadní �upní archiv bratislavský, bude obsahovat archiválie, které podle
mírové smlouvy Trianonské vydá Maïarsko Èeskoslovenské republice; v èásti
novìj�í státní archiv v Bratislavì pojme také archiválie vzniklé z èinnosti
ministerstva s plnou mocí, nejvy��ích úøadù druhé instance na Slovensku
(finanèní øeditelství a j.) a archiválie soudní tabule v Bratislavì.

Vedle hlavních státních archivù v Praze, Brnì, Opavì a Bratislavì, budou
v èeskoslovenské republice také na venkovì státní archivy �upní.

Na Slovensku instituce �upních archivù je v�ita je�tì z doby maïarské
administrace a jest jen nutno, aby v�echny archivy �upní byly øádnì obsazeny
odbornými silami. Toto obnovení a zodbornìní býv. archivù �upních zajisté by
nejlépe vyhovovalo skuteènému stavu archivního bohatství slovenského
a zachovalo to, co dobrého maïarská administrace v tomto smìru nám odkázala.
Tuto sí� �upních archivù bylo by snad podle potøeby mo�no zjednodu�it na
nejvý�e obdobnì k dne�nímu administrativnímu rozdìlení Slovenska tak, �e by
�upní archivy byly soustøedìny v sídlech dne�ních velkých �up.

V historických zemích naproti tomu bude nutno teprve zøídit nové archivy
�upní. Tato povinnost státu zøídit �upní archivy plyne nejen z fakta, �e z ka�dé
organisované úøední èinnosti vzniká nezbytnì archiv, nýbr� také proto, aby
koneènì byly nále�itì uchovány v�ecky archiválie, které dnes naprosto postrádají
v�eho ulo�ení a z nich� jest tøeba výslovnì zde uvésti aspoò cenné staré krajské
registratury a staré pozemkové knihy u okresních soudù.
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Archivy �upní soustøedí tedy v�echny archiválie státních i autonomních úøadù
v �upì (staré krajské úøady, okresní a krajské soudy, okr. správy politické, berní
úøady, okr. výbory a pod.); archivy ty budou na dále sbìrnou pro v�echny spisy,
které státní úøady v �upì budou vyøazovat ze svých spisoven. Jako státním
archivùm vùbec dlu�no pøiznat právo dozoru nad registraturami pøíslu�ných
úøadù, tak bude �upním archivùm (archiváøùm) pøíslu�et i dohlédací právo nad
spisovnami v�ech státních úøadù v �upì.

Vedle vlastních archiválií budou moci �upní archivy � právì jako v�echny
státní archivy � pøijímat v uschování i jiné archivní fondy v �upì, které nemají
odborné správy a jejich� majitelé o to po�ádají, nebo je archivu darují.

Jestli�e pøi provádìní pozemkové reformy stát (ministerstvo zemìdìlství)
bude nucen zøídit samostatné, odbornì spravované archivy, aby zabezpeèil
uvolnìné archiválie, je� poz. reformou se ocitají beze v�í ochrany, soudí S.A.�.,
�e tyto archivy, kdyby byly umístìny ve vhodných místech, mohly by pøevzít
funkce �upních archivù, t. j. pøevzít archivní fondy státních a autonomních úøadù.
Rozlehlost �up v historických zemích v�ak bude vy�adovat, aby v nìkterých
�upách bylo zøízeno i více státních archivù (�upních), aby tak archivní fondy,
tìsnì spiaté s místními dìjinami a potøebami, pøi veliké centralisaci se neoctly
pøíli� daleko od místa svého vzniku. Èásteènou náhradou státních archivù
v �upách mohly by se státi øádnì organisované archivy mìstské (nìkteré z nich
po�ívají státní subvence), do nich� bylo by mo�no zatím s jistými výhradami
odevzdat k uschování i dnes fondy státní provenience.

�upní archivy, jako� i depoty státních archiválií, ulo�ené v archivech
mìstských, budou podléhat hlavním archivùm v jednotlivých zemích, aby byla
udr�ena evidence materiálu, který bude svìøen jejich správì.

Stejnì bude nutno upravit archivnictví i na Podkarpatské Rusi a vedle státního
archivu v U�horodì zøídit podle potøeby i dal�í archivy �upní.

Hlavní státní archiv v Praze spolu se státními archivy v Brnì, Opavì
a Bratislavì a se v�emi archivy �upními bude nutno podøíditi jedinému
centrálnímu úøadu, jen� by s pomocí státní archivní rady vykonával kromì toho
i péèi a dozor na organisaci a jednotné vedení ostatních státních a nestátních
archivù v republice po stránce odbornì archivní a vìdecké, u resortních archivù
ov�em v dohodì s pøíslu�nými ministerstvy. Archivní tato kompetence mohla
by býti za daných pomìrù svìøena presidiu ministerské rady nebo ministerstvu
vnitra nebo ministerstvu �kolství a národní osvìty. S.A.�. ponechávajíc
rozhodnutí této otázky pøíslu�ným èinitelùm zákonodárným, chce zde pouze
uvésti nìkteré momenty, svìdèící pro tyto tøi úøady.
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Hlavní státní archiv v Praze i v�echny ostatní státní archivy mají slou�iti
správním zájmùm celého státu bez rozdílu jednotlivých správních resortù.
Celostátnímu tomuto významu státních archivù odpovídalo by nejlépe jejich
podøízení presidiu ministerské rady, podobnì jako je tomu se státním úøadem
statistickým. Bylo by tím zabránìno také v�em pøí�tím kompetenèním sporùm
mezi jednotlivými správními resorty.

Kdyby v�ak z jakýchkoli pøíèin nebylo mo�no podøíditi tyto archivy presidiu
ministerské rady, mohla by býti tato kompetence svìøena buï ministerstvu vnitra
nebo ministerstvu �kolství a národní osvìty.

Ministerstvu vnitra, které ji� dnes má nejbohat�í archiv v republice, pøíslu�ela
ji� v bývalém Rakousku a� do pøevratu péèe o organisování státního i nestátního
archivnictví a i nyní mluvila by pro nì ta okolnost, �e by mìlo k výkonné péèi
archivní po ruce celou sí� politických úøadù první instance se v�emi jejich
výkonnými orgány.

Ministerstvo �kolství vykonává ji� nyní péèi o ochranu písemných památek,
co� by je snad legitimovalo i k øízení v�eho státního archivnictví a k vrchnímu
dohledu i nad archivnictvím nestátním, jej� ostatnì ji� nyní vykonává svými
archivními inspektory. Nelze popøíti, �e hlavnì pro umo�nìní vìdecké práce
v èsl. státních archivech (na nì� bude nutno klásti pøí�tì mnohem vìt�í dùraz,
ne� se dálo a� dosud), jako� i pro vìdecký rozvoj èsl. archivnictví vùbec bylo
by zárukou podøízení èsl. archivnictví tomuto odbornému ministerstvu.

V ka�dé z tìchto tøí eventualit bude v�ak nezbytnì nutno, aby archivní agenda
u pøíslu�ného centrálního úøadu byla svìøena zvlá�tnímu referentovi, jím� musí
býti v�dy odbornì kvalifikovaný státní archiváø. Poradním orgánem dotyèného
ministerstva byla by státní archivní rada.

Jednotné øízení v�ech státních archivù po stránce ideové bude umo�nìno
státní archivní radou, její� zøízení S.A.�. pova�uje za velmi naléhavé. Èeské
archivnictví od pøevratu jistì poci�uje jako vá�ný nedostatek, �e archivní rada,
která v Rakousku pøiná�ela aspoò plodné podnìty na pole archivní práce, nebyla
obnovena v nìjaké podobì, je� by lépe vyhovovala zmìnìným pomìrùm
v republice.

Tento nejvy��í poradní sbor pro zásadní vìci archivní bude musit být slo�en
výhradnì z odborníkù, vzatých z kruhù archivních.

Pøi slo�ení archivní rady jest dbát toho, aby v ní byly zastoupeny v�echny
kategorie èsl. archivù a v�ecky èásti republiky. Èleny archivní rady (pøedsedu
a 12 èlenù, z nich� vìt�ina musí být vzata z øad státních archivních úøedníkù)
jmenuje pøíslu�ný ministr na dobu pìti let. Plenum archivní rady volí ze sebe
místopøedsedu a tøi èleny, kteøí spolu s pøedsedou tvoøí stálý výbor archivní
rady pro bì�né vìci. Archivní radì byla by pøíslu�nému ministerstvu dána k ruce
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kanceláø, jejím� pøednostou bude archivní referent tohoto ministerstva; ten
zúèastní se také porad archivní rady.

Archivní rada nebude se omezovat ve své péèi toliko na státní archivy, nýbr�
vìnuje svou pozornost ve�keré ochranì archivù v èeskoslovenské republice.
Nebo� jestli�e sí� státních archivù nále�itým zpùsobem se postará o archivní
fondy, které jsou v majetku státním, zbude je�tì veliké mno�ství úøadù
a korporací, jejich� archivní fondy nejsou øádnì opatøeny. Pomocí státních
i jiných øádnì organisovaných archivù nestátních, pomocí památkových úøadù,
archivních inspektorù a konservátorù, bude státní archivní rada organisovat
praktickou ochranu písemných památek, dokud zákon na ochranu písemných
památek tuto povinnost definitivnì neupraví. Vydání tohoto zákona pova�uje
S.A.�. za nejvý�e naléhavé.

 Pøíloha 3

4. 7. 1945 Prof. J. Borovièka jménem archivní sekce ministrovi prof. Z. Nejedlému.
(AÈAV, AZN, Z. N. � úøední èinnost III)

Panu V Praze dne 4. èervence 1945.
ministrovi �kolství a osvìty
v  P r a z e

Vìc: Návrh na reorganisaci archivnictví.
Pøíloha: 1

Archivní sekce pøi zemském národním výboru v Praze (je� se utvoøila ji�
v illegalitì pøi Èeské Národní radì a v ní� jsou zástupci vìt�iny na�ich velkých
archivù a archivní odborníci z Karlovy a Masarykovy university), vzala si za
hlavní úkol vypracovati návrh na reorganisaci èeského archivnictví, který se
sna�í odstraniti jeho dosavadní nedostatky.

Návrh ten vychází z pøedpokladu, �e péèe o archivy jako�to zaøízení, která
slou�í nejen potøebám správním, nýbr� i vìdeckým výzkumùm historickým a tedy
i národnímu dìjepisu a národní osvìtì, nále�í do pùsobnosti ministerstva �kolství
a osvìty.

Základní my�lenky jsou v souladu s vládním programem a pøihlí�ejí
k organisaci archivnictví v Sovìtském svazu.

Hlavní body návrhu jsou � v poøadu naléhavosti � tyto:

1./ Zøízení Státní archivní rady, slo�ené z odborníkù, která bude ideovì øíditi
a sjednocovati ve�keré archivnictví.
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2./ Vytvoøení sítì archivní, vybudované ve shodì s veøejnou správou na
základì decentralisace a se zøetelem na kulturní potøeby zemí a krajù: ústøední
archiv v Praze, zemské archivy v jednotlivých zemích, oblastní (krajové) archivy
pro oblasti men�í ne� zemì a archivy obecní (mìstské) po pøípadì okresní; kromì
toho zvlá�tní archivy pro úøady a zaøízení, je� svou povahou vy�adují zvlá�tní
úpravy archivní péèe (památník osvobození, archiv zemìdìlský a p.).

Archivní sekce pova�uje za úèelné z dùvodù správních a vìdeckých, aby se
ve vrcholných institucích archivních rozli�ilo mezi archivem pøevahou správním
s novým materiálem ústøedních úøadù zhruba od roku 1918 a mezi archivem
historickým, který pojme star�í materiál, vztahující se na zemi Èeskou a bývalou
Èeskou korunu jako celek. První archiv, ústøední archiv v Praze, vznikne
oddìlením v�ech novìj�ích spisù, ulo�ených dnes v archivu ministerstva vnitra,
a postupným vyøaïováním písemností jednotlivých ministerstev a t. d. a jejich
soustøeïováním v tomto archivu. Druhý archiv, èeský zemský archiv, vznikne
spojením v�eho ostatního pøíslu�ného historického a správního materiálu, a� ji�
je dnes ulo�en v archivu ministerstva vnitra (býv. archivu pra�ského
místodr�itelství) nebo v zemském archivu.

Rovnì� budování oblastních archivù v místech, kde se toho uká�e potøeba
a podmínky, a podporu obecních (mìstských) archivù pova�uje archivní sekce
za zvlá�� dùle�ité, má-li èeské archivnictví dostát svému významnému poslání
nejen správnímu, nýbr� i historickému a obecnì osvìtovému.

3./ Provádìní úèinné archivní péèe pomocí zemských archivních sekcí
a odborným archiváøù.

4./ Úèelnìj�í �kolení archivních úøedníkù (dvì kategorie).

Splnìní tìchto základních po�adavkù pova�uje archivní sekce za zvlá�tì
naléhavé, proto�e pøevrat státního zøízení, který právì pro�íváme, ohro�uje
vìt�inu písemných památek a záchranu mù�e pøinésti jen pevná archivní
organisace, na druhé stranì pak právì pøemìny ve státní správì, v kompetenci
ministerstev, dále pøemís�ování archiválií (dnes rozvleèených po území republiky
i v cizinì), nutnost opatøení nových budov atd. tvoøí pøíznivé podmínky pro
lep�í organisaci èeského archivnictví.

Za archivní sekci pøi zemském
národním výboru:
Dr. J. Borovièka [m.p.]
pøedseda.
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Pøíloha 4

ad 4. 7. 1945 (AÈAV, AZN, Z. N. � úøední èinnost III)

N á v r h

na organisaci archivnictví v èeských zemích.

1./ Veøejný zájem vy�aduje, aby archivní fondy, staré registratury a v�echny jiné
písemnosti dokumentární povahy, vzniklé z èinnosti úøadù, veøejných
zaøízení, podnikù a korporací i poloveøejných institucí (spolky, spoleènosti,
politické strany, hospodáøské, odborové svazy, té� písemné pozùstalosti osob
veøejnì èinných a t. p.) byly uchovány, øádnì uspoøádány a spravovány tak,
aby jich bylo mo�no u�ívati pro správní i vìdecké úèely.

2./ Z toho dùvodu jsou ve�keré písemnosti uvedené v odstavci 1. pøedmìtem
veøejné péèe a nesmìjí býti tudí� svévolnì znièeny, vyvezeny nebo zavleèeny.

3./ Písemnosti, které byly pùvodnì ve veøejném majetku, jsou nezcizitelné. Pokud
se octly v soukromých rukou musí býti vráceny (vyvlastnìny).

4./ Pro ulo�ení a správu archivních fondù, starých registratur a písemností
dokumentární povahy bude vybudována sí� archivù, v nich� p o v i n n ì
budou ulo�eny v�echny archiválie a písemnosti, uvedené v bodì 1. Tam budou
té� ukládány postupnì registratury v�ech úøadù a zaøízení, jakmile nabudou
povahy archiválií.

5./ Archivní sí� bude vybudována v souladu s veøejnou správou a se zøetelem na
kulturní potøeby jednotlivých zemí a krajù na základì decentralisace:

a./ ústøední archiv v Praze, rozdìlený v sekce, obsáhne v zásadì archiválie
v�ech ministerstev a nejvy��ích úøadù a zaøízení, jejich� kompetence se
vztahuje na celou oblast státní, po pø. na oblast èeských zemí.

b./ archivy zemské pro písemnosti zemí a úøadù i zaøízení s pùsobností pro
oblast zemì.

c./ archivy oblastní (krajové) pro písemnosti úøadù a zaøízení s pùsobností
pro oblast men�í ne� zemì (okresy, oblasti krajských soudù, øeditelství
drah, po�t, financí atd.).

d./ archivy obecní pro písemnosti vze�lé z èinnosti obecní správy, místních cechù,
spolkù, hospodáøských a prùmyslových podnikù a organisací a t. p.
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Obecní archivy v sídlech okresních národních výborù, kde jsou záruky
øádného ulo�ení a odborné správy, mohou soustøeïovati písemnosti
z oblasti okresu.

e./ archivy zvlá�tní pro písemnosti úøadù a zaøízení, je� svou povahou vy�adují
zvlá�tní úpravy archivní péèe. Jejich zøízení je vázáno na souhlas archivní
rady.

6./ Péèe o ve�keré archivnictví v èeských zemích se soustøeïuje u ministerstva
�kolství a osvìty, je� má archivní oddìlení, øízené archivním odborníkem.

7./ Aby bylo èeskoslovenské archivnictví jednotnì budováno a øízeno ustaví se
pøi ministerstvu �kolství a osvìty sbor odborníkù � archivní rada. Její slo�ení
a kompetence budou stanoveny zvlá�tním naøízením.

8./ Pøi zemských národních výborech se zøizují archivní sekce pro potøeby archivù
v pùsobnosti zemské; pomocí zemských, po pø. odborných archiváøù a ve
shodì se státní archivní radou provádìjí inspekci nad v�emi archivy v oblasti
zemské s výjimkou archivù státních.

9./ Správou archivù smìjí býti povìøeny jen síly odbornì vzdìlané. Bude zaveden
dvojí stupeò odborného �kolení:

a/ ni��í � støední �kola a jednoroèní archiváøský kurs,

b/ vy��í � vysoko�kolské studium a státní archivní �kola.

Pro období nedostatku odbornì vzdìlaných sil lze pøipustiti výjimku, av�ak
jen se schválením archivní rady.

10./ Finanèní náklady péèe o archivy ponese pøíslu�ná nadøízená instance: M�O
pro archiv ústøední, zemì pro archivy zemské a oblastní (krajové), obce pro
archivy obecní, pøíslu�né úøady, zaøízení a podniky pro archivy zvlá�tní.
K úhradì budou pøispívati úmìrnì úøady, zaøízení a podniky, jejich� fondy
jsou v archivu spravovány.

11./ V obecném kulturním zájmu jest, aby archivní rada i archivní sekce zemských
národních výborù spolupracovaly s obdobnými sbory pro musejnictví,
knihovnictví a památkovou péèi.
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Pøíloha 5

ÈESKOSLOVENSKÁ
ARCHIVNÍ SPOLEÈNOST V Praze, dne 4. ledna 1946

È.j.: 15/46. Panu
Vìc: prof. Dru. Zdeòku Nejedlému,

ministru �kolství a osvìty

v P r a z e

Schùze výboru Ès. archivní spoleènosti, konaná 2. ledna t. r. o 16 hod.
v archivu zemì Èeské usnesla se jednomyslnì pøipomenouti Vám, slovutný pane
ministøe, podání, které ve formì memoranda o potøebì reorganisace
ès. archivnictví pøinesla Vám osobnì 27. èervna m. r. deputace archivní sekce
èeského zemského národního výboru, slo�ená z prof. Dr. Borovièky, prof. Dr.
Vojtí�ka a Dr. V. Husy z archivu ministerstva vnitra v Praze. Ve smyslu jednání,
které jste tehdy se zmínìnou deputací vedl, jmenoval jste dne 22. èervence m. r.
archivní radu, která mìla být, pod Va�ím pøedsednictvím, orgánem ministerstva
�kolství pro vìci archivní, av�ak dosud nebyla svolána ani ustavena.

Pokud jsme byli informováni, vzneslo ministerstvo vnitra proti tomuto
jmenování zásadní námitky, vyplývající z toho, �e archivnictví nepatøí vùbec do
kompetence ministerstva �kolství a osvìty, nýbr� prý do kompetence ministerstva
vnitra, kam bylo r. 1942 rozhodnutím okupantských orgánù pøeneseno. Toto
rozhodnutí zùstalo prý v platnosti i za obnovené svobody a proto presidium
ministerstva vnitra odmítá kompetenci Va�eho ministerstva.

Vy, slovutný pane ministøe, ji� za rozhovoru 27. VI. 1945 ubezpeèil jste
archiváøskou deputaci, �e tato vìc bude Vámi vyøízena osobnì s p. ministrem
vnitra, aby bylo potom mo�no pøikroèiti k organisování archivnictví v kompetenci
ministerstva �kolství bez dal�ích pøeká�ek.

Proto�e v�ak dosud v této vìci � pokud nám je známo � nebylo nic podniknuto
a státní archivní rada nebyla svolána, vzniká tím znepokojení v kruzích odborných
archiváøù a to tím spí�e, �e otázky archivní organisace jsou ji� velmi naléhavé.
Jedna ze základních my�lenek archivní reorganisace, toti� zøízení sekcionovaného
ústøedního státního archivu, je ohro�ováno tím, �e se dìjí pokusy o vytvoøení
nových resortních archivù (na pø. doprava a finance), co� by vedlo k úplné
desorganisaci a neobyèejnému zdra�ení archivní správy. Podobnì v�ak zase
neøe�ení archivních otázek udr�uje dosavadní bezdùvodnou a neúèelnou
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centralisaci písemností první a druhé instance veøejné správy z celých Èech
a pøípadnì i z Moravy v archivu ministerstva vnitra v Praze.

Koneènì, proto�e se blí�í doba reorganisace ve�keré veøejné správy Republiky
a tím na pø. pøesuny v kompetenci mezi archivy zemskými a min. vnitra, vzniká
dal�ími odklady nebezpeèí v prodlení.

Øádná organisace archivnictví jest pøedpokladem nejen zdárné veøejné správy,
ale také plnìní potøeb èeskoslov. vìdy. Bez ní není zaji�tìna úplnost vìdeckého
výzkumu starých historických pramenù, tedy jeden z pøedpokladù zdárné vìdecké
práce na poli historiografie.

Výbor Èsl. archivní spoleènosti domnívá se proto, �e jest oprávnìn, jako�to
mluvèí v�ech ès. archiváøù, po�ádati Vás, slovutný pane ministøe, abyste se,
jako archivní odborník, ujal laskavì iniciativy, svolal archivní radu a dal jí
mo�nost, aby pøipravila pro Vás i pro porady vlády potøebné návrhy.

Pøedseda: Jednatel:

Václav Vojtí�ek [m. p.] Dr. Hráský [m. p.]
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Pøíloha 6
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ZUSAMMENFASSUNG

DR. JOSEF BOROVIÈKA UND DAS NATIONALARCHIV

Josef  Kollmann

Die Idee des Nationalarchivs ist mit Dr. Josef Borovièka, dem Archivar des
tschechischen Landesarchivs verbunden, der nicht nur ihr Urheber war, sondern
der der Mühe ihrer Verwirklichung mehrere Jahre seines Lebens widmete. Nach
seinen Vorstellungen sollte dieses Archiv die höchste Stufe der Organisation
des Archivwesens bilden, in dem all historisches Material des Archiv-
zentralcharakters versammeln würde. Nach dem Staatsstreich 1918 kam er ins
Ministerium für Schulwesen, dem die Regierung die Kompetenzen über dem
Archivwesen übergab, damit er geholfen hat, eine neue Archivorganisation ins
Leben zu rufen. Zum Gipfel seiner Wirkung in diesem Ministerium wurde sein
Vorschlag einer Archivorganisation mit dem Nationalarchiv an der Spitze aus
dem Jahre 1920. Wegen der Proteste des Innenministeriums, das auf die
Kompetenzen im Archivbereich nicht resignieren wollte, und des Direktors des
Archivs des Innenministeriums Dr. L. Klicman wurde er nicht angenommen. Da
der Kompetenzenstreit zwischen beiden Ministerien weiterhin dauerte, gelang
es nicht, die neue Archivorganisation zur Zeit der Ersten Republik zu
verwirklichen.

Dr. Borovièka resignierte aber auf seine Idee nach dem ersten Mißerfolg
nicht. Relativ in vorgerücktem Alter und schon als Universitätsprofessor
versuchte er die Reform zum zweitenmal im Revolutionsjahr 1945 durchzusetzen.
Nach der Beseitigung des Direktors des Archivs des Innenministeriums Prof.
Dr. J. Proke� � man setzte seinen Widerstand gegen die vorgeschlagene
Organisation im Archivwesen voraus -, stand er sogar zwei Jahre an der Spitze
dieses Archivs und von dieser Position aus strebte er nach der Verwirklichung
seines Vorschlags. Diesmal aber tat er es durch Vermittlung des Ministers für
Schulwesen Prof. Dr. Z. Nejedlý. Borovièkas Vorschlag basierte auf der
Übertragung des Archivwesens in die Kompetenz des Ministeriums für
Schulwesen. Aber auch diesmal stieß er auf den entschiedenen Widerstand seitens
des Innenministeriums, genau so wie es in den Jahren 1920�1922 passierte.
Damit fiel den Vorschlag unter den Tisch und alles endete für Prof. Borovièka
wieder mit Mißerfolg und Enttäuschung. Die Frage der Archivorganisation blieb
ungelöst.
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JOACHIM PROCHNO A JEHO PÙSOBENÍ V ARCHIVU
ZEMÌ ÈESKÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ÈECHY

A MORAVA

Vojtìch Belling

ÚVOD

Vývoj archivnictví za druhé svìtové války je tématem dlouho témìø nedo-
tèeným, jemu� se doposud vìnoval v nìkterých aspektech Josef Kollmann ve
svých studiích o dìjinách Archivu ministerstva vnitra a o sporném pøípadu tam-
ního archiváøe Jaroslava Proke�e.1  Pøitom je tato problematika nepochybnì velmi
dùle�itá i z hlediska pozdìj�ích strukturálních zmìn v èeském archivnictví, je-
jich� koøeny tkví mìrou nikterak zanedbatelnou v dobì váleèné. Pøi jejím stu-
diu musí ov�em badatel postupovat obezøetnì a nanejvý� nezaujatì, podávaje
co mo�ná objektivní výklad v tomto dosud o�ehavém tématu, dotýkajícím se
smutného období národního útlaku v èase protektorátu.

Joachim Prochno, osobnost pro dìjiny èeského archivnictví nespornì vý-
znamná, nebo� právì v jejích rukou se na èas soustøedily nejvýznamnìj�í øídící
funkce archivní správy, si zaslou�í nepochybnì samostatnou studii, která by
pomohla objasnit nìkteré významné otázky související s jejím pùsobením
v èeských archivech. Tento úkol si klademe v této práci, je� v�ak nehodlá být
detailním popisem �ivota ani zevrubnou deskripcí Prochnovy èinnosti v archivu
a u� vùbec historií Èeského zemského archivu èi èeského archivnictví za druhé
svìtové války, co� jsou témata, která by bylo záhodno rozebrat v samostatné
monografii. Zde se míníme vìnovat zejména zásadním pøístupùm Prochna
k problematice archivní správy v  Protektorátu a v Øí�i, hlavním tendencím
a teoretickým premisám, v jejich� intencích provádìl tento archiváø své kroky
bìhem pùsobnosti na místì øeditele Èeského zemského archivu. Jeho èinnost
v úøadì vedoucího Archivu ministerstva vnitra a zástupce archivního referenta
pøi Úøadu øí�ského protektora stojí spí�e stranou na�eho zájmu, ostatnì zèásti se
jí vìnoval J. Kollmann v ji� zmínìných dvou studiích. Dùraz spoèívá pøedev�ím
na rozebrání Prochnova postupu pøi pokusech o centralizaci èeského archivnic-
tví, jeho sporù s Archivem ministerstva vnitra a pøístupu k extradicím archiválií
øí�ské provenience z èeských archivù. Závìrem se pak budeme zabývat krátce
i vztahem Joachima Prochna jako�to jednotlivce a státního úøedníka k nacismu.



224

�IVOT A VÌDECKÁ ÈINNOST JOACHIMA PROCHNA2

Vita nostra plena bellis
inter hostes, inter arma
more belli vivitur

Joachim Prochno se narodil 17. èervna 1897 v nevelkém mìsteèku Niemegk
v Braniborsku nedaleko Postupimi v rodinì lipského lékárníka Hermanna Proch-
na.3  Léta svého mládí pro�il povìt�inou v Lipsku, kde po gymnaziálních studi-
ích vstoupil i na univerzitu, zamìøiv se na studium historie a anglické literatury.
Úroveò lipské výuky dìjin byla v prvních desetiletích 20. století, jak známo,
vynikající; Prochno se bìhem studií setkal i se slovutným profesorem Lam-
prechtem, který ov�em pøedèasnì skonal ji� r. 1915. V roce 1919 obhájil mladý
historik svou disertaèní práci a bìhem nìkolika následujících let pùsobil jako
stipendista a asistent na univerzitì, sepsav zde vícero zdaøilých historických
studií. Kromì samotné disertaèní práce, vìnované problematice dìjin osídlení
Lipska4  se vìdecky etabloval pøedev�ím svým rozsáhlým dílem o vrcholnì støe-
dovìkých kodexech z nìmeckého prostøedí, které zapoèal bìhem svého univer-
zitního pùsobení a r. 1929 je publikoval (první èást spisu).5  Toto velmi plodné
období vìdeckého zrání skonèilo r. 1927, kdy se tøicetiletý Prochno o�enil s Marií
Menzel a vydal se na materiálnì jistìj�í dráhu støedo�kolského uèitele anglièti-
ny, nìmèiny a dìjepisu, zprvu na støední �kole v Chemnitz (do r. 1928), posléze
na vy��í dívèí �kole v hornolu�ické �itavì.

S �itavou je spjato celé následující období Prochnova �ivota do r. 1939,
pota�mo a� do r. 1945. Zdej�í pobyt pozdìj�ího èeského zemského archiváøe
mimoøádnì ovlivnil v soukromém i vìdeckém �ivotì a Prochno získal k  mìstu
i celému hornolu�ickému regionu velmi vøelý vztah. Tu se mu také r. 1928 naro-
dil jediný syn Rudolf, jeho� výchovì vìnovali rodièe zvlá�tní péèi.6  Bìhem
své uèitelské èinnosti se budoucí zemský archiváø setkal s celou øadou osob-
ností, je� podnítily jeho dal�í smìøování na poli historie ke studiu dìjin Horní
Lu�ice a zvlá�tì samotné �itavy.7  Vzhledem k dlouhé tradici a znaènì vysoké
úrovni �itavského i celého hornolu�ického regionálnì-historického bádání, za-
mìøeného zejména na vrcholný a pozdní støedovìk, není pøíli� divu, �e se jím
nechal zlákat i medievista Prochno. Od tøicátých let pøispíval øadou studií do
hornolu�ických vìdeckých historických periodik (mj. i do Neues Lausitzisches
Magazin a Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsvereins), a stal
se té� èlenem starobylé a presti�ní Oberlausitzische Gesellschaft der Wissens-
chaften (dále OGW).8  Ponoøil se do studia nejrùznìj�ích aspektù støedovìkých
dìjin �itavy9 a shroma�ïoval písemné prameny k dìjinám mìsta i Lu�ice, za
kterým�to úèelem se vydával od r. 1935 z povìøení OGW na del�í archivní re-
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�er�e do Prahy.10  Zde se dostal k mnohým z hlediska hornolu�ických regionál-
ních dìjin velmi cenným pramenùm (dokonce objevil nìkteré do té doby nezná-
mé listiny k dìjinám Horní Lu�ice) a seznámil se tehdy také poprvé s èeskými
archivy a systémem jejich uspoøádání, zvlá�tì pak s Archivem Zemì èeské, kte-
rý se mìl pozdìji tak úzce spojit s Prochnovým �ivotem. V l. 1937�38 vy�el
z Prochnovy vìdecké èinnosti rozsáhlý regestáø k dìjinám �itavy do r. 143711

a nìkteré dal�í studie.12 Badatel pracoval na sbìru materiálu k dìjinám Horní
Lu�ice dokonce i po svém pøíchodu do Zemského archivu (a� do r. 1944)
a pøipravoval nový obsáhlý regestáø k dìjinám celé Horní Lu�ice, k jeho� vydá-
ní bohu�el nikdy nedo�lo.13 Zdá se pøitom, �e celá Prochnova edièní práce byla
vedlej�ím produktem pøipravovaného chef d´oeuvre, støedovìkých dìjin �ita-
vy, které ov�em do své pøedèasné smrti ji� nesepsal.14

Po desetiletém období tvùrèí vìdecké èinnosti v pomìrnì klidném rodinném
zázemí, pøeru�eném pouze r. 1933 krátkým pobytem v koncentraèním táboøe,
následovala nedlouho po vypuknutí války v �ivotì na�eho archiváøe epocha
daleko bouølivìj�í, vrcholící jeho smrtí v létì r. 1945. V prvním roce války,
r. 1939, ode�el Prochno na frontu, aby se ov�em ji� na podzim následujícího
roku vrátil, kdy� jej 11. záøí 1940 po�ádala o spolupráci Nìmecká archivní ko-
mise v Praze.15  V Protektorátu bylo tøeba, jak známo, obsadit významná místa
ve státní správì øí�skými Nìmci a nutnost postupovat v intencích této personál-
ní politiky zdùrazòovali mnozí i v oblasti archivní správy.16  K povolání Proch-
na do komise do�lo zøejmì díky jeho dobré obeznámenosti s chodem èeského
archivnictví z èasu jeho èastých pobytù v Praze ve druhé polovinì 30. let
(s praktickou èinností archiváøe se seznámil ostatnì ji� v �itavì, kde v l. 1938�
39 spolupracoval pøi poøádání tamìj�ího mìstského archivu). Jakékoliv dùvody
politické, jak bude v následujícím textu je�tì dolo�eno, nehrály zøejmì pøíli�-
nou roli, nebo� Prochna provázela v �itavì více povìst odpùrce ne� obdivova-
tele nacionálního socialismu. Spí�e lze proto poèítat s vlivem èetných osobních
kontaktù, je� Prochno navázal bìhem svého pùsobení v Praze s význaènými
pøedstaviteli sudetonìmecké vìdecké elity.17  Také s nìkterými èleny Komise
(Swientekem, Berglem a Kretschmarem) se Prochno dobøe znal ji� od èasù èas-
tých vìdeckých pobytù v Praze a severních Èechách.18

Pøi Komisi zùstal Prochno do konce prosince 1940, stále zároveò setrvávaje
ve funkci �kolního rady v �itavì. Zøejmì je�tì bìhem záøí mu archivní rada
dr. Oskar Horst Swientek a øeditel saského Hlavního státního archivu
v Drá�ïanech dr. Kretschmar navrhli, aby se ucházel o místo vy��ího úøedníka
v nìkterém z protektorátních archivù. 2. øíjna 1940 na jejich návrh podal novo-
peèený spolupracovník komise u Úøadu øí�ského protektora �ádost o zamìstná-
ní v nìkterém archivu 19 a pøes svou minulost20 byl poté 27. èervna 1941 na pøí-
mý pokyn protektora Neuratha jmenován zemským archivním radou (�Landes-
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archivrat�) ve 4. platové tøídì.21  Jeho dosazení do této funkce souviselo
s probíhající rozsáhlou personální reorganizací protektorátních archivù, je� se
zejména u Zemského archivu jevila jako naléhavá, nebo� zde a� do tohoto roku
nepracoval jediný nìmecký zamìstnanec.22  Zùstav souèasnì nadále èlenem
Nìmecké archivní komise, mìl archivní rada v archivu mj. za úkol dohlí�et na
øádný prùbìh archivní rozluky (viz ní�e), na její� agendì pracoval pøedtím
z povìøení Komise v Archivu ministerstva vnitra.23  Kdy� byl pak po bouøli-
vých zmìnách v protektorátním politickém �ivotì odstranìn dosavadní øeditel
Jen�ovský, který pozdìji zahynul v Osvìtimi, pøevzal vedení archivu je�tì r. 1941
de facto Prochno.24  21. února následujícího roku byl sice øeditelem instituce
jmenován historik, archiváø AMV a docent pra�ské Nìmecké univerzity Anton
Blaschka, který v�ak zùstával a� do konce války v armádì a do øízení archivu
nezasahoval. Vedoucí funkci tak podr�el Prochno, jako�to zástupce øeditele, a�
do kvìtna 1945, byv pøitom je�tì v dubnu 1943 s platností k 1. únoru tého� roku
jmenován podle novì systemizovaného øádu vrchním zemským archivním ra-
dou (�Landesarchivsoberrat�).25

Zajímavým zpùsobem se v rukou Prochna nashromá�dily vedoucí funkce
protektorátní archivní správy, kdy� mu k dosavadnímu postavení faktického
vedoucího èinitele Zemského archivu pøibyl 9. záøí 1943 úøad komisaøského
vedoucího (�Kommissärleiter�) Archivu ministerstva vnitra a o jedenáct dní
pozdìji té� funkce zástupce dlouhodobì nepøítomného archivního referenta pøi
Úøadu øí�ského protektora (poté, co Swientek narukoval).26  Stalo se tak zøejmì
i na základì jeho vlastních návrhù na personální propojení vedení obou velkých
èeskými archivù, pøedlo�ených v dobì napjatých vztahù mezi obìmi instituce-
mi r. 1943 protektorátní správì k uvá�ení.27  Získání tøí nejvýznamnìj�ích postù
v èeské archivní správì, do té doby nevídané a tì�ko pøedstavitelné, pøineslo
jejich nositeli vrchní dohled nad v�emi státními, obecními i soukromými archi-
vy a motivovalo jej také ke snaze o provedení dùkladné reformy archivní sprá-
vy, jejímu� uskuteènìní v�ak zabránila nepøíznivá situace zpùsobená váleèným
strádáním stále silnìji doléhajícím na Prochna i na Zemský archiv. Od r. 1944
byly pomìry v protektorátních archivech takøka tragické a následkem náletù
a chvatného pøevá�ení archiválií do rùzných úkrytù zde panovalo napìtí a nejis-
tota, v nich� ne�lo ji� pomý�let na jakoukoliv zmìnu v archivní správì (pøíprav-
né práce na reformì odkazovaly nyní ostatnì i smìrnice vedení øí�ského archiv-
nictví a� na dobu pováleènou).28  Prochno se tedy vìnoval nejdùle�itìj�ím zaji�-
�ovacím pracím, aè neopomíjel ani vlastní badatelskou èinnost a závazky spjaté
s funkcí �éfredaktora Zeitschrift für Geschichte der Deutschen in den Sudetenlän-
der, jí� byl povìøen v èervnu 1943.29  Ostatnì i na jeho samotného tì�ce dolehly
váleèné hrùzy, kdy� musel v lednu 1944 nechat narukovat �estnáctiletého syna
do armády a �ít poté dlouhé mìsíce bez zpráv o jeho osudu.30
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Kdy� se v lednu 1945 vrátil do Archivu ministerstva vnitra Swientek,31  skon-
èila tato zajímavá epocha dìjin èeského archivnictví, aèkoliv Prochno nadále
zùstal faktickým vedoucím Zemského archivu, kterou�to funkci vykonával a�
do 26. dubna 1945, kdy byl tì�ce vyèerpaný hospitalizován (a posléze opero-
ván) ve Schneiderovì sanatoriu v Praze. Pøes velmi vá�ný stav se po vypuknutí
tzv. Pra�ského povstání ocitl 9. kvìtna ve vazbì krajského soudu v Praze 2 ve
Spálené ulici a zde také na pokyn nového vedení archivu 18. kvìtna vyslý-
chán.32  Jeho knihovna i èetné osobní dokumenty a soukromý majetek mu byly
okam�itì zabaveny a za újmy, zpùsobené údajnì èeskému archivnictví, znárod-
nìny.33  Syn Rudolf a následnì i jeho �ena ode�li postupnì ji� bìhem léta zpìt
do Nìmecka.34 Na rozdíl od svého kolegy a �rivala� Swienteka, který se po
krátkém vìznìní té� navrátil do vlasti,35 zùstával tì�ce nemocný a opu�tìný
Prochno ve vazbì i po celé léto 1945 a vysvobodila jej a� smrt, která k nìmu
pøikvaèila v podobì srdeèní zástavy 10. záøí 1945.36  Naplnil se tak osud jedné
z pozoruhodných postav èeského archivnictví.

PROCHNO A PROTEKTORÁTNÍ ARCHIVNÍ SPRÁVA 1940�1945

Novus ordo, nova vita
mundo surgit inaudita

Pojetí role Archivu Zemì èeské

Základní Prochnovy pøedstavy o funkci archivu je mo�no nalézt v pøedmlu-
vì k jeho rukopisnému návrhu nové systemizace Zemského archivu z r. 1942.37

Zemský archivní rada zde zastává názor, �e hlavním úèelem Zemského archivu
je vedle slu�by úøedníkùm i umo�nìní badatelské èinnosti vìdeckým pracovní-
kùm.38  S tím souvisí i Prochnem podtrhovaný význam archivu jako�to odbor-
ného historického institutu, majícího za úkol soustøeïovat pramenný materiál
a dávat jej v edicích k dispozici veøejnosti, kterou�to úlohu ov�em �itavský dì-
jepisec nepova�oval v Zemském archivu za prvotní èi nedùle�itìj�í a vytýkal
naopak pøedchozí éøe èeského archivnictví její pøíli�né upøednostòování.39  Úko-
lem èeského Zemského archivu má být té� schraòování a konservace nìkterých
novodobých dokumentù státnì-správní povahy, je� do archivu ze své podstaty
nále�ejí.40  Aè si byl nepochybnì vìdom rozporu, který tak vyvstával mezi jeho
koncepcí a názorem referenta pro archivnictví pøi Úøadu øí�ského protektora
a vedoucího Archivu Ministerstva vnitra Oskara Horsta Swienteka, pøikládal
Prochno Zemskému archivu i roli dohlí�ecí a poradní instituce pro nestátní,
zejména mìstské archivy, �da bei der fehlenden Kontinuität in der Verwaltung
der Archive, namentlich kleinerer Städte, diese immer wieder in Gefahr kom-
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men, Verlust zu erleiden oder so gut wie ganz verloren zu gehen.�41  V tomto
bodì se ov�em dostal do pochopitelného konfliktu se svým kolegou Swiente-
kem, tvrdým zastáncem centralizaèní politiky pod vedním Archivu ministerstva
vnitra.

Konflikt s Archivem ministerstva vnitra r. 1942 a pohled na centralizaci
archivnictví

Vycházeje ve své pøedstavì o charakteru Zemského archivu z obvyklých
thesí moderní holandské archivní teorie, vystavìné, jak dobøe známo, na basi
provenienèního principu,42  ospravedlòoval vrchní archivní rada i existenci sa-
mostatného Archivu Zemì èeské jako�to instituce vzniklé specifickým vývo-
jem a tvoøící jednotný a organický celek, stojící vedle Archivu ministerstva vni-
tra a Archivu ministerstva zemìdìlství v èele èeského protektorátního
archivnictví.43  Tato koncepce byla v souladu s Prochnovou vizí budoucí decen-
tralisované podoby øí�ské archivní správy, vystavìné na základì tradièních his-
torických zemí.44  Archivu ministerstva vnitra, vze�lému z bývalého Místodr�i-
telského archivu, neupíral sice jeho aspiraci na pøemìnu v centrální archiv státu
(jak se jím tento archiv od r. 1939 postupnì stával)45 , leè bez mo�nosti výraznì-
ji zasahovat do èinnosti významných archivù v Protektorátu (Zemský archiv,
Archiv Univerzity Karlovy, Archiv Pra�ského hradu). V budoucnosti, kdy mìl
být Protektorát Èechy a Morava definitivnì inkorporován do Øí�e, mìlo té�
dojít ke zpochybnìní centrální role ministerského archivu.

Oproti epo�e První republiky, poznamenané tradièní nevra�ivostí mezi obì-
ma nejvìt�ími archivy, resp. jejich vedeními, existovala od vzniku Protektorátu
do poèátku roku 1942 v otázce vymezení kompetencí mezi Zemským archivem
a Archivem ministerstva vnitra vcelku shoda.46  A� s nástupem ji� zmiòovaného
archivního referenta a komisaøského vedoucího dr. Oskara Horsta Swienteka
jako�to nového vedoucího Archivu ministerstva vnitra po Proke�ovi se situace
znovu vyhrotila. Swientek vystupoval z pozice nekompromisního zastánce
centralizovaného archivnictví pod vedením svého archivu.47  Po�adoval ve�ke-
rou dohlí�ecí pravomoc nad státními i nestátními archivy v protektorátu a nad
státními archivy navíc i nejvy��í správní pravomoc, a to pro sebe jako�to øedite-
le archivu, nikoli jako�to referenta pøi øí�ském protektorovi, vykonávajícího
zèásti tuto funkci ji� døíve.48  Popíral dokonce i �právo na �ivot� (�Lebensrecht�)
Zemského archivu s tím, �e slouèení obou hlavních archivù je v budoucnu ne-
vyhnutelné.49  O tom, �e tyto centralizaèní snahy vycházely od samotného vede-
ní protektorátu, není pochyb, jak koneckoncù dokládají podnìty ze strany Úøa-
du øí�ského protektora k institucionalisaci dohlí�ecí pravomoci Archivu



229

ministerstva vnitra nad protektorátním archivnictvím.50  Swientek, jeho� vliv na
protektorátní archivy se upevnil poè. r. 1943 poté, co mu byla svìøena agenda
protináletové ochrany archiválií, ov�em nará�el na rozhodný odpor Zemského
archivu a jeho vedoucího Prochna, který se prý v osobním rozhovoru s ním vy-
jádøil poèátkem r. 1943 v tom smyslu, �e �das Archiv des Ministeriums des In-
nern könne dem Böhmischen Landesarchiv höchstens einen guten Rat erteilen,
nicht aber Massnahmen irgendwelcher Art von ihm verlangen.�51

Nutno øíci, �e jednou z pøíèin konfliktu byly spory o archivní fondy, vedené
mezi obìma institucemi ji� po nìkolik desetiletí, které ov�em v souèasné chvíli
získávaly do znaèné míry spí�e zástupný charakter. Jednalo se pøedev�ím o dáv-
ný problém ulo�ení Zemských desk a tzv. stavovských desk, je� si nárokovaly
oba hlavní archivy. Zatímco vìt�ina fondu Zemských desek byla od r. 1926
ulo�ena v AMV, stavovské desky (Malý stavovský archiv) byly stále ulo�eny
v Zemském archivu. Kdy� se poèátkem r. 1942 Swientek pokusil deponovat
èást tìchto desk ze Zemského archivu do Archivu ministerstva vnitra (výmìnou
za zru�ené klá�terní archivy), byl k nim jím povìøenému pracovníkovi, mající-
mu desky pøevzít, Prochnovými podøízenými zcela znemo�nìn pøístup.52  Ná�
zemský archivní rada se naopak sna�il v té�e dobì o získání Zemských desk
z Archivu ministerstva vnitra (spolu s gruntovními knihami), nabízeje výmì-
nou za nì archiválie z muzeálního archivu (tamní fondy Èeské kanceláøe, Ko-
mory a Místodr�itelství)  i registraturu Apelaèního soudu Království èeského,
odvolávaje se pøitom na provenienèní princip a princip organického vzniku ar-
chivù.53

Vìdom si rychlého rùstu role Archivu ministerstva vnitra coby centrálního
archivu (v tomto duchu byl pøipravován archivní zákon a vycházela èetná naøí-
zení)54 , sna�il se Prochno v�emi prostøedky hájit samostatnost �svého� archivu
proti Swientekovì snaze o jeho podøízení. S pøípadným slouèením obou institu-
cí rozhodnì nesouhlasil a ani v jeho návrhu nové systemizace Zemského archi-
vu s ním nebylo poèítáno, aè bylo jako eventualita zmínìno.55

K øe�ení napjaté situace mezi obìma archivy a jejich vedoucími vypracoval
zemský vrchní archivní rada bìhem 1. poloviny r. 1943 �estibodový plán na
øe�ení napjaté situace, nazvaný �Gesichtspunkte betr. das Verhältniss des Böhm.
Landesarchivs zum Archiv des Ministerium des Innern.�56  Podle prvního bodu
tohoto návrhu se mìlo budoucí podøízení protektorátních státních archivù Ar-
chivu ministerstva vnitra týkat jen tìch institucí, které byly v rukou èeského
vedení a nemìly nìmecké zamìstnance. Pøípadné následné podøízení se Zem-
ského archivu mìlo být vázáno na nutnost stejného kroku u dal�ích velkých
archivù (A. Pra�ského hradu, A. univerzitní). Podle bodu druhého mìl mít Zem-
ský archiv právo pøezkoumávat jej se týkající pokyny vydané Archivem minis-
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terstva vnitra. Dle bodu tøetího mìla být zaruèena dosavadní forma spolupráce
mezi obìma institucemi. Následující ètvrtý èlánek mìl umo�nit pro pøípad, �e
by øeditel Archivu ministerstva vnitra narukoval, dosadit na jeho místo Èecha èi
místních pomìrù neznalého Nìmce, ov�em s tím, �e se tak stane jen pro dobu
nezbytnì nutnou, a vrchní dohlí�ecí pravomoc archivu pøevezme Zemský ar-
chiv. Bod pátý konstatoval, �e pøi souèasném stavu, za nìho� návrhy na èinnost
Zemského archivu mohly vycházet od referenta pro archivnictví pøi øí�ském
protektorovi, generálního referenta ministerstva vnitra a státního archivního
inspektora, by bylo zbyteèné pøevádìt tyto funkce na øeditele Archivu minister-
stva vnitra (s ohledem na bod 3). Poslední, �estý bod mìl zøejmì úèinek na
následující události, nebo� navrhoval, aby funkce øeditele (komisaøského ve-
doucího) Archivu ministerstva vnitra byla personálnì spojena s funkcí øeditele Zem-
ského archivu, �da er damit die Verpflichtung übernehmen müsste, für die Rechte
des Landesarchivs zu sorgen.� Celý návrh de facto platil od nástupu Joachima Prochna
na Swientekowo místo a té� Prochnovo jmenování do funkce komisaøského vedou-
cího Archivu ministerstva vnitra bylo uskuteènìno v jeho intenci.

Po pøevzetí vedoucích funkcí protektorátní archivní správy jedinou osobou
se napjatá situace uklidnila. Paradoxnì se dokonce èeské archivnictví skrze tuto
�personální unii� ocitlo nebývale blízko Swientekových sjednocovacích plánù,
leè pøi Prochnovì postoji byla úplná centralizace archivní správy ve smyslu
tìchto plánù vylouèena. Je pøitom tøeba øíci, �e samu my�lenku centralizace
Prochno zpoèátku v principu nezavrhoval, ov�em akceptoval ji pouze na úrovni
historických zemí (nikoli na úrovni celé Øí�e, jako Swientek). Pøípadná role
ústøedního archivu v Èechách mìla proto pøipadnout Zemskému archivu a do-
konce samotné vytvoøení archivù ministerstev (vèetnì Archivu ministerstva
vnitra) po r. 1918 pova�oval Prochno za fatální chybu.57  Ve své koncepci pová-
leèného uspoøádání archivní správy odmítl mo�nost slouèení obou hlavních
zemských archivù, ba pozdìji i jejich vedení tou�e osobou (na základì vlastní
zku�enosti),58  aè se, s ohledem na zlep�ení odborného o�etøení archiválií, jis-
tým centralizaèním tendencím za úèelem efektivizace nebránil.59  V bøeznu 1944
navrhoval dokonce za úèelem zjednodu�ení správy inkorporovat Archiv Pra�-
ského hradu do Zemského archivu a archivy ministerstev do Archivu minister-
stva vnitra.60  Té� soustøedìní dohlí�ecích pravomocí do rukou jediné osoby
pova�oval Prochno i po zru�ení archivního referátu pøi Úøadu øí�ského protek-
tora za nevyhnutelné,61  jak ukazuje jeho návrh z ledna 1944 na vytvoøení úøadu
s podobnou pravomocí, kterou mìl døíve referent.62  Tento úøad mìl být v�ak
nyní souèástí Ministerstva vnitra (jako samostatné oddìlení), a nemìl tedy ji�
pøímo záviset na nìmecké protektorátní správì. Funkce jeho øeditele by navíc
byla spojena s vedením jednoho ze dvou nejvýznamnìj�ích archivù. Do jeho
kompetence se mìla zaøadit poradní funkce pro vedoucí úøedníky archivní sprá-
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vy v otázkách personálních a odborných, dohlí�ecí pravomoc nad státními63

i soukromými archivy, spolupráce pøi otevøení archivù vìdeckým úèelùm, ochra-
na archiválií pøed nálety, svìøená ji� poè. r. 1943 archivnímu referentovi
a v neposlední øadì i zaopatøování tìch potøeb archivnictví, �die in deutscher
Hand sein müssen�.

Ve chvíli, kdy Prochno získal vedoucí pozici v protektorátním archivnictví,
a mohl tak proces centralizace pohnout dále kupøedu, nebylo v�ak ji� na nìjaké
strukturální pøemìny mo�no pomý�let, nebo� hlavní èinnost obou hlavních ar-
chivù a celé èeské archivní správy se plnì soustøeïovala na dostateèné zabez-
peèení archiválií pøed nálety,64  popø. na nìkteré jiné krátkodobé úkoly.65  V této
zmìnìné situaci nedo�lo ji� ani po návratu Swienteka do Archivu Ministerstva
vnitra k výraznìj�ím neshodám mezi ním a Prochnem.

Archivní rozluka a extradice

Koncepce uspoøádání protektorátních a øí�ských archivù vycházela za oku-
pace z provenienèního principu. Za ten se stavìl s jistými výhradami i Prochno,
obviòuje pøitom èeskou správu z hlubokého zanedbání pøínosu holandské ar-
chivní teorie v pøedchozí epo�e.66  V rámci pøedváleèného Èeskoslovenska ne-
�lo o tolik významný problém (aèkoliv, jak jsme ukázali, hrál jistou roli i ve
vztahu mezi nejvìt�ími èeskými archivy), ov�em za zmìnìných politických
podmínek se po r. 1938 dostávala otázka principu umístìní a skladování archi-
válií na jinou úroveò.. Ji� na podzim 1938 bylo zapoèato s provádìním nové
archivní rozluky, podníceným úmluvou o zacházení se spisovým materiálem
z listopadu 1938. Dal�í výrazná cézura èekala èeské archiváøe o necelý rok poz-
dìji, kdy� bylo zbylé území èeskoslovenského státu pøivtìleno k Tøetí øí�i. �Re-
patriace� archiválií øí�skonìmecké provenience pak mohla podle naøízení øí�-
ského protektora ze srpna r. 1939 zaèít plnou silou.67  Dle obou uvedených
dokumentù mìl být v�echen materiál tzv. �øí�ské provenience� umístìn do ar-
chivù na základì místa a instituce svého pùvodu. K provedení rozluky byly v zimì
1938�39 vytvoøeny dvì archivní komise, èeská a nìmecká (jejím� spolupracov-
níkem byl od r. 1940 i Prochno)68 , a vrchní dohled nad provádìním rozluky
získal referent pro archivnictví pøi Úøadu øí�ského protektora, tedy Swientek.

V Zemském archivu byl rozlukovou agendou, probíhající zde od r. 1939,69

povìøen po svém pøíchodu Prochno70 , který se jí zabýval ji� pøedtím coby èlen
Komise. Souhlasil s provenienèním principem v tom, �e �Alle Archivalien, die
die Regierung eines Landesteils berühren, indem sie an diese gerichtet sind
oder Konzepte der von ihr erlassenen Schriftgüter sind, gehören in das Archiv
dieses Landes�71 , ov�em za jistých okolností pøipou�tìl té� �Annäherung an



232

das Betreffprinzip�.72  Proto písemnosti odeslané urèitou institucí a té� koncep-
ty písemností této instituci urèených mohou být dle archivního rady na vícemé-
nì pertinenèním principu ulo�eny za urèitých okolností v pøíslu�ném archivu
této instituce (resp. v archivu, v nìm� je ulo�ena registratura této instituce), co�
je ov�em pochopitelnì v rozporu s principem èistì provenienèním. Tak obhajo-
val Prochno dokonce i extradice konceptù písemností centrálních èeských správ-
ních úøadù, urèených pùvodnì do vedlej�ích zemí Koruny èeské a do sudet-
ských krajù, z registratury Èeské kanceláøe a Èeské komory ve prospìch archivù
tìchto vedlej�ích zemí v pøípadì, �e originály písemností v tìchto archivech ji�
nejsou. �Das bedeutet freilich,� podotýká zemský archivní rada, �dass für die
gemeinsame Verwaltungsgeschichte dieser Kanzlei und Kammer für Böhmen
und dessen Nachbarländer ein schweres Aufstand eintritt, wenn dieser Gesamts-
archivbestand zerrisen wird. Es ist aber trotzdem nötig, schon aus Verwal-
tungsgründen, weil diese Akten eben an der neuen Stelle gebraucht werden,
und aus Gründen der Geschichtswissenschaft allgemein, die nicht Verwal-
tungsgeschichte, sondern Geschichte des Ablaufs der Schicksale eines Territo-
riums ist.� Právì s vìdomím této ryze praktické potøeby pøístupnosti pøíslu�-
ných archiválií pro vìdecké úèely, napø. výzkum dìjin urèitého teritoria, je nutno
nahlí�et pøinejmen�ím na Prochnovy propozice pøevozu nìkterých archiválií.
Proto, jestli�e se v protektorátních archivech nalézaly dokumenty øí�skonìmec-
ké provenience èi archiválie týkající se úzce nìkterých nìmeckých teritorií èi
institucí v èeském prostøedí zcela cizích, byly odvá�eny do pøíslu�ných archivù
v Nìmecku. Archivní extradice ze Zemského archivu, le�ící v kompetenci Proch-
novì,73  provádìl tento plánovitì podle jednotlivých archivních fondù, a to do
�pùvodní� Øí�e i do Sudet.74  Aè provádìné mnohdy z víceménì praktických
úèelù, staly se po válce terèem kritiky nového vedení75  ztoto�òujícího protekto-
rátní archivní správu, ne zcela právem, právì s Joachimem Prochnem, jen� v�ak
sám pova�oval Protektorát Èechy a Morava za integrální souèást Øí�e, a proto
chápal i extradièní proces reciproènì, a to jen jako uskuteènìní vý�e zmínìných
teoretických premis.76  Nacházely-li se tedy archiválie, týkající se èeských zemí,
popø. jsoucí navíc èeské provenience, v nìkterém øí�skonìmeckém archivu,
po�adoval Prochno jejich deponaci do Prahy.77  Tak se stalo napø. s 58 listinami
z vídeòského Haus-, Hof- und Staatsarchivu, je� byly r. 1943 pøivezeny do Pra-
hy a teprve r. 1949 se vrátily do Vídnì,78 ale i s nìkterými dal�ími písemnými
památkami. Naopak se sna�il zabránit extradicím ze Zemského archivu
a z ostatních protektorátních archivù tam, kde by nebyly nezbytné, pokud napø.
existovaly v zahranièí jejich kopie.79  Pøi jeho pokusech o extradice z nìmeckých
archivù se jednalo èasto o støedovìké písemnosti èeské provenience související
s bývalými vedlej�ími korunními zemìmi a nalézající se nejèastìji v saských
a slezských archivech a o novovìké archiválie z Vídnì.80  U listin ze saských
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a slezských archivù byla snaha o jejich získání snad nìkdy vedena i specializací
Prochnovy vìdecké èinnosti na hornolu�ické dìjiny, pøesto v�ak nelze badate-
lovu anga�ovanost v otázce extradicí zdaleka redukovat pouze na jeho osobní
zájem. Je zøejmé, �e nikoli jen èe�tí archiváøi v èele s Otakarem Bauerem, ale
té� nìmecký archiváø Joachim Prochno se zaslou�il o zachování øady dùle�i-
tých archiválií v zemi, postupuje pøitom zcela v souladu s právními normami,
je� vykládal nanejvý� nestrannì. Tato skuteènost je hodna tím spí�e pozornosti,
�e Prochno byl �pùvodním� øí�ským obèanem, který nemìl �ádnou u��í osobní
vazbu k èeskému území a do vedení Zemského archivu byl dosazen jako repre-
zentant nìmeckých zájmù.

Joachim Prochno a nacionální socialismus

Z dosud øeèených skuteèností vyplývá, �e vztah Joachima Prochna
k prosazování nacistické politiky v protektorátní správì nebyl vpravdì nikterak
vøelý. Na rozdíl od kolegy Swienteka se stavìl proti tuhé centralizaci a absolut-
ní podøízenosti èeských archivù øí�ské archivní správì a té� v o�ehavé otázce
øí�ské archivní reformy se pøiklánìl na stranu zastáncù tradièní decentralizace
na principu zemí. V této souvislosti dokonce popíral existenci øí�ské identity
(�Reichsbewusstsein�), je� by sjednocování státní archivní správy podmiòova-
la, vedle regionální identity zemské (�Landesbewusstsein�).81

Prochnùv chladný vztah k vládnoucí ideologii se ov�em projevil ji� dlouho
pøed nástupem do Prahy, v dobì jeho pedagogické èinnosti. Krátce po Hitlerovì
nástupu, v létì r. 1933, strhnul ze �kolní stìny obraz øí�ského kancléøe odìného
do uniformy s tím, �e uniforma nemá ve �kolní budovì místa. Za to byl okam�i-
tì a nìkolik týdnù vìznìn v koncentraèním táboøe.82  Od této doby se navenek
pøíli� politicky neprojevoval, a mezi lidmi vyvolával dojem �svìtu vzdálené
a nepøíli� tvrdé uèenecké povahy�83 . Ani získání významných pozic
v protektorátní archivní správì nesouviselo ani tak s jeho politickou anga�ova-
ností84  a zapøíèinily je spí�e dobré vztahy s pøedstaviteli sudetonìmecké univer-
zitní elity, jak jsme se o tom ji� zmínili.

O Prochnovì svìtonázoru hovoøí krátký, sugestivnì napsaný a velmi obtí�-
nì èitelný rukopis, ulo�ený pod názvem �Grundgedanken meiner Weltanschau-
ung� v jeho pozùstalosti,85  jeho� autorskou pùvodnost dosvìdèuje charakter
konceptu, èasté zmìny a úpravy v textu, stejnì jako nepøímá archiváøova zmín-
ka o vlastním autorství.86  Názory, zde vyslovené, odkazují jasnì spí�e na nìkte-
ré konzervativní my�lenkové smìry, obvyklé v meziváleèné dobì v Rakousku
a Nìmecku, ne� na nacismus.87  Stojí za to, ocitovat zde alespoò nejzajímavìj�í
èásti textu: �An Stelle des Volkes stelle ich die Gemeinschaft der Gutgesinnten,



234

der Geistigen [�]. Diese Gemeinschaft stelle ich mir kulturell und sozial vor.
Aus dem Gesagten geht es hervor, dass ich mich nicht als Egoist, sondern als
Altruist ansehe. Aus dem Gefühl heraus, dass ich glaube, noch etwas leisten zu
können, die menschliche Erkenntnis noch fördern zu können, leite ich meine
Lebensberechtigung ab. Ich spreche solche Lebensberechtigung auch dem zu,
der die materielle Lage der Menschen fördert, nicht aber dem, der die Erfin-
dungen zur Zerstörung macht oder die Meinung vertritt, sein Volk solle über
anderen herrschen. Dass die Kultur und menschliche Erkenntnis das Ganze des
eigenes Volkes anerkennt, aber noch zu überschreiten hat, erscheint mir selbst-
verständlich. [�] Ich weiss, dass die Welt auch politische Führer braucht, so-
lange der Mensch nicht von grund aus gut ist, das wahrscheinlich in alle Ewig-
keit. Ich bin aber mit Platon der Meinung, dass der politische Führer vom
geistigen abhängen soll und nicht umgekehrt.� Dále zde vyjadøuje Prochno svùj
negativní názor na jakýkoliv nacionalismus, který dle nìj �eine Welle ist, die
übergehen wird�.88  Aè nelze tento text s jistotou chápat jako pravdivou Proch-
novu výpovìï o svém náhledu na spoleènost, pøesto se v souvislosti
s pøedchozími zji�tìními zdá, �e jeho vztah k nacismu byl velmi zdr�enlivý.

Je zde nakonec v této souvislosti tøeba zmínit i Prochnùv postoj k èeským
kolegùm. Ji� pøi výslechu ve vazbì krajského soudu bylo Joachimu Prochnovi
pøedhozeno, �e pøi personálním øízení plánovitì odstraòoval nepohodlné èeské
archiváøe tak, �e je nechal posílat jako totálnì nasazené do Øí�e.89  Ve skuteènosti
dostával k vybírání totálnì nasazených mezi jeho podøízenými od r. 1943 pøíka-
zy ze strany protektorátní správy, kterým èasto oponoval tvrzením, �e vìt�ina
jeho archiváøù je nemocná èi pro archiv nezbytná, a �e sám není lékaøem, aby
mohl urèit, kdo je k totálnímu nasazení zpùsobilý.90  Pøesto byl nakonec ocho-
ten obìtovat nìkteré pracovníky na základì pøíkazù shora, mezi nimi i dr. Dosk-
oèila, dr. �mrhu, dr. Klepla a Dr. Bene�e, poslednì zmínìného se zdùvodnìním,
�e �verhältnismässig ungeschickt und sehr langsam arbeitet.�91  Z øady pramen-
ných svìdectví ov�em plyne, �e se Prochno sna�il v�dy o opak: ponechat
v archivu co nejvíce zamìstnancù, by� i politicky nepohodlných.92  V archivu
byl toti� znaèný nedostatek pracovních sil, k jejich� odlivu zde docházelo od
poèátku 40. let a na podzim r. 1944 zbývalo ji� jen 21 z pùvodních 53 pracov-
níkù z r. 1941.93  Pøitom Prochno usiloval o zachování, resp. zvý�ení stavù
odborného personálu; v návrhu na novou systemizaci poèítal se zøízením celkem
47 pracovních míst94 a poèet vy��ích úøedníkù (z nich� byla vìt�ina Èechù) se
do r. 1943 oproti pøedchozímu období výraznì zvý�il.95  Ve skuteènosti je tedy
obtí�né se o vztahu nìmeckého archivního rady k Èechùm jakkoliv vyjádøit.
V øadì svých textù sice zdùrazòuje nutnost germanizace èeské spoleènosti, na
druhé stranì jeho praktická personální politika v archivu naznaèuje, �e k Èechùm
jako takovým nikterak nepøátelský postoj nezastával. Co se týèe germanizace
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archivní správy a ve�keré publikaèní èinnosti, nelze ji pøièítat za výhradnì vinu
Prochnovi, nebo� byla v intencích celé protektorátní státní správy a s jejím
zavedením se poèítalo ji� pøed jeho nástupem.96

Je zøejmé, �e v Joachimu Prochnovi s jeho osobitým pojetím role archivù ve
spoleènosti a s hluboce propracovaným vlastním názorem na reformu archivní
správy za úèelem efektivního ulo�ení archiválií pøi respektování tradièního zem-
ského uspoøádání a zásad provenienèního principu získalo èeské archivnictví
za druhé svìtové války pøinejmen�ím pozoruhodnou osobnost. Aè sám ráznì
vystupoval proti tuhé centralizaci øí�ské archivní správy i proti pøipravovanému
sjednocení dvou nejvýznamnìj�ích èeských archivù, upøednostniv Zemský ar-
chiv coby nositele tradice pøed Archivem ministerstva vnitra, stále více chá-
paným jako státní archiv, pøedznamenal zároveò svou èinností a svou reformní
koncepcí budoucí sjednocení èeské archivní správy, k nìmu� do�lo v 50. letech
20. století. Svou snahou øe�it vleklou strukturální krizi èeského archivnictví,
ochránit peèlivì archiválie pøed nálety èi jiným zpùsobem znièení, ba i mno-
hými úspì�nými pokusy o zabránìní extradicím èi o získání cenných památek
z nìmeckých archivù pøispìl èásteènì k dal�ímu rozvoji èeského archivnictví,
a to v dobì mimoøádnì nepøíznivé pro èeský národ a proti vùli øady jeho nìmeck-
ých kolegù. Tím pochopitelnì nelze umen�it nebo neutralisovat jeho èinnost
jako�to vykonavatele vùle nacistického re�imu, nýbr� pouze doplnit celkový
obraz této bezpochyby zajímavé osobnosti.
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a význam archivu i ve své studii o dìjinách Zemského archivu (Das Böhmische Landes-
archiv Prag, seine Geschichte und Bestande, Prag 1943); srov. i PROCHNO, J., Zur Archiv-
gechichtsschreibung, Archiv für Kulturgeschichte 32 (1944), s. 288�293.

38 �Das Archiv hat in seiner allgemeinen Verwaltungstätigkeit nicht nur dem Landesbehörde
zu dienen, indem es deren alte Registratur empfängt, geordnet aufstellt und zur Benutzung
durch die Behörde zugänglich macht, sondern ist durch seine Entwicklung und seine Ar-
chivalien das Archiv Böhmens, dessen Lesesaal die grösste Besucherzahl (jährlich etwa
7000 Besuche) hat, neben den Pflichten gegen die eigene Behörde eine zweite wichtige
Aufgabe, um so wichtiger jetzt, wo durch Beratung und Unterstützung die Geschichte der
Deutschen und des deutschen Einflusses in Böhmen gefördert werden sollen.� (SÚA Pra-
ha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 57, fol. 12n).

39 �Die tschechische Forschung hat z. B. eine Auseinandersetzung mit der modernen Archiv-
theorie so gut wie ganz vermieden, weil sich diese nicht nit ihrer Ansicht über die Aufga-
ben gerade dieses Archivs vereinigen liess; sie ist noch heute viel zu sehr aufgebaut auf der
Vorstellung vom Landesarchiv als Publikationsstelle, und zwar für die Perioden der Ge-
schichte Böhmens, in denen das Tschechentum das Übergewicht hatte.� (PROCHNO, J.,
Das Böhmische Landesarchiv, c. d., s. 1).

40 Tamté�, s. 20.
41 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 57, fol. 12.
42 Srov. jeho krátké pojednání v SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 9, inv.

è. 50, fol. 8.
43 PROCHNO, J., Das Böhmische Landesarchiv, c. d., zvl. s. 2.
44 Prochnùv náhled na vìdomí zemské a øí�ské identity nalézáme obsa�en marginálnì v jeho

pojednání o provenienèním principu�Die Anschaung von Koss ist überholt. Sie ist schon
deshalb bedenklos, weil sie dem Landesbewustsein eines Landes des Reiches das nicht vorhan-
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dene Reichsbewustsein gegenüberstellt, anstatt des Landesbewustsein anderer Reichsgebie-
ten.� (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 9, inv. è. 50, fol. 9).

45 Tuto novou roli státního archivu tehdy ji� nikdo nepopíral (srov. tamté�, s. 2). Vùdèí pozice
Archivu ministerstva vnitra se projevila napø. v l. 1938�39, kdy dostal na starost provádìní
spisové rozluky (KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, c. d., s. 627), a r. 1941, kdy
fakticky øídil zaji��ování vzácných státních i mimostátních archiválií.

46 Srov. KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, c. d., s. 638.
47 O nových snahách Swienteka hovoøí retrospektivnì i Prochnova zpráva pro Øí�ského protek-

tora z 15. ledna 1944 (Vermerk über die Fachaufsicht im Archivwesen des Protektorates, SÚA
Praha, ÚØP / odd. I 3 e (Arch. referát), kart. è. 1, inv. è. 2, s. 1).

48 26. ledna 1942 byla �ádost ÚØP v tomto ohledu ze strany vlády odmítnuta, �da die Kompetenz
des Referenten beim Reichsprotektor ausreichend ist� (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima
Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49), ov�em 19. února je ji� nepøímo povolena (tamté�).

49 Opis listu vráceného s poznámkami O. H. Swientekem I. odd. Úøadu øí�ského protektora
ze 4. února 1943 s èíslem I 3-e 47 s tématem �Vereinheitlichung der Archivwesen im Pro-
tektorat Böhmen und Mähren�, z nìho� vytahuji následující pasá�: ��Die bedingungslose
Zustimmung des Landesvizepräsidenten in Böhmen ist zur Erreichung des längst notwen-
digen Ziels einer einheitlich geführten Archivverwaltung in Böhmen und Mähren unum-
gänglich. Das Böhm. Landesarchiv hat im Grunde kein selbsständiges Lebensrecht mehr�
(opis ulo�en v SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49). Ke
Swientekovì kritice tehdej�í archivní decentralizace viz jeho èlánek SWIENTEK, O., H.,
Das Archivwesen in Böhmen und Mähren nach der staatlichen Neuordnung 1938/39, Ar-
chiv für Volks- und Landesforschung, 1944, s. 357�367, kde si mimo jiné stì�uje i na to, �e
Zemský archiv dostal novou budovu, zatímco Archiv ministerstva vnitra sídlí ve zcela
nevyhovujících prostorách.

50 �Die Vereinheitlichung der fachlichen Aufsichtsführung ist durch bei der hiesigen Behörde
errichtete Referat für Archivwesen bereits erreicht, muss aber, nachdem der Referent für
Archivwesen jetzt zum kommissarischen Leiter des Archivs des Ministeriums des Innern
ernannt wird, auch in der Protektoratsverwaltung wirksam werden.� úøední list ÚØP z ledna
1942 (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49). Viz té� �ádosti
o sjednocení archivní správy a o podøízení významných archivù dohledu Archivu minister-
stva vnitra z r. 1942 (SÚA Praha, ÚØP / I 3 e, kart. è. 2, inv. è. 1).

51 Swientekova stí�nost na èinnost Zemského archivu a Joachima Prochna, tamté�, kart. è. 6,
inv. è. 49; v této souvislosti hovoøí Swientzk i o �altbekannten separatistischen Bestrebungen
des Böhm. Landesarchivs�. Na druhou stranu nelze øíci, �e by neexistovala �ádná komunikace
mezi obìma hlavními archivy. R. 1943 byla dokonce uspoøádána spoleèná výstava obou archi-
vù pro zvané hosty, která �einerseits die Bedeutung des Archivwesens für die Verwaltung, an-
derseits an besonders ausgewählten Stücken den deutschen Einfluss auf Böhmen darstellen
soll.� (dopis zemskému viceprezidentovi Naudemu, nedat., tamté�, kart. è. 2, inv. è. 7).

52 SWIENTEK, O., H., Das Archivwesen in Böhmen und Mähren nach der staatlichen Neu-
ordnung 1938/39, Archiv für Volks- und Landesforschung, 1944, s. 362.

53 �Die Direktion des Böhmischen Landesarchives ist bereit, Archivalien, die nach der orga-
nischen Entwickelung der einzelnen Archivteile in andere Zentralarchiven gehören, dahin
abzugeben. Sie setzt dabei aber voraus, dass sie dafür das Archivgut erhält, das organisch
in ihre Sammlung gehört.� (PROCHNO, J., �Denkschrift über die bedeutenderen Archive
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des Protektorats Böhmen und Mähren�, datovaný 10. dubna 1942, SÚA Praha, Pozùstalost
dr. Joachima Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49).

54 K pøípravám na archivním zákonì viz KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, c. d.,
s. 637nn; materiály k pøípravì ulo�eny v SÚA Praha, Archivní registratura � Ústøední ar-
chiv ministerstva vnitra, manip. obd. 1935�1945, koncepty, kart. 1�7.

55 �Der Systemisierungsvorschlag ist in der Annahme ausgearbeitet, dass das Archiv als
selbstständuge Anstallt weiter besteht und sich normal weiter entwickelt. Sollte eine Umorga-
nisation des gesamten Archivwesens Böhmens geplant sein und solten die Grenzen des
Arbeitsbereichs zwischen dem Landesarchiv und dem Archiv des Ministeriums des Innerns,
das ja auch zahlreiche ältere rein böhmischen Abteilungen enthält, verchoben werden, so
würde auch die Systemisierung entsprechend geändert werden müssen.� (Vorbemerkung
zur Neusystemisierung des Böhmischen Landesarchivs, SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joa-
chima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 57, fol. 14a).

56 Spis je ulo�en v rukopisné (Prochnova ruka) i strojopisné podobì v SÚA Praha, Pozùsta-
lost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49.

57 PROCHNO, J., �Denkschrift über die bedeutenderen Archive des Protektorats Böhmen
und Mähren�, datovaný 10. dubna 1942, SÚA Praha, Pozùstalost dr. Joachima Prochna,
kart. è. 6, inv. è. 49.

58 �Vermerk über die Fachaufsicht im Archivwesen des Protektorates�, SÚA Praha, ÚØP / I 3
e, kart. è. 2, inv. è. 2, s. 2.

59 Na ni��í úrovni probíhalo soustøeïování nìkterých archivù ji� od poèátku 40. let. R. 1941
bylo zahájeno pøevádìní a uspoøádání archivù vor�ilek, minoritù od sv. Jakuba, piaristù,
archivu pra�ského arcibiskupství, vy�ehradské kapituly, augustiniánù-eremitù od sv. To-
má�e, registratury Zemského muzea a té� archivu køi�ovníkù s èervenou hvìzdou, které-
ho�to archivu se ujal sám Prochno (blí�e o tom PROCHNO, J., Tätigkeitsbericht 1934�41.
In: Mitteilungen des Böhmischen Landesarchivs 9 (1934�41), Prag 1943, s. 11; výsledkem
jeho práce o archivu køi�ovnickém byl spisek Das Archiv der Kreuzherren mit dem roten
Stern in Prag, SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 2, inv. è. 25). Pokra-
èováno bylo pak i v následující dobì s dal�ími archivy: milosrdných bratøí, archivy v l.
1782�90 zru�ených klá�terù, archivy patrimoniálních panství a od roku 1942 probíhalo
i shroma�ïování registratur samosprávných obcí z doby pøed r. 1928 (PROCHNO, J., Tätig-
keitsbericht 1934�41, c. d., s. 28) atd.; v duchu centralizace bylo dokonce poèítáno
i s pøípadným pøevádìním nìkterých mìstských archivù (�Arbeitsplan der Böhmischen
Landesarchivs�, SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 53, fol. 1).

60 Návrh z 3. bøezna 1943 (SÚA Praha, ÚØP / I 3 e, kart. è. 2, inv. è. 2).
61 Srov. ji� z r. 1942 �Grundzüge des Archivwesens Böhmens und Mährens�, SÚA Praha,

Pozùstalost dr. Joachima Prochna, kart. è. 6, inv. è. 49.
62 Návrh je souèástí zprávy o vyhlídkách èeského archivnictví z 15. ledna 1943 �Bericht über

die Fachaufsicht im Archivwesen des Protektorates� a dodatku k ní �Vermerk über die
Fachaufsicht im Archivwesen des Protektorates� (oboje v SÚA Praha, ÚØP / I 3 e, kart.
è. 2, inv. è. 2).

63 Tedy Archiv Pra�ského hradu, Archiv Ministerstva vnitra, Archiv Ministerstva zemìdìl-
ství, Archiv Ministerstva po�t a drah, Archiv Katastrálního úøadu, Èeský zemský archiv,
Moravský zemský archiv.
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64 Srov. KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, c. d., s. 684nn; dále o jednotlivých
opatøeních blí�e ètvrtletní zprávy o výsledcích Prochnova archivního dozoru (SÚA Praha,
ÚØP/ I 3 e, kart. è. 2, inv. è. 2).

65 �lo zejména o poøádání star�ích novì získaných fondù, v Archivu ministerstva vnitra pak
o popis fondù celého (KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, c. d., s. 682nn).

66 PROCHNO, J., Das Böhmische Landesarchiv, c. d., s. 1nn.
67 K tomu zejména KOLLMANN, J., Archiv ministerstva vnitra, s. 627nn.
68 �éfem nìmecké komise se stal vedoucí vídeòského Haus-Hof-und-Staatsarchivu L. Bitt-

ner, �éfem èeské pøíznaènì øeditel Archivu ministerstva vnitra, P. Proke�.
69 Viz k rozluce dokumenty ulo�ené v SÚA Praha, AZÈ, kart. .è 82, inv. è. 266.
70 �Niederschrift über die Referentensitzung� z 5. 10. 1942, SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joa-

chima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 53.
71 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 50, fol 8b.
72 Tamté�
73 Zápis se zasedání referentù z 5. øíjna 1942 (tamté�, karton è. 7, inv. è. 53, fol. 5)
74 Srov. Arbeitsplan des Böhmischen Landesarchivs Prag für das Jahr 1942, SÚA Praha,

Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 53, fol. 1
75 Viz napø. èlánek Archiv zemì Èeské za nìmecké okupace, Archivní vìstník II, è. 4, Praha

1947. K pováleènému vývoji v Zemském archivu a repatriacím archiválií viz SÚA Praha,
AZÈ, kart. 83, kart. 114. Srov. té� BAUER, O., Archiv bývalé zemì Èeské od osvobození
v roce 1945 do roku 1950, Archivní èasopis 1 (1950), s. 11�17.

76 Napø. v dopise archivnímu referentu Swientekowi z 8. ledna 1943: �Gerade der Umstand,
dass das Protektorat Teil des Reiches ist, und die grössten Archive in Prag unter deutscher
Leitung stehen, muss aber zu der logischen Folgerung führen, dss eine solche Archivbere-
inigung nicht nur in der Abgabe fremder Archivalien, sondern auch im Empfang böhmis-
cher Archivalien aus fremden Archiven bestehen muss.� (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joa-
chima Prochna, kart. è. 9, inv. è. 50, fol. 13a). V podobném smyslu vyznívají Prochnovy
postoje k extradicím urbáøù a soupisù poddaných, kde autor zastává pøísnì provenienèn
princip, nedovolující vyvézt jiné archiválie ne� ty, jim� to tento princip umo�òuje (SÚA
Praha, AZÈ, kart. è. 83, inv. è. 266, èj. 3074/Pr).

77 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 50. Tak také pøi pøedávání
archiválií do Opavy prohla�oval, �e �Anderseits, behält sich auch das Böhmische Lande-
sarchiv vor, Forderungen nach Archivalien auf Grund des Provenienz prinzip beim Reich-
sarchiv Troppau zu erheben.� (SÚA Praha, AZÈ, kart. è. 83, inv. è. 266, èj. 1463/Pr). 14. dub-
na 1943 zase po�aduje v dopise Swientekovi vystavení listin èeské provenience ze Saského
Hauptstaatsarchivu (tamté�, a. è. 2850/Pr. Seznam tìchto 86 listin èeské provenience z ledna
1943, poøízený zèásti samotným Prochnem, je ulo�en tamté�, èj. 216)

78 Viz KLÍMOVÁ, H., GOTTFRIED, L., Otakar Bauer a Archiv zemì Èeské v letech 1945�
1954. In: Z dìjin Státního ústøedního archivu v Praze a jeho pøedchùdcù, Praha 1995, s. 19.

79 Takto se obracel napø. na øeditele Saského hlavního státního archivu Kretschmara se �ádos-
tí o opisy originálù, posílaných z Protektorátu do Drá�ïan (podle opisu Kretschmarova
dopisu øí�skému protektoru z 21. ledna 1942, SÚA Praha, AZÈ, kart. è. 83, inv. è. 266, èj.
1187). Podobnì se písemnì dotazoval Prochno studijního rady Zeigermanna v Kladsku,
zda ve farním archivu v Kladsku nejsou tøi listiny, jejich� vidimusy jsou ulo�eny v Zemském
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archivu, nebo� pak by bylo neúèelné deponovat tyto vidimy do Kladska (SÚA Praha, Pozù-
stalost dr. Joachima Prochna, kart. è. 2, inv. è. 7). Podobné dotazy jsou dosvìdèeny i v pøípadì
jiných archivù. Prochno zamý�lel dokonce provádìt pøímá zji��ování existence duplikátù
archiválií èeské provenience v zahranièních archivech (napø. negativní odpovìï Minister-
stva vnitra na financování takové cesty do Slezska z 10. ledna 1942, SÚA Praha, AZÈ,
kart. è. 83, inv. è. 266, èj. 329).

80 Jen za rok 1943 bylo z Vídnì získáno pro protektorátní archivy 58 listin (�Bericht über die
Deutsche Archivkomission�, SÚA Praha, ÚØP / I 3 e, kart. è. 2, inv. è. 2).

81 Viz pozn. 44.
82 K tomu viz zpráva okresního vùdce NSDAP v �itavì z 5. 12. 1940 (SÚA Praha, fond 114-

84-9 (fond 114 � Úøad øí�ského protektora v Èechách a na Moravì), kart. 82, spis Joachim
Prochno, fol. 6., Politische Beurteilung über Dr. Prochno).

83 �Weltfremde und nicht zu harte Gelehrtennatur� (zpráva SS-Obersturmbahnführera pro
øí�ského protektora z 19. bøezna 1941 (SÚA Praha, fond 114-84-9, kart. 82, spis Joachim
Prochno, fol. 21)).

84 Na jeho minulost bylo ostatnì upozornìno i ze strany NSDAP v �itavì (�Politische Beur-
teilung über Dr. Prochno� z 5. 12. 1940, SÚA Praha, fond 114-84-9 (fond 114 � Úøad
øí�ského protektora v Èechách a na Moravì), kart. 82, spis Joachim Prochno, fol. 6). Do
NSDAP se sice Prochno pøihlásil tìsnì pøed pøíchodem do Prahy v �itavì, ov�em za èlena
byl pøijat a� po dosti dlouhé dobì, ve 40. letech (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima
Prochna, kart. è. 2, inv. è. 7).

85 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 9, inv. è. 67.
86 Prochno zde hovoøí o tom, �e to, co pí�e, je urèeno primárnì pro jeho syna a teprve poté pro

�alle, die zu mir kommmen� (tamté�).
87 Známé je napøíklad ve vzdìlaných kruzích vlivné hnutí tzv. konzervativní revoluce (k ní

zejména MOHLER, A., Die Konservative Revolution in Deutschland. Ein Handbuch,
4. Aufl., Darmstadt 1994 a novìji WOODS, R., The Conservative Revolution in the Wei-
mar Republic, New York 1996). Kromì toho lze upozornit i na platonismem, scholastikou
a nìmeckým romantismem silnì ovlivnìné uèení rakouského filosofa a sociologa Othmara
Spanna, ve dvacátých a tøicátých letech v Rakousku i Nìmecku znaènì roz�íøené, mající
mimoøádný vliv i na èeskou nìmeckou men�inu. K tomuto uèení viz napø. SCHNELLER,
M., Zwischen Romantik und Faschismus. Der Beitrag Othmar Spanns zum Konservatis-
mus in der Weimarer republik, Stuttgart 1970 nebo SIEGFRIED, K.-J., Universalismus
und Faschismus. Das Gesellschaftsbild Othmar Spanns, Wien 1974; výbìrovou bibliogra-
fii prací o Spannovi a jeho �kole uvádí PICHLER, J. Hanns (Hg.), Othmar Spann oder Die
Welt als Ganzes, Monographien zur österreichischen Kultur- und Geistesgeschichte 4, Wien
� Köln � Graz 1988, s. 279nn; k recepci Spannovy teorie v sudetonìmeckém prostøedí,
v nìm� se Prochno èasto pohyboval té� GEBEL, R., Konrad Henlein, München 2000,
s. 31nn, ZIMMERMANN, V., Die Sudetendeutschen im NS-Staat, Erfurt 1999, s. 43nn.
Právì toto uèení staví místo nacistického rasového pojetí národa národ jako celek kulturní,
duchovní. Odtud vycházelo té� Prochnovo pojetí vùdcovství jako duchovního vedení
v platónském smyslu (Spann zde mluví o vrstvì moudrých (�das höchste geistige Stand�),
je� má ovládat národní spoleènství � napø. ve svém Wahre Staat, 4. Aufl., Jena 1938, s. 238;
viz té� jeho Geselschaftslehre, 2. Aufl., Leipzig 1923).
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88 �Du bist nichts, dein Volk ist alles�, ist zu eng. Meine Geschichtskenntnis und Geschichts-
betrachtung zeigt mir, dass die moderne, manche 150 jahre alte Welle des Nationalismus
eine Welle ist, die übergehen wird, wie philosophische und religiose Wellen vergangen
sind. Was folgt, weiss ich nicht. Wahrscheinlich aber nich der krane Materialismus marxis-
tischer oder amerikanischer Prägung; es ist mein Glaube, dass der Geist über die Materie
herrschen soll.� (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 9, inv. è. 67).

89 Zápis o výslechu z 18. kvìtna 1945 (SÚA Praha, AZÈ, inv. è. 450, kart. è. 282, èj. 1366/a).
90 Dopis ze 4. záøí 1943 (SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 50,

fol. 120).
91 Tamté�, fol. 89, fol. 96�99 � zpráva zemského archivního rady pro Landesgruppe IV. Právì

o Bene�ovo vyslání se hovoøilo také bìhem Prochnova kvìtnového výslechu r. 1945.
92 Hovoøí o tom napø. dopisy v léta 1942, poslané Otakaru Bauerovi, v nich� Prochno dává

instrukce k zabránìní nuceného odchodu zamìstnancù, mezi nimi i Václava Novotného,
bývalého legionáøe (SÚA Praha, AZÈ, inv. è. 450, kart. è. 282, ve slo�ce èj. z. 6521/Ba).
Viz k tomu i dopis o legionáøích v archivu ze 17. února 1941 (SÚA Praha, AZÈ, kart.
è. 272, inv. è. 442, èj. 1426).

93 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 57.
94 SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 50, fol. 26.
95 PROCHNO, J., Das Böhmische Landesarchiv, c. d., s. 24. Podobnì i v Archivu minister-

stva vnitra od r. 1939 pøibyl znaèný poèet pracovních sil, rekrutujících se z øad pøíslu�níkù
bývalé ès. armády, zamìstnancù vojenské správy MZV a politicky nepohodlných osob,
jim� instituce poskytla útoèi�tì.

96 Takté� publikaci nìkterých textù v nìmèinì, vèetnì pøekladu regest Archivu Koruny èeské
chápal Prochno primárnì pouze jako zpùsob, jak zpøístupnit èeské bádání a èeské prameny
�ir�í odborné veøejnosti, neomezené pouze na èeské obyvatelstvo.

Pøíloha

PØEDMLUVA K NÁVRHU NA NOVOU SYSTEMIZACI ZEMSKÉHO
ARCHIVU Z R. 1942

(SÚA Praha, Pozùstalost Dr. Joachima Prochna, kart. è. 7, inv. è. 57)

(fol. 12a) Vorbemerkung

Für die Neusystemizierung des Böhmischen Landesarchivs möchte
ich folgende Gedanken zugrunde legen:

Das Archiv hat in seiner allgemeinen Verwaltungstätigkeit nicht nur
dem Landesbehörde zu dienen, indem es deren alte Registratur
empfängt, geordnet aufstellt und zur Benutzung durch die Behörde
zugänglich macht, sondern ist durch seine Entwicklung und seine Ar-
chivalien das Archiv Böhmens, dessen Lesesaal die grösste Be-
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sucherzahl (jährlich etwa 7000 Besuche) ist neben den Pflichten ge-
gen die eigene Behörde eine zweite wichtige Aufgabe, um so wichti-
ger jetzt, wo durch Beratung und Unterstützung Deutschen und des
deutschen Einflusses in Böhmen gefördert werden sollen.

Ferner hat das Archiv schon fast ein halbes Jahrhundert den Zusam-
menhang mit den böhmischen Stadtarchiven hergesetellt, die es durch
Rat, Unterstützung und Aufsicht betreut. Es wird auch in Zukunft nötig
sein, das durch sich wiederholende Aufsichtsreisen zu tun, da bei der
fehlenden Kontinuität in der Verwaltung der Archive namentlich klei-
nerer Städte diese immer wieder inm Gefahr kommen, Verlust zu er-
leiden oder so gut wie ganz verloren zu gehen. Daraus ergibt sich eine
zweite Aufgabe für das Archiv.

Ebenso ist das Archiv fast seit seiner Umorganisation 1862 ein his-
torisches Institut, das über die Archivalien hinaus geschichtliches
Quellenmaterial sammelt, der Forschung zur Verfügung stellt und
veröffentlicht. Zur Verwaltung dieser Abteilung (allein über 3000000
Abschriften!) und zur Redaktion der Veröffentlichungen ist es nötig,
eine Anzahl � ich schlage vor drei � Archivare gesondert zu beau-
tragen. Endlich werden die Werkstätten des Archivs die grössten und
modernsten des Protektorats, nach dem Frieden, wenn die Material-
knappheit beseitigt ist, umfangreiche Aufträge erhalten, so dass eine

(fol. 14a) Erweiterung des Personalbestandes auch in dieser Institut vorgese-
hen wurde.

Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass es Absicht war, die Vertei-
lung der Belegschaft auf die einzelnen Beamtengruppen deutschen
Verhältnissen anzupassen und damit einen Teil der bisherigen Arbeit
der Konzeptbeamten auf die mittleren Beamten zu übertragen.

Der Systemisierungsvorschlag ist in der Annahme ausgearbeitet,
dass das Archiv als selbstständuge Anstallt weiter besteht und sich
normal weiter entwickelt. Sollte eine Umorganisation des gesamten
Archivwesens Böhmens geplant sein und solten die Grenzen des Ar-
beitsbereichs zwischen dem Landesarchiv und dem Archiv des Minis-
teriums des Innerns, das ja auch zahlreiche ältere rein böhmischen
Abteilungen enthält, verchoben werden, so würde auch die Syste-
misierung entsprechend geändert werden müssen.

Landesarchivrat [Joachim Prochno]
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ZUSAMMENFASSUNG

JOACHIM PROCHNO UND SEINE WIRKUNG IM BÖHMISCHEN
LANDESARCHIV ZUR ZEIT DES PROTEKTORATS BÖHMEN UND
MÄHREN

Vojtìch Belling

Zu den bedeutendsten Persönlichkeiten, deren Tätigkeit die Entwicklung der
Archivverwaltung zur Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren (1939�1945)
beeinflusst hat, gehöhrt ohne Zweifel der Historiker und Archivar Joachim
Prochno (1897�1945). Nach dem Universitätsstudium der Historie, Germanistik
und Anglistik in Leipzig begann der aus dem brandengurgischen Niemegk
Gebürtige seinen Lebensweg als Mittelschullehrer und seit 1928 wirkte er länger
als ein Jahrzehnt auf der Mädchenoberschule in Zittau. Im dortigen Milieu
begann er sich mit der Oberlausitzer Historie zu beschäftigen, er wurde ein
fleißiger Autor der wissenschaftlichen Studien und Editor des Quellenmaterials
zur Geschichte des gesamten Gebiets und vor allem der Stadt Zittau. In den
dreißiger Jahren hielt er sich einigemal auch in den Prager Archiven auf, wo er
sich mit ihrem alltäglichen Betrieb und mit dem  Verwaltungssystem bekannt
machte. Diese seine praktische Erfahrung war auch mit seinen guten
Beziehungen zu den zahlreichen sudetendeutschen Historikern ein Grund dazu,
warum Prochno im Herbst 1940 zum Mitglied der Deutschen Archivkommission
in Prag und nach fast einem Jahr auch zum Landesarchivrat genannt wurde.
Die politischen Gründe waren bei der Ernennung eher weniger wichtig. Prochno
suchte zwar schon 1939 um die Mitgliedschaft in der NSDAP an (aufgenommen
wurde er um ein Paar Jahre später); noch während des Zittauer Aufenthalts
wurde er allerdings für das Herabreißen Hitlers Bilder im Konzentrationslager
gefangengehalten und immer war er für einen politisch unzuverlässigen
Menschen gehalten. Übrigens auch während seiner Wirkung in Prag hatte er
zum Nazismus vielmehr negative Beziehung, wie davon einige seine persönlichen
Notizen zeugen.

Seit 1941 führte Joachim Prochno tatsächlich das ganze Landesarchiv
(teilweise gemeinsam mit dem tschechischen Archivrat Otakar Bauer), denn
der offizielle Direktor Anton Blaschka blieb bis Kriegsende in der Armee und
ins Archivgeschehen griff er nicht ein. Prochnos Tätigkeit in dieser Funktion
konzentrierte sich vor allem auf die Vorbereitung der beabsichtigen
Reorganisation der Protektoratsarchivverwaltung und auf die Durchführung
der Archivtrennung. Seine Konzeption der neuen Organisation wurde auf der
Vorstellung der mäßigen Dezentralisierung gegründet. Die in der historischen
Entwicklung organisch entstandenen Archive sollten also ungestört in ihrer
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Existenz fortsetzen, wobei das Landesarchiv als tschechisches Hauptarchiv die
Oberaufsichtsfunktion übernehmen sollte. Hier geriet Prochno aber in Konflikt
mit dem Obervertreter der deutschen Archivverwaltung, dem Referenten für
Archivwesen beim Amt des Reichsprotektors und dem Komissärleiter des Archivs
des Innenministeriums, dem eifrigen Nazi Oskar Horst Swientek, der ein
Verfechter der Konzeption der strengen Zentralisation der Reichsarchiv-
verwaltung war. In Protektoratsrahmen strebte Swientek deshalb nach Gewinn
der exklusiven Stellung für das Archiv des Innenministeriums, das die führende
Rolle im zentralisierten System übernehmen sollte, während für Landesarchiv
kein Platz mehr in dieser Vorstellung blieb. Ein scharfer Streit, der zwischen
beiden Archivaren im Jahre 1942 ausbrach, endete erst im Herbst 1943, als
Swientek zur Wehrmacht einrückte und Prochno alle seine Posten übernahm.
So wurde er praktisch der führende Repräsentant der gesamten Protektorats-
archivverwaltung und auch beider bedeutendsten Archive. Trotzdem er selbst
schon früher ähnliche Vereinigung der leitenden Hauptfunktionen in den Händen
einer Person (aber ohne gleichzeitige Vereinigung der Archive) beantragen hatte,
nahm er nach der eigenen Erfahrung die Stellung gegen die Petrifikation dieses
Standes.

In seiner neuen Position kontrolierte Prochno seit 1943 vor allem die
Verwirklichung der Maßnahmen zur Archivalienrettung vor den Luftangriffen
und zur Einlagerung der Bestände in den provisorischen Bergungsstellen. Die
Arbeiten auf der Vorbereitung der Archivreorganisation wurden in dieser
bewegten Zeit niedergelegt und in die Nachkriegszeit verschoben. Obwohl der
Hauptgegner Prochnos Reformkonzeptionen verschwunden war, die Arbeit
konzentrierte sich auf die übliche Agenda und Archivalienrettung. Es setzte auch
die Archivtrennung fort und Prochno kontrolierte im Landesarchiv den
ordentlichen Verlauf der Extradizien von Archivalien nach Deutschland.
Gleichzeitig kümmerte er sich um den Reziprozitätscharakter dieses Prozesses
und um Gewann der Akten böhmischer Provenienz oder Pertinenz in die
tschechischen Archive (diese Reziprozität begründete er damit, dass das
Protektorat ein integraler Teil des Reiches ist, und deshalb kann es nicht
unbegünstigt werden). Als Swientek im Winter 1945 nach Böhmen zurückkehrte,
kam es in der gespannten Situation bis Kriegsende zu keinen bedeutenderen
Änderungen. Im Mai 1945 wurde Prochno als Repräsentant des Naziregimes
interniert und am 10. September starb er im Gefängniskrankenhaus in Prag auf
den Herzstillstand. So endete das Leben einer tragischen Persönlichkeit der
Geschichte des tschechischen Archivwesens, die einerseits die nazistische Macht
repräsentierte und andererseits mit seiner Konzeption der Archivwesensreform
auch die zukünftige Nachkriegsentwicklung vorzeichnete. Man kann also sagen,
dass die Wirkung Joachim Prochnos dem tschechischen Archivwesen das
Überleben in der kritischen Zeit seiner Existenz ermöglichte.
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TRAGICKÝ OSUD NÌMECKÉHO �IDOVSKÉHO
EMIGRANTA HELMUTA HIRSCHE (27. 1. 1916�4. 6. 1937)

Bohumil Èerný

Po uchopení moci nìmeckou nacistickou stranou NSDAP v roce 1933 poèa-
li hitlerovci systematicky pøipravovat ta�ení proti �idùm. Kdy� 10. záøí 1935
øí�ský snìm NSDAP v Norimberku pøijal rasové zákony, cítili se �idé natolik
ohro�eni, �e poèali hledat mo�nosti emigrace v sousedních demokratických stá-
tech.

Tento osud postihl i rodinu Hirschových ve Stuttgartu.1 Je pozoruhodné, �e
rod Hirschù pocházel z Èech. Dìdeèek Helmuta Hirsche, Salomon Hirsch, se
narodil roku 1839 ve Vimperku (Winterberg) v po�umavském kraji. V roce 1868
se odstìhoval do Ameriky, kde získal americké obèanství. Z Èech pozval svou
sestøenici a s ní se o�enil. V Americe se jim pøíli� dobøe nedaøilo, tak�e roku
1878 se vrátili do Èech. V tém�e roce se jim narodil syn Siegfried (pozdìj�í otec
Helmuta). Podle amerických zákonù mìl od narození Siegfried Hirsch také
americké obèanství. V roce 1898 slou�il v rakouské armádì; roku 1902 vyces-
toval do Ameriky. Proto�e nemìl �ádné doklady o americkém obèanství svého
otce Salomona, mohl získat americké obèanství a� po pìtiletém pobytu v USA
(Pennsylvanie).

Do Evropy se Siegfried Hirsch vrátil roku 1910 a usadil se v Lotrinsku2, kde
pracoval jako in�enýr konstrukèních projektù. Zde se o�enil s Marthou Neubur-
gerovou z bohaté rodiny ze Stuttgartu. Dne 27. 1. 1916 se jim narodil syn Hel-
mut a otec jej nechal registrovat u amerického konzulátu. Kdy� Amerika vstou-
pila roku 1917 do války proti Nìmecku, americký konzulát zastupovalo �pa-
nìlsko a to odmítlo prodlou�ení amerického pasu Hirschovým. Stejnì se zacho-
val po skonèení války i americký konzul ve Stuttgartu. Stalo se tak po zásahu
francouzského soudu, který dal Hirschovým pøíkaz vystìhovat se z Lotrinska.
Dùvodem bylo to, �e Siegfried Hirsch za války vedl v Lotrinsku vojenský laza-
ret. Cesta do USA mu nebyla povolena a jeho tamìj�í jmìní bylo dáno do nuce-
né správy spoleènosti Alien Property Custodian. Spor o pøiznání (navrácení)
amerického obèanství vedl Siegfried Hirsch i po pøesídlení do Prahy. To mìlo
sehrát rozhodující roli pro záchranu jeho syna Helmuta.
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Helmut Hirsch se úèastní hnutí mláde�e v Nìmecku

Hnutí mláde�e v Nìmecku bylo protestním výrazem proti fale�nému a neci-
telnému vztahu k pøírodì v dobì vilémovského Nìmecka. Toto hnutí hlásalo
návrat k volnému a svobodnému pøirozenému �ivotu, pøièem� posilovalo ro-
mantické pojímání minulosti nìmeckých dìjin. Poèátkem tohoto hnutí byla or-
ganizace Wandervogel, která vznikla roku 1900 ve Steglitzu v západním Berlí-
nì pod vedením Karla Fischera. Èlenù rychle pøibývalo, tak�e do roku 1914
mìla 25 000 èlenù. Po roce 1918 vzniklo nìkolik svazù mláde�e Wandervogel
a Pfadfinder (bündnische Jugend) usilujících o �ivot ve stranickopolitické a ná-
bo�enské neutralitì. �ádná z uvedených organizací v�ak pøes proklamace ob-
èanského protestu neusilovala o revoluèní zmìny a vzorem jim zùstávala hesla
Gott-Kaiser-Vaterland.3

Pro mladého Helmuta Hirsche se stala ideálem pomìrnì malá organizace
�d. j. 1. 11.�4 (Tento neobvyklý název ve zkratce uvádìl datum jejího zalo�ení:
1. 11. 1929). Organizace navazovala na tradice Wandervogel, od ní� pøejímala
romantické pojetí �ivota. Usilovala o opravdový vztah k pøírodì a spojení inte-
ligence s prostým lidem. Své zásady postavila na principech dùsledných èinù
a podøízení se ideálùm hnutí a vedoucímu skupiny. Prosazovala odvrácení se od
mìstské civilizace, odmítala nadøazenost politiky.

Organizaci �d. j. 1. 11.� zalo�il Eberhard Köbel (nar. 1917), syn stuttgart-
ského soudce. Jako vùdce této organizace pøijal Köbel pøezdívku �Tusk�. Byl to
charismatický èlovìk, jeho� osobnost mladého Hirsche silnì ovlivnila. Za hos-
podáøské krize ve 30. letech pøevzala organizace nìkteré socialistické my�len-
ky, nikdy v�ak nepodlehla nacistickým heslùm.

H. Hirsch vstoupil do této organizace v roce 1931 a zde poznal Helmuta
Hauga, který sehrál pozdìji v jeho �ivotì zlovìstnou roli. Pøátelství s H. Hau-
gem trvalo a� do srpna 1933, kdy Hirsch byl jako �id od Tuska z organizace
vylouèen. Pøeru�ený vztah s Haugem se obnovil roku 1934, kdy se setkali na
koncertì donských kozákù ve Stuttgartu.

Helmut Haug se narodil 20. 12. 1914 v Halle nad Saalou. Od roku 1920
nav�tìvoval gymnázium ve Stuttgartu, po jeho dokonèení byl zamìstnán u své-
ho otce v pøírodovìdeckých sbírkách, a pak poèal studovat na lékaøské fakultì
v Tübingen. Po nástupu Hitlera k moci se stal èlenem Hitler-Jugend.

Rodina Hirschù se stìhuje do Prahy

Pronásledování �idù v nacistickém Nìmecku donutilo rodinu Hirschù
k emigraci. Vzhledem k tomu, �e jejich pøedek pocházel z Èech, rozhodli se
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odjet do Èeskoslovenska. Navíc pak demokratické pomìry v této republice jim
zaji��ovaly bezpeèný �ivot.

Na jaøe 1935 Helmut ukonèil studium na gymnáziu ve Stuttgartu, na vyso-
kou �kolu z rasových dùvodù v�ak ji� nemìl pøístup. Proto zaèal na podzim
1935 studovat v Praze na nìmecké technice architekturu. Kdy� i jeho sestra
Käthe v dubnu 1936 ve Stuttgartu odmaturovala, odstìhovala se i ona s rodièi
do Prahy. Pøístøe�í získali ve vile v Braníku v ulici Na usedlosti èp. 458.

Helmut vidìl, �e i mezi studenty na vysoké �kole byli nacionalistiètí stou-
penci hitlerovského nacismu. Cítil povinnost nìjakým zpùsobem se zapojit do
boje proti nacismu. Nìmecká emigrace v Praze byla politicky velmi rùznorodá
a její èinnost spoèívala spí�e v diskusích ne� v aktivním odboji, po nìm� Hel-
mut tolik tou�il.

Osudy �idovských intelektuálù z roku 1936 ovlivnily H. Hirsche

Syn �idovského rabína z Chorvatska David Frankfurter (nar. 1909
v Daruvaru) studoval na lékaøské fakultì v Lipsku a ve Frankfurtu n. M.
Z rasových dùvodù pøe�el na univerzitu do �výcarského Bernu. Proti�idovské
akce nacistù v Nìmecku jej vedly k rozhodnutí se nacistùm pomstít. Proto 4. úno-
ra 1936 zastøelil v Davosu gauleitera �výcarské NSDAP Wilhelma Gustloffa,
a pak se pøihlásil na policii. Proces proti Davidu Frankfurterovi byl zahájen
9. 12. 1936 v Churu v kantonu Graubünden a David byl odsouzen k 18 letùm
vìzení. V roce 1946 se pøestìhoval do Izraele, kde roku 1982 zemøel. I kdy�
Hirsch byl proti atentátùm, pøi nich� zemøel èlovìk, jistì jej i tento pøípad ovliv-
nil pro jeho pozdìj�í akci.

Novináø Stephan Lux5 (nar. 4.11. 1888 ve Vídni jako syn notáøe), mìl do-
movskou pøíslu�nost v Malackách. Studoval v Bratislavì a v Budape�ti. Za po-
bytu v Praze se tì�ce protloukal. Obèas se mu podaøilo uveøejnit èlánek v Prager
Tagblatt, Prager Presse nebo Neuer Vorwärts. Pronásledování �idù v Nìmecku
jej vedlo k rozhodnutí pøednést varovnou øeè na zasedání Spoleènosti národù
v �enevì. Sehnal peníze na cestu a doporuèení jako novináø a odjel v èervnu
1936 do Francie, kde se se�el s Bertoldem Jacobem. Tento �urnalista byl pøed
èasem odvleèen gestapem ze �výcarska do Nìmecka, ale díky protestùm svìto-
vé veøejnosti byl vydán zpìt.

Lux tì�ce nesl pasivitu Spoleènosti národù, která neèinnì pøihlí�ela k anexi
Habe�e Mussolinim. Napsal dopisy anglickému ministru zahranièí A. Edenovi,
králi Eduardu VIII., listùm Manchester Guardian a Times a �éfredaktoru Prager
Presse Arne Laurinovi (narozen 24. 2. 1889 v Hrnèíøích u Prahy, zemøel 16. 2.
1945 v New Yorku).
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Na protest proti pasivitì Spoleènosti národù se pøi jejím zasedání 2. èerven-
ce 1936 pøímo v sále zastøelil. Ozvìna výstøelu se zdála zpoèátku silná. Do ne-
mocnice pøispìchal �enevský velkorabín a poskytl Luxovi poslední útìchu.
O umírajícího se staral synovec prezidenta Ed. Bene�e. Luxova rodina v Praze
dostala peníze na cestu k pohøbu, z Paøí�e z listu Intransigeant vìt�í obnos pro
první dobu. Nad hrobem mluvili kromì velkorabína pøedseda izraelitské obce
v �enevì a pøedseda svazu novináøù pøi Spoleènosti národù. V�ichni se posta-
vili za Luxovo varování a apelovali na jednotu národù proti nacismu.

Na Luxùv èin reagovali i nacisté. List Der Stürmer vydávaný v Norimberku
zuøivým antisemitou Juliem Streicherem uveøejnil sprostou karikaturu:

Im Völkerbund ist koschres Blut geflossen,
Ein Jud hat Gesten halber sich erschossen,
Er tat der Welt nach aussen kund:
Geschossen ist der Völkerbund.

Na podzim 1936 se v �enevì konal první svìtový �idovský kongres. Na-
hum Goldmann prorokoval, �e jednou se budou stavìt v Nìmecku Stephanu
Luxovi pomníky. Pøátelé se domnívali, �e se stane hrdinou �idovského národa.
Nestalo se ani jedno, ani druhé.

Na podzim 1936 byl povolán na nìmeckou právnickou fakultu prof. Hans
Kelsen (nar. 11. 10. 1881 v Praze, zemøel 15. 4. 1973 v USA).6 Pra��tí nìmeètí
nacionalistiètí studenti ideovì podporovaní z nacistického Nìmecka pøipravili
proti nástupu prof. Kelsena protestní akce.7

Prof. Hans Kelsen patøil k onìm 1202 vìdcùm, kteøí v dubnu 1933 byli vy-
hnáni z øí�skonìmeckých univerzit pro svùj �idovský pùvod. H. Kelsen pùsobil
v letech 1911�1930 na univerzitì ve Vídni a patøil ke svìtovým �pièkám
v otázkách mezinárodního práva. V roce 1930 pøe�el na univerzitu do Kolína
nad Rýnem. Po tøech letech byl zbaven místa nejen z rasových dùvodù, ale i pro
své demokratické názory na uplatòování práva. Ihned se ho ujala univerzita
v �enevì. Kelsen v�ak zvolil nabízené místo v Praze. Opozici proti jeho nástu-
pu vedl prof. Fritz Sander (nar. 1889 ve Vídni). Fr. Sander byl ve Vídni Kelse-
novým �ákem, od roku 1929 èlenem pra�ské nìmecké univerzity a do roku 1933
dìkanem této fakulty. Aèkoliv byl Sander polo�id, pøidal se k nacionálnì socialistic-
kému hnutí v ÈSR, mìl úzké kontakty k nìmeckému vyslanectví v Praze, odkud
pøebíral direktivy pro �íøení nacistické propagandy v ÈSR. Lze tedy pøedpokládat,
�e pøes toto vyslanectví dostal pokyny i proti povolání H. Kelsena do Prahy.

Podpory Kelsenovi se dostalo od prof. Edgara Foltina (nar. 26. 7. 1897
v Rakousku) a èeskoslovenská vláda jej v kvìtnu 1936 jmenovala profesorem
mezinárodního práva na pra�ské nìmecké univerzitì.
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Vstupní pøedná�ku ohlásil prof. H. Kelsen na 22. øíjna 1936. Proti tomu
pøipravovali nacistiètí studenti demonstraci. Proto byla provádìna kontrola pøi
jejich vstupu do budovy Karolina. Pøesto násilím pronikla skupina demonstrují-
cích do budovy, obsadila chodby a pronikla i do pøedná�kového sálu. Levicoví
a �idovsky vyhlí�ející studenti byli ze sálu vyhnáni. Pøes v�echny tyto nacistic-
ké excesy pokraèoval prof. Kelsen v pøedná�kách a� do února 1938. Pak ode�el
do USA, kde 15. 4. 1973 zemøel v Berkeley v Kalifornii.

Prof. Fritz Sander byl po obsazení Prahy nacisty za své slu�by odmìnìn.
Jako polovièní �id byl sice ponechán na nìmecké univerzitì, pozdìji v�ak byl
pøedèasnì penzionován. Krátce nato ve stáøí 50 let spáchal sebevra�du.

Dr. Otto Strasser v pra�ském exilu 1933�1938

O. Strasser se narodil 10. 9. 1897 ve Windsheimu v Bavorsku jako syn krá-
lovského úøedníka, zemøel v Mnichovì 27. 8. 1974. Pro�el typickým vývojem
své generace poznamenané první svìtovou válkou. V necelých 17 letech se pøi-
hlásil jako dobrovolník do armády. V prùbìhu války on a jeho vrstevníci dozráli
v nacionalisty. Otto Strasser a jeho bratøi Gregor a Paul a øada jiných se vrátili
na konci války domù s hrdostí na svùj �elezný váleèný køí�. Nebyl stoupencem
proletáøské revoluce a proto �el do Mnichova bojovat proti vládì republiky rad
jako èlen Eppova freikorpsu. Pak zaèal studovat v Berlínì na univerzitì práva
a politické vìdy.8

Zatímco v Mnichovì stál na stranì zarytých nacionalistù, dostal se v roce
1920 pøi potlaèování Kappova puèe mezi socialisty. Pøi politických studiích
narazil na pojem, který dosud v Nìmecku neexistoval � národní socialismus.
Bylo pro nìho objevem, �e sudet�tí Nìmci v èeských zemích pod vedením Han-
se Knirsche a Rudolfa Junga mìli obdobnou nacistickou stranu DNSAP. Hesla
nacionálního socialismu ra�ená sudetonìmeckými extremisty na�la �ivnou pùdu
v Nìmecku, které pro�ívalo dùsledky ztracené války, ztracené revoluce a infla-
ce. I O. Strasser nabyl pøesvìdèení, �e Nìmecko potøebuje nacionální socialis-
mus.

V roce 1925 se stal pod vlivem svého bratra Gregora èlenem NSDAP. Ji�
roku 1926 se O. Strasser poprvé støetl s Hitlerem v otázce vyvlastnìní �lechtic-
kého majetku. Za hospodáøské krize roku 1930 vypukla v Sasku stávka kovo-
dìlníkù. Sächsischer Beobachter � orgán Strasserovy skupiny � podporoval stáv-
kující. Svaz prùmyslníkù �ádal Hitlera, aby zakázal takovýto postoj funkcioná-
øù strany. O. Strasser neuposlechl a v kvìtnu 1930 se po nìkolikahodinové hád-
ce s Hitlerem roze�el. Nezalo�il sice novou stranu, ale vytvoøil hnutí � Schwar-
ze Front.
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Hitler po uchopení moci zakázal Strasserovu organizaci hned 4. 2. 1933
a zabavil její èasopisy. Dne 9. 5. 1933 dostal O. Strasser od svého bratra Grego-
ra varovný dopis, �e jeho úkryt na bavorsko-rakouských hranicích je prozrazen
a proto Otto odjel do Vídnì. Ale ani zde nebyl pro nìho pobyt bezpeèný a proto
odjel do Bratislavy. V Praze pak zahájil dal�í èinnost Schwarze Front; vydával
letáky, bro�ury, èasopis �Die deutsche Revolution�, navazoval spojení se zahra-
nièím a dokonce dal do slu�eb svých my�lenek i tajnou vysílaèku.9 Jak sám
uvádí ve svých pamìtech, pou�íval ochrany èeskoslovenských policejních úøa-
dù v èele s policejním øeditelem Bendou, nalezl pøátele u �urnalistù a funkcio-
náøù èeských a nìmeckých politických stran (Wenzel Jaksch, dr. Emil Franzel
a pra�ský advokát Egon Schwelb).

Na jaøe 1934 pøi�el do ÈSR ing. Rudolf Formis ze Stuttgartu. Ve výletním
hotelu v Záhoøí u Svatojánských proudù instaloval tajnou vysílaèku, která vysí-
lala Strasserovy projevy proti Hitlerovi. Èinnost vysílaèky vyvolala
v nacistických kruzích v Berlínì velkou nervozitu. Proto R. Heydrich vyslal do
ÈSR svého agenta Alfreda Naujockse, který 24. 1. 1935 Formise zastøelil.

Kolem Èerné fronty se pohybovali z Nìmecka vyslaní agenti gestapa. Stras-
serovými spolupracovníky byli lidé, kteøí pùvodnì hájili nacistické ideje, av�ak
pozdìji se s Hitlerem roze�li z osobních nebo i ideových dùvodù. �ivot v emigraci
nebyl nijak lehký a i zde se èasem objevily názorové diference a osobní spory.

Av�ak i ve vlastnostech O. Strassera bylo zároveò nebezpeèí pro nìho osob-
nì i pro jeho hnutí. Vitalita vyvolávala horeènou èinnost, z optimismu se stal
sklon pøehánìt význam vlastní politické práce. Znal málo lidí a obklopoval se
pochlebníky, kteøí jej nakonec opustili, ale podporovali v nìm vìdomí, �e se
Hitler bojí jenom jeho jako protivníka. Nejvy��ím jeho cílem byla stát se Hitle-
rovým nástupcem. Av�ak nedodr�ování zásad vedlo k cynickému macchiave-
lismu a nakonec mu nikdo nevìøil. Pøesto zùstal do konce tøetí øí�e nekompro-
misním bojovníkem proti Hitlerovu systému a byl neúplatný i v dobì finanè-
ních obtí�í. Projevoval ochotu spojovat se s pravými i levými politickými smìry, ale
nikdy neustoupil od svých zásad. K jejich prosazení u�íval jako nástroje politiky,
kterou zamìòoval s taktikou. Polopravdy mu byly právì tak dobré jako pravdy.

Spolupráce Helmuta Hirsche s Èernou frontou Otto Strassera

H. Hirsch sdìlil do Stuttgartu svému pøíteli H. Haugovi a rovnì� do Londý-
na svému bývalému vùdci organizace �d. j. 1. 11.� Eberhardovi Köbelovi alias
Tuskovi, �e v Praze pùsobí výrazná silnì protihitlerovsky orientovaná organi-
zace Schwarze Front vedená dr. Otto Strasserem. Na Tuskovo doporuèení se
mìl H. Hirsch spojit s O. Strasserem.
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Schùzka se konala v kavárnì Luxor na Václavském námìstí è. 49. Na schùzku
v�ak místo O. Strasssera pøi�el jeho tajemník Heinrich Grunov (vlastním jmé-
nem Fritz Beer, nar. 10. 7. 1889 v Erfurtu, za války dopaden gestapem v Paøí�i
a popraven). Grunov vycítil, �e Hirsch je èlovìkem èinu, jakého Strasser hledal.
Vylo�il Hirschovi, �e nacismus v Nìmecku je etapou pøechodnou; v nové revo-
luci sehraje Schwarze Front rozhodující úlohu, jakmile svrhne Hitlera. Pak bude
provedena ekonomická reforma a vytvoøen pomìr mezi soukromou iniciativou
a socialismem. �idovská otázka se vyøe�í tak, �e �idé v budoucím Nìmecku
budou tvoøit národní men�inu se zaruèenou autonomií.10

H. Hirsch, který cítil jistou spoluodpovìdnost za osud �idù v Nìmecku, uvìøil
slibùm Strasserovým, �e zajistí po svém vítìzství nad Hitlerem spravedlivý po-
stoj k �idùm. Sám pak se rozhodl prokázat, �e �idé mají odvahu k boji proti
Hitlerovi. O. Strasser zároveò chtìl demonstrovat svou moc a pomstít se za
svého bratra Gregora zavra�dìného nacisty 30. 6. 1934.

H. Hirsch nad�ený programem Èerné fronty uveøejnil v jejím týdeníku Die
deutsche Revolution èlánek �Der Weg, die Not und Zukunft der Jugend�. Svùj
pøíspìvek zakonèil výzvou k boji proti Hitlerovi a jeho systému.11

V dubnu 1936 nav�tívil H. Hirsch své rodièe ve Stuttgartu a se�el se i se
svým pøítelem H. Haugem. Z povìøení Heinricha Grunova mìl ilegální tiskovi-
ny Èerné fronty roz�iøovat v Nìmecku mezi pøáteli. Proto�e se zdálo nebezpeè-
né vozit bro�ury a letáky osobnì pøes hranice, poslal H. Hirsch balík tìchto
materiálù na G. Haidlovou, která døíve pracovala v rodinì Hirschových a peèo-
vala o jejich dìti Helmuta a Käthe. Kdy� po návratu do Prahy Hirsch zjistil, �e
balík je�tì nedostala, napsal jí, aby jej po obdr�ení odevzdala rodièùm. Ona jej
v�ak odnesla na gestapo. To ji� byl Helmut veden v evidenci gestapa.

Koncem dubna 1936 se H. Hirsch se�el poprvé osobnì s O. Strasserem
v Národní kavárnì na Národní tø. è. 13. Zde hovoøili o spolupráci na èasopise
urèeném mláde�i, kde by Helmut uveøejòoval i svoje kresby.

O teroristické akci proti nacistùm pøímo v Nìmecku jednal H. Grunov ji�
v èervnu 1935 se sudetským Nìmcem, tiskárenským sazeèem z Jablonce nad
Nisou Hawelem. Jeho úkolem bylo opatøit trhavinu. Nikdo netu�il, �e Hawel je
agentem gestapa. Pùvodnì se poèítalo, �e akce bude provedena k výroèí Röh-
mova puèe v èervnu 1936. (Ernst Röhm byl zavra�dìn v akci �dlouhých no�ù�
30. 6. 1935). Pozdìji se uva�ovalo provést akci pøi poøádání olympijských her
v Berlínì (30. 7. 1936). V�echny tyto plány byly nedostateènì pøipraveny a byly
neuskuteènitelné. H. Hirsch byl pravdìpodobnì do chystané akce zasvìcen
v èervnu 1936. H. Grunov byl koneènì spokojen, �e nalezl èlovìka, který je
ochoten provést atentát pøímo v Nìmecku. Hirsch si v�ak kladl podmínku, �e
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pøi výbuchu bomby nesmí být usmrcen jediný èlovìk, jak mu velely jeho mrav-
ní zásady.

Akce mìla postihnout nìjaký objekt. Grunov navrhoval budovu nádra�í ve
Stuttgartu, ale Hirsch jako student architektury a milovník umìní vìdìl, �e bu-
dova nádra�í je umìlecké dílo a proto odmítl. Ani nakladatelství J. Streichera
vydávající antisemitský list �Der Stürmer� nepøicházelo v úvahu, proto�e budo-
va byla pøísnì støe�ena a Hirsch se svým �idovským vzhledem by se do blízkosti
budovy nedostal. Nakonec se shodli, �e místem èinu bude stadion v Norimberku,
který svou procovskou výzdobou byl dokonalým symbolem hitlerismu.

Dne 30. srpna 1936 pøijel na Hirschovo pozvání do Prahy jeho pøítel H. Haug.
Spoleènì podnikli cestu na Podkarpatskou Rus a do Karpat. Helmut si vedl
cestovní deník, který se zachoval u jeho sestry Käthe �ijící po válce v USA.
Helmut se svìøil Haugovi s chystaným útokem v Norimberku. S nejvìt�í prav-
dìpodobností Haug po návratu do Nìmecka jako èlen Hitlerjugend informoval
nacistické úøady.

Jak ji� bylo uvedeno, byl rok 1936 naplnìn tragickými událostmi, které zvy-
�ovaly iniciativu H. Hirsche a posilovaly jeho rozhodnutí provést bombový útok.
Byl stanoven termín na 24. prosinec 1936.12 Dne 19. 12. 1936 se Hirsch napo-
sled se�el s O. Strasserem. Ji� pøedtím se dostavil na nìmecké vyslanectví v Praze
a �ádal vízum pro cestu do Nìmecka. Pøedlo�il Nansenùv pas (pro osoby bez
státní pøíslu�nosti) a uvedl, �e ve Stuttgartu zemøela jeho babièka. Vyslanectví
mu bez jakýchkoli potí�í vízum vydalo a nyní mohlo v souhøe s gestapem celou
akci jen sledovat a urychlit zásah gestapa.

H. Haug podle dohody mìl oèekávat rychlík z Prahy na nádra�í ve Stuttgar-
tu 20. prosince veèer. Vzhledem k tomu, �e Haug na nádra�í nebyl, ubytoval se
Hirsch v hotelu Pelikan pod vlastním jménem. Následujícího dne 21. prosince
1936 v 7 hodin ráno zde byl zatèen.

Mezitím 21. prosince vyzvedl sazeè Hawel v Praze u H. Grunova dva kufry
s nálo�emi a odjel do Liberce. Potom pì�ky pøekroèil hranici u �itavy. Na první
policejní stanici oba kufry pøedal. Smyèka kolem hrdla H. Hirsche se pová�livì
zaèala stahovat.

Rodièe pátrají po zmizelém synovi

V polovinì ledna 1937 se dostavila do úøadovny Ligy pro lidská práva
v Praze13 matka Helmuta Hirsche a uvedla, �e jejich syn, studující architekturu
na nìmecké technice, je od 20. prosince 1936 nezvìstný. Toho dne ode�el z domu
svých rodièù s ly�emi a sdìlil jim, �e vánoèní svátky stráví na horách. Matka
prosila, aby bylo zahájeno pátrání a zjistilo se, zda její syn nebyl zavleèen do
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Nìmecka. Liga pro lidská práva se obrátila prostøednictvím Mezinárodního èer-
veného køí�e na policejní úøad ve Stuttgartu a po 14 dnech dostala zprávu, �e
rodina Hirschových sice �ila døíve ve Stuttgartu, av�ak odstìhovala se ji� do
zahranièí. O pobytu jejich syna jim prý není nic známo.

Pra�ský policejní úøad sdìlil rodièùm, �e jejich syn na základì víza udìlené-
ho nìmeckým vyslanectvím v Praze odcestoval do Nìmecka bez zavazadel
a èeskoslovenskou hranici pøekroèil v Chebu. Pøi �ádosti o udìlení víza uvedl,
�e chce ve Stuttgartu nav�tívit svou nemocnou matku.14

Dne 21. bøezna 1937 se objevila první zpráva o Helmutu Hirschovi v nìmec-
kém rozhlase, �e byl lidovým soudním dvorem pro velezradu odsouzen k trestu
smrti. Jeden jeho nejmenovaný spoleèník byl odsouzen k trestu na svobodì,
dal�í byl osvobozen (Helmut Haug). Z povìøení velezrádných kruhù odjel Hirsch
do Nìmecka, aby tam provedl bombový atentát. Dvì bomby vyrobené v cizinì
byly u nìho nalezeny a zabaveny.

Øeditelství pra�ské policie potvrdilo, �e Helmut Hirsch se seznámil v Praze
s hlavním pøedstavitelem Èerné fronty Otto Strasserem a jeho sekretáøem Hein-
richem Grunovem. Ti jej po�ádali, aby je pøed cestou do Nìmecka nav�tívil.
Grunov na policii potvrdil, �e Hirsch odjí�dìl do Nìmecka bez zavazadel
a jakýchkoli ilegálních tiskovin.

Úsilí amerických diplomatù o záchranu �ivota H. Hirsche

Dne 22. dubna 1937 obdr�el americký velvyslanec v Berlínì William E. Dodd
telegrafický pøíkaz Státního departmentu z Washingtonu, aby �ádal dùkaz viny
o plánovaném atentátu na J. Streichera. V telegramu se zdùrazòovalo, �e za
takový èin má následovat trest podle amerických zákonù. Nìmecká vláda v�ak
ani nedovolila nahlédnout zástupcùm intervenující vlády do soudních spisù, na
co� podle mezinárodních zvyklostí mìla právo.

Dne 27. dubna byl vysoký úøedník nìmeckého zahranièního úøadu pozván
na lunch k velvyslanci W. E. Doddovi. Pøi této pøíle�itosti sdìlil velvyslancovì
dceøi, �e H. Hirsch mìl v úmyslu zavra�dit Adolfa Hitlera. Uvedl, �e trest ne-
mù�e být zmírnìn a Hirsch bude popraven.

Dne 30. dubna intervenoval americký velvyslanec W. E. Dodd dopisem u �éfa
øí�ského kancléøství státního sekretáøe dr. Otto Meissnera a prosil jej o zmírnìní
trestu proti Hirschovi. Ubìhly týdny a �ádost nebyla zodpovìzena.

Dne 29. kvìtna obdr�el W. E. Dodd dopis státního sekretáøe O. Meissnera15,
�e zmírnìní trestu není mo�né a �e Hirsch bude popraven. Nato se W. E. Dodd
vypravil na nìmecký zahranièní úøad ke Konstantinu Neurathovi16 a prosil jej,
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aby pøesvìdèil Hitlera, �e by mìl respektovat americké zákony. Neurath slíbil,
�e s Hitlerem promluví a kdyby po�adavek Amerièanù nemohl být splnìn, tak
aspoò aby provedení rozsudku bylo odlo�eno.

Dne 2. èervna nav�tívil velvyslanec W. E. Dodd státního sekretáøe O. Meiss-
nera a znovu mu zdùraznil protiprávnost popravit èlovìka, pro jeho� vinu nebyl
pøedlo�en �ádný dùkaz. Americký státní sekretáø Hull17 v novém telegramu �á-
dal odlo�ení popravy a v pøípadì, �e bude pøedlo�en dùkaz viny, zmírnit trest
v do�ivotní �aláø. O. Meissner odpovìdìl, �e dùkaz viny mají: Hirsch chtìl vy-
hodit do povìtøí dùm NSDAP v Norimberku a zavra�dit J. Streichera. O. Meiss-
ner dále slíbil, �e znovu promluví s Hitlerem a bude ho informovat o po�adav-
cích amerického státního sekretáøe Hulla, obává se v�ak, �e Hitler odmítne od-
lo�ení popravy.

Dne 3. èervna W. E. Dodd znovu nav�tívil nìmecký zahranièní úøad, kde jej
pøijal státní sekretáø von Mackensen18, ze� ministra zahranièí K. Neuratha. Sdì-
lil mu, �e Hitler odmítl odlo�ení popravy.

Prostøednictvím generálního konzula Jenkinse W. E. Dodd vyrozumìl státní
department ve Washingtonu, �e Hitler odmítl v�echny po�adavky amerických
úøadù. Proto se konzul Geist s generálním konzulem Jenkinsem odebrali do
vìzení, aby mohli promluvit s H. Hirschem. Po dvouhodinovém èekání jim bylo
sdìleno, �e Hirsche nemohou vidìt a �e ani on nemá zájem o rozhovor.

Na základì alarmujících zpráv amerického velvyslance po�ádali Hirschovi
rodièe v Praze svého právního zástupce dr. Jaroslava Drábka, aby odjel do Ber-
lína a postavil se za po�adavky amerických diplomatù o záchranu jejich syna.

Ve své knize �Z èasù dobrých i zlých� právník dr. Jaroslav Drábek vylíèil
tuto smutnou úlohu.19 �Pokou�el jsem se o záchranu jeho �ivota prostøednic-
tvím èeskoslovenského vyslance v Berlínì dr. Vojtìcha Mastného20, který byl
zase osobním pøítelem amerického velvyslance v Berlínì Williama E. Dodda.
A také jsem se vypravil do Londýna, kde mi vydatnì pomáhal ná� tamìj�í vy-
slanec Jan Masaryk, který zmobilizoval v�echny vlivné anglické osobnosti, ale
v�echno bylo marné. Byl jsem právì zase v této vìci v Berlínì, kdy� se v mém
hotelu objevil americký konzul a oznámil mnì, �e Helmut Hirsch bude pøí�tí
den ráno popraven, co� se také 4. èervna 1937 stalo.21 Nepomohlo mu ani to, �e
mu Spojené státy pøiznaly tìsnì pøed popravou obèanství jen na podkladì toho,
�e jeho dìdeèek byl prý kdysi americkým obèanem. William L. Shirer se o tom-
to smutném pøípadì zmiòuje ve své knize �Berlin Diary� a pí�e, �e plakal, kdy�
èetl Helmutùv dopis, který napsal své sestøe pøed smrtí a který jsem mu já v opise
poslal. Celý pøípad je také podrobnìji zachycen v pamìtech velvyslance Willi-
ama E. Dodda a jeho dcery Marty�.
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Noc pøed popravou strávil H. Hirsch v rozhovoru s rabínem. Dopisy urèené
rodièùm, sestøe Käthe a èeské pøítelkyni Vally potvrzují osobní stateènost, vnitøní
vyrovnanost a rozebírají pøíèiny ne��astného konce, kdy� podlehl nezodpovìd-
ným politikùm typu O. Strassera a H. Grunova.22

Poslední dopisy rodièùm pøed popravou

Po vynesení rozsudku v Berlínì-Plötzensee napsal H. Hirsch dopis, který
rodièe obdr�eli koncem bøezna 1937.

�Psát vám tento dopis nále�í k tomu nejtì��ímu, co jsem kdy musil uèinit.
Prosím vás, nezoufejte! Zaprvé stále je�tì je nadìje na milost a zadruhé musí
pøece ka�dý jednou zemøít. Pomyslete jen, jak krásný byl mùj �ivot. Pomyslete
na mé cesty Nìmeckem, Holandskem, Slovenskem a Karpaty. Myslete na pøá-
telství, jím� jsem se tì�il. Pøátelství a� do smrti. A potom je�tì na poslední nád-
herný pùlrok u vás v Bráníku a na v�echnu lásku a dobrotu. Oè krásnìj�í bylo
v�echno ne� �ivot �edý od poèátku a� do konce. Nezále�í na délce �ivota, ale na
intenzitì. A intenzivní je u mne ka�dý okam�ik. A jaký byl �ivot, taková také
smrt ... Vás musím moc odprosit, �e jsem vás tak obelhal a bez jediného slova
odcestoval. Vìøte mi, �e mi pøitom bylo velmi tì�ko u srdce. Odpus�te mi, pro-
sím. Teprve v tìchto tì�kých chvílích jsem poznal, jak nesmírnì vás v�echny
mám rád a jak jsem ka�dou cévou u vás zakoøenìn ...�

Z druhého dopisu rodièùm, který ode�el po nìkolika týdnech, vysvítá po-
znání, �e jeho obì� byla marná a �e byl zneu�it. Jeho slova pochybnosti míøí na
lidi z Èerné fronty, kteøí zapletli nezku�eného idealistu do nebezpeèného pod-
niku. Jeho chvilkové otøesení a zakolísání tváøí v tváø smrti jej èiní je�tì lidsky
bli��ím.

�Milý otèe, vina padá na lidi, kteøí lehkomyslnì a nezodpovìdnì vyu�ili
ochoty hloupého mladíka a nakonec ho sprostì zradili a vina padá i na mne
samého, proto�e jsem v rozhodném okam�iku neøekl dosti energicky �ne� a pro-
to�e jsem se pøes poèáteèní vnitøní nedùvìru dal oklamat. Ale jedno mi mù�ete
vìøit. Mé ruce a svìdomí zùstávají � a byly by zùstaly èisté. Nepykám zde za
høíchy otcù, nýbr� za vinu a nervositu na�í doby a okolí, proti ní� jsem dosti
èasto brojil a jí� jsem v posledním okam�iku pøece podlehl. Celá vìc je smìsicí
hlouposti, lehkomyslnosti, nerozhodnosti a sprostoty, ani stopy po heroismu
nebo podobnì. Nezbývá mi, ne� se poddat a svým postojem ukázat, �e jsem tuto
nervositu pøemohl ...�
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møel 11. 12. 1996 ve Washingtonu.

20 Mastný, V. Vzpomínky diplomata. Praha 1997, str. 227: �Znal jsem vývoj re�imu Hitlero-
va od samého jeho vzniku a osobnì znal jsem témìø v�echny vedoucí osobnosti øí�skonì-
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Pøíloha 1

Helmuts letzte Briefe an die Familie vor der Hinrichtung

�Euch diesen Brief zu schreiben, gehört zum Schwersten, was ich je tun
müssen. Bitte, verzweifelt nicht ! Erstens ist ja noch immer Hoffnung auf einen
Gnadenerweis, und zweitens muss schliesslich ja jeder einmal sterben. Bedenkt
doch, wie schön mein Leben war. Denkt an alle meine Fahrten durch Deutschland,
Holland, die Slowakei und die Karpathen. Denkt an die Freundschaft, die ich
genossen. Freundschaft bis in den Tod. Und dann noch das herrliche letzte halbe
Jahr bei Euch in Branik und alle Eure Liebe und Güte. Wieviel schöner war das
alles als ein Leben grau von Anfang bis Ende. Nicht auf die Länge des Lebens
kommt es an, sondern auf die Intensität. Und intensiv ist bei mir jeder Augenblick.
Und wie das Leben war, so auch der Tod ... Euch habe ich soviel abzubitten,
dass ich Euch so belogen habe, und, ohne ein Wort zu sagen, einfach abgereist
bin. Glaubt mir, das Herz war mir zentnerschwer dabei. Bitte, verzeiht mir ! Erst
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in dieser schweren Zeit habe ich gemerkt, wie unermesslich lieb ich Euch alle
habe, wie ich mit jeder Faser verwurzelt bin mit Euch ...�

Ein Paar Wochen später kam ein zweiter Brief an die Eltern. �... Lieber Vater,
die Schuld trifft die Leute, die leichtsinnig und verantwortungslos die Bereitschaft
eines saudummen Jungen ausgenützt und ihn endlich hunds � gemein verraten
haben, und mich selbst, weil ich im entscheidenden Augenblick nicht energisch
genug nein gesagt habe und mich über mein innerstes Misstrauen habe
hinwegtäuschen lassen. Aber das könnt Ihr mir glauben: Hand und Gewissen
sind � und wären � sauber geblieben. Nicht Vaters Schuld büssen, sondern die
Schuld und Nervostität unserer Zeit und Umgebung, gegen die ich oft genug
gepredigt habe und der ich im letzten Moment doch erlegen bin. Die ganze
Sache ist ein Gemisch von Dummheit, Leichtsinn, Unentschlossheit und
Gemeinheit und keine Spur von Heroismus oder so etwas. So bleibt mir nichts
übrig, als mich darein zu ergeben und durch meine Haltung zu zeigen, dass ich
diese Nervosität überwunden habe ...�

Pøíloha 2

Prof. dr. Hans Kelsen
(11. 10. 1881�15. 4. 1973)

Dr. Otto Strasser
10. 9. 1897�27. 8. 1974
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Pøíloha 3

�ádost o vízum pro cestu do Stuttgartu � podzim 1936 (SÚA, H 2169/26)
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Pøíloha 4

Vlastní podobizna studenta pra�ské techniky Helmuta Hirsche � perokresba
(27. 1. 1916�4. 6. 1937)
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ZUSAMMENFASSUNG

HELMUT HIRSCH: TRAGISCHES SCHICKSAL DES DEUTSCHEN
EMIGRANTEN

Bohumil Èerný

Am 27.1. 1916 wurde Helmut Hirsch in Stuttgart geboren. Sein Grossvater
Salomon Hirsch stammte aus Böhmen, wo er im Jahre 1839 in Winterberg
geboren wurde. Seit 1868 lebte er in den USA, wo er die amerikanische
Staatsbürgerschaft erreicht hatte. Er heiratete seine Cousine und im Jahre 1878
kehrten sie beide nach Böhmen zurück, wo ihr Sohn Siegfried geboren wurde.
Er war der Vater von Helmut. Dieser studierte am Gymnasium in Stuttgart, wo
er im Jahre 1935 maturierte. Als Jude durfte er keine Hochschule besuchen.
Darum gingen die Eltern mit dem Sohn Helmut und der Tochter Käthe nach
Prag, wo Helmut an der Prager Deutschen Technik Architektur studierte.

Helmut Hirsch war bereits in Stuttgart von der Jugendbewegung beeinflusst.
Am 1.11. 1929 wurde eine kleine Organisation gegründet, die an die Öffentlichkeit
unter dem Titel �d. j. 1. 11.� trat. Der Gründer war Eberhard Köbel, alias �Tusk�.
Er war ein charismatischer Mensch und hatte auf Hirsch einen grossen Einfluss.
Im Sommer 1932 hat Hirsch in der erwähnten Organisation Helmut Haug
kennengelernt. Die Freundschaft dauerte bis August 1933; danach wurde er als
Jude aus der Organisation ausgeschlossen.

Als Helmut Hirsch nach Prag kam, empfahl ihm Tusk Kontakt mit der
Schwarzen Front und mit ihrem Führer Dr. Otto Strasser anzuknüpfen.
O. Strasser und sein Sekretär Heinrich Grunov (eigentlich Friedrich Beer) waren
froh, dass sie jemanden gefunden haben, der bereit war, etwas gegen Hitlers
Regime zu unternehmen. Es handelte sich um einen Bombenanschlag gegen das
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.

Im August 1936 kam Helmut Haug zu Besuch nach Prag. Mit H. Hirsch
wanderten sie durch die Karpaten. Bei dieser Gelegenheit vertraute sich Hirsch
dem Haug mit seinem Attentasplan. Man kann vermuten, dass Haug nach seiner
Rückkehr die zuständige Poliziestelle in Deutschland informiert hat. (Er war
schon Mitglied der Hitler-Jugend).

Am 20. 12. 1936 kam Hirsch nach Stuttgart. Am nächsten Tag wurde er von
der Polizei festgenommen. Vom Gerichtshof in Berlin wurde er am 8.3. 1937 zur
Todesstrafe verurteilt. Trotz der Versuche der amerikanischen Diplomaten den
Jungen zu retten, wurde er am 4. 6. 1937 hingerichtet.

Nach seiner Verurteilung schrieb er aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee Briefe
an seine Eltern, seine Schwester Käthe und seine tschechische Freundin Vally.
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PØÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE FRANCOUZSKÉHO
NOVINÁØE GEORGESE BLACHONA SE SOBÌSLAVEM

PINKASEM VE SVÌTLE JEJICH VZÁJEMNÉ
KORESPONDENCE

Zora Machková

Kdy� si v roce 1887 vybral francouzský diplomat, zplnomocnìný ministr
a bývalý generální konzul ve Washingtonu Albert Lefaivre pro svoji tiskovou
kampaò usilující o spojenectví rakousko-uherských slovanských národù
a Rumunù s Francií proti Nìmecku za spolupracovníky redaktora seinské pre-
fektury Georgese Blachona a na èeské stranì malíøe Sobìslava Pinkase, patrnì
netu�il, �e stojí u zrodu plodné spolupráce a pøátelství tìchto dvou osobností,
které pøetrvalo i po ukonèení této kampanì a pokraèovalo a� do smrti Sobìslava
Pinkase.

Georges Blachon se narodil 12. kvìtna 1857 v Castillonnes v departementu
Lot-et-Garonne ve Francii Louisi Émilienovi Blachonovi a Marie Louise Guerry-
ové.1  Od roku 1882 byl zamìstnán jako sekretáø-redaktor na seinské prefektu-
øe, nepatøil v�ak k cechu paøí�ských �urnalistù a reportérskou èinnost vykoná-
val jen obèas. Po nìjakou dobu opatøoval pro policejní seinskou prefekturu zprávy
týkající se Rakousko-Uherska.2  Blachona si vybral Albert Lefaivre pro svoji
tiskovou kampaò jako �éfredaktora pøipravovaného èasopisu l´Autriche slave
et roumaine, na doporuèení bývalého francouzského prezidenta Julesa Ferryho.
Díky politickým stykùm dostal od prefektury na redigování èasopisu dovole-
nou.3  Zamìstnancem seinské prefektury v�ak zùstal a� do roku 1896.4

Èeský malíø a publicista Sobìslav Pinkas5 , který se narodil 7. øíjna 1827
v Praze, mìl k francouzskému prostøedí velmi blízko. Jeho babièka Marie Du-
chetová pocházela po otci z francouzské emigrantské rodiny.6  Otec Sobìslava
Pinkase JUDr. Adolf Maria Pinkas byl známý pra�ský advokát, poslanec a èlen
zemského výboru, který stál v popøedí politického a ústavního ruchu v roce 1848.
Matka Karolina Pinkasová, rozená baronka Schaurothová pocházela po matce
z rodu Daèických z Heslova. Syn Sobìslav zpoèátku kráèel v otcových �lépì-
jích a studoval práva, zároveò se v�ak vìnoval studiu kreslení a malby.7

Za studií na právnické fakultì se aktivnì úèastnil politického ruchu. V roce
1848 byl jedním ze studentù, kteøí zatkli a hlídali místodr�itele hrabìte Lva Thuna.
Se svým otcem poslancem se Sobìslav Pinkas odebral na Kromìøí�ský snìm
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jako referent Havlíèkových Národních novin a ilustrátor �otka, pro nìho� kres-
lil karikatury poslancù.8

Po návratu z Kromìøí�e se Pinkas rozhodl, patrnì pod vlivem svého pøítele
Josefa Mánese, opustit právnickou dráhu a dal se 15. øíjna 1849 zapsat
na pra�skou malíøskou akademii. Brzy v�ak shledal tuto �kolu nedostateènou
a v dal�ím studiu pokraèoval v letech 1850�1853 v Mnichovì na soukromé �kole
profesora Berdelliho. Za svého pobytu v Mnichovì zosnoval plán na osvobození
Havlíèka z Brixenu, na který v�ak údajnì nepøistoupil sám Havlíèek.9

Za dal�ím malíøským vzdìláním ode�el Sobìslav Pinkas roku 1854 do Paøí-
�e,10  kde se stal �ákem francouzského malíøe Couturea. Zároveò nav�tìvoval
malíøské kolonie tzv. barbizonské �koly11  v okolí Paøí�e, a to zejména kolonii
Marlotte ve fontainebleauském lese, které pøedsedal Henry Murger. Roku 1857
se o�enil s Adrienne Denoncinovou pocházející z vinaøské rodiny z Ludes
u Reme�e, se kterou se usadil ve Vaux de Cernay v jednopatrovém domì, jen�
byl majetkem rytíøe de Gatines. Jeho ateliér se stal povìstný svými karikaturami
známých osob celého kraje.12  V polovinì �edesátých let Pinkasovi pøesídlili do
Cernay la ville. Pinkas zde maloval pøevá�nì �ánrové obrazy a obrazy zvíøat.
Vícekrát vystavoval v paøí�ském Salónì, kde se jeho obrazy setkaly se zájmem.
Nìkolik jeho velkých obrazù bylo prodáno do Ameriky. Pinkasùv obraz La mort
et le vieillard13  byl Salónem odmítnut jako pøíli� realistický a byl pak vystaven
zároveò s pracemi Maneta, Pissara a Whistlera v Salónì odmítnutých v Paøí�i
a poté na výstavì Krasoumné jednoty v Praze roku 1864. V souvislosti
s vystavováním Pinkasových obrazù v Praze roku 1864 se poprvé èeská veøej-
nost ob�írnìji dozvìdìla o jeho tvorbì ve Francii.

Pinkas se zabýval také malbou na porcelánì. Zde byl ovlivnìn vlivy tehdy
módního umìleckého smìru japonismu, který slavil vítìzství po svìtové výsta-
vì v Londýnì (1862) a v Paøí�i (1867). Nìkteré jeho majoliky byly zakoupeny
pro muzeum v Limonges. Pro vévodu de Trévis zhotovil krásný talíø s obrazem
zámku Coupevrai. Jeho dekorativní fajánsové práce souvisí s monumentální prací
architektonické výzdoby, fajánsovým tympanonem Kristus s evangelisty umís-
tìným nad gotickým vchodem, kterou provedl pro kostel v Auffargis.14

Za svého pobytu v Paøí�i byl Pinkas vyhledáván øadou významných èes-
kých osobností. Pøátelil se s Jaroslavem Èermákem, z politikù a publicistù se
stýkal s Josefem Václavem Frièem, nav�tívili ho malíøi Viktor Barvitius a Vik-
torin Weithner. Pomáhal a radil také dal�ím èeským malíøùm, kteøí pøi�li v 60. le-
tech 19. století do Paøí�e.15

V pøátelských stycích byl i s francouzskými malíøi, se kterými se seznámil
v Paøí�i, v Marlotte nebo ve Vaux-de-Cernay. K jeho pøátelùm patøili krajináøi
Henri Harpignies, François Louis Français, Jules Breton, Edouard Leconte. Okruh
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jeho francouzských pøátel byl znaènì rozsáhlý a zahrnoval kromì malíøù osoby
politicky a publicisticky èinné.16

Po otcovì smrti v roce 1865 zùstal Sobìslav Pinkas ve Francii pouze necelé
ètyøi roky. Roku 1869 se vrátil do Prahy, kde pak uèil pìtadvacet let kreslení
na vy��í dívèí �kole.

Po svém návratu se aktivnì zapojil do spoleèenského a kulturního �ivota
v Èechách. Stal se pøedsedou výtvarného odboru Umìlecké besedy a pozdìji
jejím starostou. Za jeho pøedsednictví byly vydány reprodukce nejlep�ích obra-
zù Jaroslava Èermáka, jeho dùvìrného pøítele, jeho� mnohá díla zachránil
pro èeskou veøejnost. Byl èlenem Sboru pro postavení Národního divadla. Zde
byl zvolen do poroty v soutì�i o výzdobu Národního divadla, pøi které mìl pøí-
le�itost se seznámit s Al�ovými lunetami, které ho zaujaly natolik, �e sám jednu
z lunet v divadle vymaloval. Mimo to pøispíval do Kvìtù, Národních listù, Hu-
moristických listù a redigoval list Národ sobì, vydaný po po�áru Národního
divadla v Praze.17

Pinkas ve svém domì èasto pøijímal nav�tìvy z Francie. Tak jako za svého
pobytu ve Francii pøijímal a uvádìl do spoleènosti své èeské krajany, tak zase
v Praze pomáhal Francouzùm, kteøí zavítali do Èech. Jeho blízkým pøítelem se
stal Ernest Denis. S Denisem se Pinkas seznámil v Praze, kde tento francouzský
slavista studoval v letech 1872�1874. U Pinkase a jeho francouzské man�elky
na�el Ernest Denis «kus Francie» a i po letech vzpomínal s radostí na nedìlní
veèírky u Pinkasù, na dru�nou zábavu, na hry v �achy a domino, na veselou
povahu paní Adrienny.18  Denis si rovnì� oblíbil obì Pinkasovy dìti Ladislava
a Jiøinu19. V osmdesátých letech 19. století trávil Pinkas ka�doroènì léto na cha-
lupì v Sázavì, kde hostil nìkolikrát Denise a poøádal zde pro nìj lovy. Kdy�
Pinkas zatou�il v roce 1887 opìt spatøit Francii, stal se zase on hostem u Deni-
sových v Arcachonu, jihozápadnì od Bordeaux, na bøehu atlantického oceá-
nu.20  Na dùkaz svého pøátelství vìnoval Ernest Denis své historické dílo �La
Bohême depuis la Montagne-Blanche� památce tehdy ji� zesnulého Sobìslava
Pinkase.

K rozvoji vzájemných èesko-francouzských stykù pøispíval Pinkas i jako
zakladatel Alliance française de Prague, jí� po �estnáct let pøedsedal, jako kore-
spondent francouzských deníkù Siècle, République française, Soleil a Débats,
kde se v�ude po více ne� tøicet let sna�il probudit sympatie francouzských ète-
náøù ke slovanským národùm a zvlá�tì k Èechùm.21  Tato publicistická èinnost
mu získala na jedné stranì znaènou popularitu, na druhé stranì si vyslou�il ne-
dùvìru ze strany rakouských vládních kruhù.

Pinkas celý svùj �ivot usiloval o sblí�ení Èechù a Francouzù, o jejich vzá-
jemné lep�í poznání. Ve svých zprávách pro velké francouzské deníky sezna-
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moval francouzskou veøejnost s na�í zemí, s její historií, s jejími aspiracemi
a politickým bojem a usiloval, aby Francie pochopila dùle�itost tohoto boje
z mezinárodního hlediska. To v�e spoleènì s jeho vynikající znalostí francouz-
ského jazyka vedlo nepochybnì k tomu, �e se právì Sobìslav Pinkas stal vý-
znamnou oporou vznikajícího èasopisu l´Autriche slave et roumaine. Po cestì
Alberta Lefaivra do Èech v záøí 1887,22  jejím� úèelem bylo vyhledat spolupra-
covníky pro tento nový èasopis, byl v Praze ustaven výbor spolupracovníkù
v èele se s Lefaivrovým pøítelem Sobìslavem Pinkasem. Dal�ími èleny výboru
se stali Marie Èervinková-Riegrová, Renáta Tyr�ová, Jaromír Èelakovský, Fran-
ti�ek Jeøábek, Eduard Jelínek, Ladislav Pinkas a Jiøí Til�ner.23  Úkolem výboru
bylo sbírat zprávy a posílat je do Paøí�e, získávat pøedplatitele a pøekládat vel-
kou èást Národních listù. Obdobný výbor spolupracovníkù mìl být vytvoøen ve
Vídni se zámìrem navázat kontakty se záhøebskými a ljubljanskými intelektuá-
ly, ale k tomu nikdy nedo�lo.

Vydávání èasopisu l´Autriche slave et roumaine bylo souèástí kampanì, je-
jí� plán pøedlo�il na jaøe roku 1887 bývalý prezident Francouzské republiky
Jules Ferry ministru zahranièních vìcí Leopoldu Emilu Flourensovi. Zámìrem
tohoto plánu bylo o�ivení sympatií rakousko-uherských slovanských národù
a Rumunù k francouzské kultuøe a Francii vùbec. Jejich prostøednictvím chtìla
Francie pùsobit na Vídeò, a tak oslabit vliv trojspolkové politiky v rakousko-
uherské monarchii.24  Celá kampaò byla výraznì protinìmecká a jejím koneè-
ným dùsledkem mìlo být oslabení Nìmecka.

Kampaò se zároveò obracela k francouzské veøejnosti s cílem zlep�it její
informovanost o rakousko-uherských Slovanech a Rumunech a ukázat, jak vý-
hodnou úlohu by mohli hrát pro Francii v mezinárodní politice. Kampaò mìla
být provádìna tak, �e francouzským intelektuálùm zajímajícím se o politiku,
jako� i politickým osobnostem v Rakousku-Uhersku mìl být ka�dý týden25 zdar-
ma zasílán èasopis, který by je pravidelnì informoval o slovanských
a rumunských zále�itostech.26

Èasopis l´Autriche slave et roumaine zaèal vycházet od 8. listopadu 1887
a jeho �éfredaktorem se stal Georges Blachon. Sídlo redakce bylo v Paøí�i. Le-
faivrovi se podaøilo zajistit subvenci francouzského ministerstva zahranièních
vìcí na jeho vydávání.

Pro svoji tiskovou kampaò se Georges Blachon na radu Alberta Lefaivra
pokusil získat Louise Légera a Ernesta Denise. Oba dva odmítli, i kdy� ka�dý
z jiného dùvodu. Léger jako odborník na slovanské zále�itosti pova�oval Bla-
chonùv projekt za konkurenci své vlastní èinnosti a zároveò se cítil ura�en, �e
nebyl po�ádán on sám, aby se tohoto projektu ujal.27  Ernest Denis byl zase
skeptický k úèinku l´Autriche slave et roumaine. Zdálo se mu, �e se nemù�e
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obracet na �iroké francouzské ètenáøstvo, proto�e podává jen zlomkovité zprá-
vy o zále�itostech a lidech, kteøí nejsou ve Francii pøíli� známi. Navrhoval Bla-
chonovi, aby svùj èasopis zmìnil na �Revue slave�, je� by �la více do hloubky
a kromì politické situace by si v�ímala i umìní, literatury a slovanské historie
a pokusila by se seznámit Francii s celým slovanským svìtem. Rovnì� se mu
nelíbilo protimaïarské zamìøení l´Autriche slave et roumaine vzhledem
k sympatiím, jim� se Maïaøi ve Francii tì�ili.28

Kontakt Blachona se Sobìslavem Pinkasem byl zpoèátku jen písemný.
Z 9. øíjna 1887 je první Pinkasùv dopis adresovaný Blachonovi, v nìm� se po-
chvalnì vyjadøuje o zalo�ení l´Autriche slave et roumaine a vyjadøuje v nìm
svou chu� zapojit se do èinnosti listu. Pinkas neznal poøádnì ani Blachonovo
jméno, ptal se ho, zda se jmenuje Blachon nebo Blochon.29

Pøedplatitele získával èasopis rùznými zpùsoby. Ze zaèátku Blachon roze-
slal øadu výtiskù zdarma profesorùm historie na francouzských lyceích a uni-
verzitách, politikùm, �urnalistùm, redakcím velkých listù a mnoha dal�ím ve-
øejnì èinným osobám.30  V Praze se vydavatelstvo obrátilo na tøi pra�ské knih-
kupce � Øivnáèe, Valeèku, Bursíka a Kohouta � a povìøilo je vybíráním pøed-
platného,31  l´Autriche slave et roumaine byla rovnì� vylo�ena v nìkolika pra�-
ských kavárnách, kde bylo mo�no si ji pøeèíst.32

Pøedplatitele obìtavì pomáhal získávat i Sobìslav Pinkas, který ji� ve svém
druhém dopise Blachonovi zaslal seznam potenciálních pøedplatitelù l´Autriche
slave et roumaine.33  Pomáhal také s organizováním distribuce novì vzniklého
èasopisu a s øe�ením problémù, které se ve spojitosti s ní vyskytly. Radil Bla-
chonovi jak zmìnit dosavadní zpùsob distribuce v nevhodných obálkách
a doporuèil mu nabízet pøedplatné pouze na pùl roku a ne na celý rok jako do-
posud. Pøedplatitelé se toti� obávali, �e èasopis nebude vycházet celý rok a oni
pøijdou o své peníze.34  Pinkas neúnavnì zásoboval Blachona svými èlánky, in-
formacemi o vnitropolitické situaci a dal�ími zprávami z rakousko-uherské
monarchie, vèetnì pøekladù èlánkù z èeského tisku. Jeho èlánky Blachon oce-
òoval mimo jiné pro jejich krásnou a elegantní francouz�tinu35. Jeho práce pro
redakci l´Autriche slave et roumaine mu pøinesla i nìkteré problémy v podobì
obvinìní Alliance française de Prague, jí� byl Pinkas pøedsedou a kterou sám
oznaèoval za nepolitickou spoleènost, ze solidarity s l´Autriche slave et rouma-
ine, co� mohlo být nebezpeèné pro její dal�í existenci.36

S nìkterými periodiky (napø. Národní listy, Politik, Humoristické listy, Èas,
Bulletin Alliance française) si l´Autriche slave et roumaine vzájemnì vymìòo-
vala výtisky.

Na èeské stranì se setkalo vydávání l´Autriche slave et roumaine se znaè-
nou pozorností. Mezi první pøedplatitele patøili Tomá� Èerný a Július Grégr.37
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Národní listy oznámily vydávání èasopisu a ve veèerním vydání otiskly výtah
z jeho úvodníku, za co� je stihla konfiskace.38  Èasopis si pøedplácely i rùzné
spolky, jako napø. Akademický ètenáøský spolek v Praze.39

Nejenom Èe�i projevili o l´Autriche slave et roumaine zájem. Zaujal i Chor-
vaty, Slováky, Slovince, Srby a Rusy. Mezi pøedplatitele patøil napø. chorvatský
biskup Josip Juraj Strossmayer, ruský kní�e Urusov, zprávy èasopisu zasílali
jihoslovanský právník a historik Baltazar Bogi�iæ, slovenský student medicíny
Ladislav Náda�i, pozdìji známý spisovatel pí�ící pod pseudonymem Jégé, chor-
vatský politik a profesor univerzity v Záhøebu Konstantin Vojnoviæ, srbský po-
litik a právník Milovan Milovanoviæ a mnozí dal�í.

Pøesto l´Autriche slave et roumaine nezapùsobila na �ir�í slovanskou veøej-
nost. Pøeká�kou bylo, �e byla celá psána francouzsky a ètenáøù ovládajících
francouzský jazyk nebylo mnoho. To ilustruje i dopis Sobìslava Pinkase
ze 16. listopadu 1887, kde se zmiòuje o malé znalosti francouz�tiny mezi Èe-
chy, kteøí nejsou schopni napsat Blachonovi dopis ve francouz�tinì.40  Z tohoto
dùvodu se ani rakouská policie neobávala jejího vlivu.41  Rovnì� vnitøní poli-
tická nejednotnost rakouských Slovanù zabránila vìt�í podpoøe èasopisu z je-
jich strany.

Na stranì francouzské veøejnosti se její vydávání nesetkalo, a� na nìkolik výji-
mek, s velkou odezvou. Francouzský tisk se zajímal pøevá�nì o vnitøní pomìry
v zemi a zále�itostem rakouských Slovanù a Rumunù nevìnoval velkou pozornost.

Èasopis se od poèátku potýkal s finanèními problémy. Kdy� mu byla v dub-
nu 1888 odebrána subvence francouzského ministerstva zahranièních vìcí, Le-
faivre osobnì intervenoval u ministra za její zachování, av�ak bezúspì�nì.42

Blachon pak po�adoval, aby si èe�tí politikové financovali list sami. Staroèe�i
se v�ak domnívali, �e si to jako vládní strana nemohou dovolit, a mladoèe�i
podporu odmítli. Pouze Július Grégr slíbil i kdy� s urèitými výhradami k obsahu
listu, �e Národní listy vyzvou své ètenáøe, aby si l´Autriche slave et roumaine
pøedpláceli.43  Dal�í ranou bylo, kdy� Rakousko-Uhersko odòalo èasopisu po�-
tovní dopravu.44  L´Autriche slave et roumaine tak po 29 èíslech zanikla v kvìt-
nu roku 1888.

Blachon byl tímto vývojem sklamán. Vkládal velké nadìje do toho, �e se
financování èasopisu ujmou Èe�i sami. Myslel, �e by se z l´Autriche slave et
roumaine mohl stát oficiální slovanský monitor, který by mohl vyprovokovat
Francii k vytvoøení poradního výboru pro zahranièní politiku, jen� by orientoval
francouzskou zahranièní politiku ke spojenectví mezi slovanskými národy a národy
románskými proti pangermanismu.45  Byl rozhoøèen nad spoluprací s Èechy, vinil
je, �e se sami nepøièiní o zlep�ení svých podmínek a nejsou schopni pový�it velkou
my�lenku nad ha�teøení a litoval èasu a penìz, které jim vìnoval.46
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Tím v�ak neskonèila spolupráce Blachona se Sobìslavem Pinkasem. Pinkas
se koncem kvìtna 1888 obrátil na svého pøítele s prosbou o zveøejnìní protestu
Výkonného výboru Ústøedního sboru pro obeslání Svìtové výstavy v Paøí�i
roku 1889, jeho� byl místopøedsedou, ve francouzském tisku. V protestu je vy-
slovena lítost nad tím, �e francouzská vláda, pøesto�e Èe�i chovají hluboké sym-
patie k francouzskému národu, neumo�nila vytvoøení samostatné èeské sekce
na Svìtové výstavì v Paøí�i roku 1889, poté co Rakousko-Uhersko odmítlo svou
úèast a nechalo na jednotlivých prùmyslnících a umìlcích mocnáøství, zda se
výstavy zúèastní.47

Po zániku l´Autriche slave et roumaine na�el Blachon útoèi�tì pro své názo-
ry v jednom z nejètenìj�ích francouzských èasopisù Revue Bleue. Pøesto spo-
leènì s Lefaivrem neustále usilovali o obnovení l´Autriche slave et roumaine.
Pro tuto my�lenku se Lefaivrovi podaøilo získat Flourense.

Dne 7. listopadu 1889 vy�lo první èíslo èasopisu l´Europe. �éfredaktorem
se stal opìt Blachon, sídlo redakce bylo v Paøí�i. Èasopis pokraèoval v zamìøe-
ní l´Autriche slave et roumaine. My�lenku spojenectví Francie s rakouskými
Slovany a Rumuny v�ak roz�íøil i na spojenectví francouzsko-ruské. L´Europe
navázala i na pøedchozí zpùsob distribuce a získávání pøedplatitelù. Do znaèné
míry pøejala bývalé spolupracovníky l´Autriche slave et roumaine. Z èeského
prostøedí to byl opìt neúnavný Sobìslav Pinkas, který se stal jejím placeným
spolupracovníkem, pro spolupráci získala napø. ruského publicistu a slavjanofi-
la Alexandra Kirejeva, jeho sestru Olgu Novikovovou, publikující v anglickém
tisku, Chorvata Ante Jakiæe, èi polského básníka Józefa Stanis³ava Wierzbické-
ho. Zájem o pøedplatné projevila i èínská mise v Paøí�i.

Distribuce se v Èechách provádìla pøes Topièovo knihkupectví, které se speci-
alizovalo na francouzské tisky, pøes kavárny jako byla Slavie a uva�ovalo se
i o knihovnách. U pøedplatitelù se v�ak objevila urèitá váhavost, proto�e mìli je�tì
v dobré pamìti krátkost trvání èasopisu l´Autriche slave et roumaine. Stejnì tak
váhali s pøedplácením staroèe�i, kterým se nelíbil útoèný tón èasopisu l´Europe.

V kvìtnu 1890 se stal jediným vlastníkem l´Europe Leo Biron, jen� nahradil
ve funkci dosavadního øeditele Alberta Lefaivra a který posléze odvolal Bla-
chona z funkce �éfredaktora a zároveò ukonèil spolupráci se Sobìslavem Pin-
kasem. Pinkasovi to Biron zdùvodnil tím, jak si rozhoøèený Sobìslav Pinkas
stì�uje ve svém dopise Blachonovi, �e po zákazu èasopisu l´Europe hrabìtem
Taafem u� nemají v Èechách �ádné pøedplatitele, a tudí� ho ji� nebudou potøe-
bovat jako spolupracovníka.48  Pinkas byl rovnì� velmi rozhoøèen chováním
Alberta Lefaivra, který mu sice napslal omluvný dopis, v nìm� mu vysvìtlil
novou situaci související se zmìnou vlastnictví èasopisu l´Europe, ale zároveò
smlouval o vý�i nedoplatkù honoráøe, který èasopis Pinkasovi dlu�il.49
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Nastalá situace Pinkase s Blachonem je�tì více sblí�ila, proto�e i Blachon
cítil hoøkost nad svým nuceným odchodem z redakce l´Europe. Je�tì v roce 1894
se Blachon v dopise Sobìslavu Pinkasovi rozhoøèuje nad èíslem èasopisu
l´Europe, které mu nìkdo patrnì zámìrnì zanechal na stole v kanceláøi.50  Za-
mìøení l´Europe se po zmìnì majitele a po odchodu Blachona s Pinkasem patr-
nì více pøiblí�ilo oficiální francouzské vládní politice.

Blachonùv zájem o èesko-francouzské vztahy neochaboval. Roku 1891 pù-
sobil jako redaktor èasopisu le Monde illustré a zároveò byl korespondentem
Národních listù. V le Monde illustré z 18. èervence 1891 publikoval Blachon
èlánek, v nìm� informoval o V�eobecné zemské výstavì v Praze a o pobytu
francouzských gymnastù v Praze, za co� se mu dostalo podìkování od Josepha
Sansboeufa,51  pøedsedy Unie francouzských tìlocvièných spolkù, spoluzakla-
datele paøí�ského Sokola, architekta a bývalého pøedsedy francouzské ligy pa-
triotù, a J. Leroye,52  èlena tìlocvièného a støeleckého spolku z Neuille-sur-Sei-
ne. Dne 23. srpna 1891 byl pøijat za èlena syndikátu paøí�ských koresponden-
tù.53  V záøí tého� roku je ji� uvádìn jako hlavní redaktor na seinské prefektu-
øe.54  Nadále pokraèovala jeho spolupráce se Sobìslavem Pinkasem. Pinkas ho
ve svých dopisech stále podrobnì informuje o dìní v Èechách a celém Rakous-
ko-Uhersku, ale nechybí ani osobnìj�í poznámky vèetnì napø. vymìòování re-
ceptù.

Na jaøe 1891 nav�tívil Blachon Èechy. Nìjaký èas strávil v Praze, kde mu
Pinkas dìlal prùvodce a kde mimo jiné nav�tívil V�eobecnou zemskou výstavu,
a také pobyl nìkolik dnù na Pinkasovì chalupì na Sázavì. Spoleènì pøipravo-
vali èeskou úèast na Výstavì umìní �enského v Paøí�i v roku 1892.55  U Blacho-
na pobýval v první polovinì devadesátých let v dobì svých studií ve Francii
syn Sobìslava Pinkase Ladislav, pozdìj�í právník a poslanec zemského snìmu.
Jeho prostøednictvím se Blachon sblí�il s rodinným pøítelem Pinkasù Ernestem
Denisem a jeho rodinou. Navzájem se pak nav�tìvovali, podnikali spoleèné
výlety, �ermovali. Blachon také zprostøedkoval Denisovi kontakt na Léona Plarra,
editora sborníku �La France à Moscou�, ve kterém vy�la v roku 1892 Denisova
studie �L´Avenir de la France et de la Russie�.56

Blachon pomáhal Sobìslavu Pinkasovi, který se velmi anga�oval ve zøízení
francouzského konzulátu v Praze.57  V roce 1896 pomáhal zase Sobìslav Pinkas
Blachonovi s realizací jeho dalekosáhlých finanèních plánù58 , kdy� interveno-
val v pra�ských finanèních kruzích59  ve prospìch Blachona a Julesa Lavalet-
ta.60  Rok 1896 byl pro Blachona patrnì pøelomový. V tém�e roce se mu narodil
syn Georges, kterého velice miloval, a koncem roku 1896 byl jmenován do
funkce generálního sekretáøe Savojska. Tím v podstatì skonèila jeho èinnost
�urnalisty a jeho dal�í kariéra pokraèovala jako úøedníka státní správy. V kvìtnu
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roku 1897 se stal podprefektem v Avranches, v záøí tého� roku v Moissacu
a roku 1906 v Sens.61

Korespondence se Sobìslavem Pinkasem po roce 1896 sice ztrácí na èet-
nosti, ale pokraèuje dál ve velmi vøelém a osobním duchu. Kontakty obou rodin
neustávají. Kromì stárnoucího a nemocného Sobìslava Pinkase si Blachon dopi-
soval rovnì� s jeho synem Ladislavem, jeho� nazýval svým velmi dobrým pøí-
telem a který mu byl také vìkovì bli��í.

Roku 1899 zprostøedkoval Sobìslav Pinkas Blachonovi èeskou vychovatel-
ku pro jeho tøíletého syna Georgese. Stala se jí Rù�ena Srpová, která mìla, jak
se Pinkasovi zdálo, pøedpoklady stát se dobrou vychovatelkou � ovládala fran-
couz�tinu, nìmèinu a ru�tinu a milovala hudbu. Její zaèlenìní do rodiny Bla-
chonových v�ak nebylo zpoèátku bez problémù. Francouzské pojetí výchovy
dìtí bylo podle jejího mínìní znaènì odli�né od èeského. Ona sama preferovala
podstatnì pøísnìj�í výchovu ne� tomu bylo u Blachonovy man�elky, která dáva-
la dítìti vìt�í volnost.62 Blachona zase pobuøovalo její chování, nároky i obleèe-
ní.63  Po poèáteèním nesouladu se situace zlep�ila a Rù�ena Srpová zùstala
v Blachonovì rodinì patrnì a� do roku 1901.

Z roku 1901 je také poslední dochovaný dopis Sobìslava Pinkase Georgesi
Blachonovi.64  Dopis velmi vøelý a zároveò smutný, ve kterém churavìjící Pin-
kas vidìl velmi èernì vyhlídky èeského národa proti pangermanismu, myslel
v�ak stále na svého pøítele Blachona. V dopise mu nabídl novou vychovatelku,
ji� zprostøedkovala Renáta Tyr�ová, man�elka Miroslava Tyr�e.

Sobìslav Pinkas zemøel 30. prosince 1901. �tafetu rodinného pøátelství pak
pøevzal jeho syn Ladislav. Jeho korespondence s Blachonem pokraèovala pro-
kazatelnì a� do roku 1912.65

Dal�í osudy Georgese Blachona nejsou pøíli� známy. Víme, �e byl 25. listo-
padu 1911 jmenován prefektem Haute Loire a penzionován 6. ledna 1923. Za
svoji èinnost obdr�el øád Èestné legie.66  Datum jeho úmrtí nám není známo.

Vzájemná spolupráce obou osobností � Sobìslava Pinkase a Georgese Bla-
chona, která pøerostla do osobního pøátelství, ovlivnila ve své dobì nemalou
mìrou rozvoj èesko-francouzských vztahù. Lze jen litovat, �e je dnes Sobìslav
Pinkas oceòován spí�e pro své malíøské umìní ne� pro svou èinnost publicistic-
kou a spoleèensko-politickou. Jeho zásluhy o rozvoj èesko-francouzských vztahù,
které byly v závìru jeho �ivota ocenìny øádem Èestné legie, byly podlo�eny mno-
haletým vytrvalým úsilím o sblí�ení obou národù, je� bylo zalo�eno pøedev�ím na
snaze soustavnì informovat francouzskou veøejnost o dìní v Èechách a naopak
a napomáhát vzájemným kontaktùm. Tato èinnost mu nepøinesla �ádné velké fi-
nanèní zisky, byla motivována jeho vlastenectvím a láskou k obìma národùm.
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Rovnì� pøínos Georgese Blachona k èesko-francouzským vztahùm je nedo-
cenìn. Jeho osoba je v na�em prostøedí nepøíli� známá a Blachon je zmiòován
vìt�inou v souvislosti s jeho prací redaktora l´Autriche slave et roumaine.67 Pøes-
to�e jeho redaktorské pùsobení, za kterého usiloval z pozice francouzské vel-
mocenské politiky o spojenectví mezi Francouzi a slovanskými národy vèetnì
Èechù proti Nìmcùm a nepøímo tak podporoval emancipaèní snahy Èechù
a ostatních slovanských národù, nemìlo dlouhého trvání, bylo by chybou je opo-
menout. Jeho poèáteèní, patrnì jen profesionálnì motivovaný zájem o èeské
prostøedí se postupnì zmìnil na zájem hlub�í, který ovlivnil na øadu let jeho
kariéru i osobní �ivot. Je jen �koda, �e informací o Blachonovì �ivotì a èinnosti
máme tak málo68  a myslím, �e by si jeho osoba zaslou�ila dal�í bádání. Pøesto
lze ji� dnes s jistotou øíci, �e jak Sobìslav Pinkas tak i Georges Blachon mají
své pevné místo v historii èesko-francouzských vztahù konce 19. a poèátku
20. století.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE FREUNDSCHAFT UND ZUSAMMENARBEIT DES FRANZÖSI-
SCHEN JOURNALISTEN GEORGES BLACHON MIT SOBÌSLAV PINKAS
IN LICHT IHRER GEGENSEITIGEN KORESPONDENZ

Zora Machková

Im Jahre 1887 nahmen die produktive Zusammenarbeit und Freundschaft
des Redakteurs der Seine-Präfektur Georges Blachon und des tschechischen
Malers und Publizisten Sobìslav Pinkas ihren Anfang.

Georges Blachon wurde am 12. Mai 1857 in Castilonnes im Departement
Lot-et-Garonne in Frankreich geboren. Seit 1882 war er als Redakteur an der
Seine-Präfektur beschäftigt. Er schaffte eine bestimmte Zeit die Nachrichten
betreffend Österreich-Ungarn für die Seine-Polizeipräfektur an. Blachon wurde
vom französischen Diplomaten Albert Lefaivre auf die Empfehlung des
ehemaligen Präsidenten der Französischen Republik Jules Ferry 1887 zum
Chefredakteur der Zeitschrift l�Autriche slave et roumaine auserwählt. Das
Herausgeben  der Zeitschrift war ein Bestandteil der politischen Kampagne,
die von der französischen Regierung unterstützt und die auf das Bündnis zwischen
den slawischen und romanischen Völker gegen das Pangermanismus eingerichtet
wurde.

Sobìslav Pinkas, der am 7. Oktober 1827 in Prag geboren wurde, hatte
großmutterseits französische Vorfahren. Bereits während seines Studiums auf
der juristischen Fakultät nahm er an dem politischen Leben aktiv teil. Im Jahre
1848 war er einer der Studenten, die den Statthalter Leo Thun verhafteten. Mit
seinem Vater, dem Abgeordneten, nahm Sobìslav Pinkas als Referent Karel
Havlíèeks Národní noviny und als Illustrator der Zeitschrift �otek an der Tagung
des Reichstags in Kromìøí� (Kremsier) teil. Später studierte er Malerei in Prag,
München und Paris. In Frankreich weilte er in den Jahren 1854-1869. Er
heiratete hier, öffnete ein Atelier, stellte im Pariser Salon und auch im Salon des
refusés gemeinsam mit Manet, Pissaro und Whistler aus. Nach seiner Rückkehr
nach Prag 1869 gliederte er sich aktiv ins Gesellschafts- und Kulturleben in
Böhmen ein. Er wurde Vorsitzender der bildende Sektion der Umìlecká beseda
und später ihr Vorsteher. Er war auch Mitglied der Körperschaft zur Einrichtung
des Nationaltheaters. Seine Beiträge veröffentlichte er in Kvìty, Národní listy,
Humoristické listy und redigierte das Blatt Národ sobe, das nach dem Brand
des Nationaltheaters in Prag erschien. Pinkas empfing oft in seinem Haus
Besuche aus Frankreich. Wie er während seines Aufenthalts in Frankreich die
tschechischen Landsleute empfing und in die Gesellschaft einführte, genau so
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half er wieder in Prag den Franzosen, die nach Böhmen kamen. Sein näher
Freund wurde Ernest Denis. Zur Entwicklung der gegenseitigen tschechisch-
französischen Beziehungen trug er auch als Gründer der Alliance française de
Prague bei, derer Vorsitzender 16 Jahre lang war, und als Korrespondent der
französischen Tagblätter Siècle, Republique française, Soleil und Débats.

Im Oktober 1887 wurde der Ausschuss der Mitarbeiter der Zeitschrift
l�Autriche slave et roumaine in Prag gebildet, an der Spitze mit Sobeslav Pinkas,
der die Abonnenten zu gewinnen und die Distribution zu organisieren half und
mit seinen Artikeln, Informationen über innenpolitische Lage und mit anderen
Nachrichten aus der österreich-ungarischen Monarchie, einschließlich der
Übersetzungen aus der tschechischen Presse beitrug. Trotzdem die Zeitschrift
eine gewisse Aufmerksamkeit erweckte, wirkte sie auf breitere slawische und
auch auf französische Öffentlichkeit nicht ein. Im April 1888 wurde ihr die
Subvention des französischen Außenministeriums abgenommen und im Mai 1888
ging die Zeitschrift ein. Dann setzte Blachon, gemeinsam mit Lefaivre, seine
Kampagne fort und zwar auf den Seiten der Zeitschrift l�Europe, die am 7.
November 1889 zu erscheinen anfing. Derer Chefredakteur wurde wieder
Blachon und ein bezahlter Mitarbeiter von der tschechischen Seite wurde
Sobeslav Pinkas. Die beiden blieben in diesen Posten bis Mai 1890. Der neue
Inhaber der Zeitschrift beendete damals die Zusammenarbeit mit ihnen.

Im Frühjahr 1891 besuchte Blachon Böhmen und Pinkas begleitete ihn.
Gemeinsam bereiteten die tschechische Teilnahme an der Ausstellung der
weiblichen Kunst in Paris 1892 vor. Bei Blachon in der ersten Hälfte der 90.
Jahre in der Zeit seines Studiums in Frankreich wohnte Sobeslav Pinkas� Sohn
Ladislav, der spätere Jurist und Abgeordnete des Landtags. Durch seine
Vermittlung kam Blachon dem Familienfreund Pinkas� Ernest Denis und seiner
Familie näher. Blachon half Sobeslav Pinkas in seiner Bemühung um die
Errichtung des französischen Konsulats in Prag und umgekehrt im Jahre 1896
half Sobeslav Pinkas Blachon mit der Realisierung seiner finanziellen Pläne in
den Prager Finanzkreisen. Am Ende des Jahres 1896 wurde Blachon als
Generalsekretär in Savoyen angestellt und deshalb beendete er seine
journalistische Tätigkeit. Seine nächste Karriere setzte auf dem Gebiet der
staatlichen Vewaltung fort. Im Mai 1897 wurde er Präfekt in Avranches, im
September selben Jahres in Moissac und 1906 in Sens. Am 25. November 1911
wurde er zum Präfekten in Haute Loire ernannt. Zum 6. Januar 1932 wurde
Blachon in den Ruhestand versetzt. Für seine Tätigkeit erhielt er den Orden der
Ehrenlegion. Das Datum seines Todes ins unbekannt.

Blachons Korespondenz mit Sobeslav Pinkas nach dem Jahre 1896 verlor
an Häufigkeit, aber sie wurde weiter im sehr herzlichen und persönlichen Geiste
geführt. Sobeslav Pinkas starb am 30. Dezember 1901. Die Stafette der
Familienfreundschaft übernahm sein Sohn Ladislav.
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VZPOMÍNÁNÍ NA OLDRU SEDLMAYEROVOU
(edice z dopisù Pavly Mocové adresovaných Jarmile Glazarové)

Jan Bílek a Jana Bártová

Úvod

Jméno Oldry Sedlmayerové asociuje jméno Tomá�e G. Masaryka a jejich
dlouhodobý vztah, po urèitou dobu dùvìrný. Aè jde o nejpoutavìj�í èást jejího
�ivota, nelze osobnost Sedlmayerové vnímat zplo�tìnì. I kdy� nebyla z lidí,
kteøí imponují pøesahem své doby, vedla aktivní, osobitý �ivot. Teprve jeho
plnìj�ím poznáním se mù�eme dobrat k hodnocení. Zde editované texty, které
by jinak mohly zùstat nepoznané a nevyu�ité, roz�iøují prameny pro dosud chy-
bìjící biografickou studii.

Pozornost byla v nedávné dobì soustøedìna na vztah Sedlmayerové a Masa-
ryka. Jednalo se o rùzné publicistické texty. Sama Sedlmayerová k tématu sice
publikovala nìkteré vzpomínky a úryvky dopisù, ale o shrnující ohlédnutí se
nepokusila.1

V minulosti byla vìnována institucionální péèe zabezpeèení pøíslu�ných
archiválií. V roce 1968 odkoupil od dìdicù pozùstalost Sedlmayerové Literární
archiv Památníku národního písemnictví. Osobní fond, vèetnì Masarykových
dopisù (46 kusù), zde byl po zpracování od roku 1970 veøejnì pøístupný.2 Druhou
èást pozùstalosti Sedlmayerové, respektive dal�í korespondenci od Masaryka
(81 dopisù a fragmentù), získal koupí v antikvariátu Archiv Ústavu T. G. M.,
spravovaný Masarykovým ústavem Akademie vìd Èeské republiky, v roce 1997.
Tento pramen je dosud nezpracovaný, a tedy nepøístupný.3

Oldra Sedlmayerová se narodila 4. èervence 1884 v Kuøimi u Brna. Vyrùsta-
la v rodinì uèitelky a lesního správce, ve druhém � man�elském svazku matky
Franti�ky Kheckové, roz. Michálkové. Ve vlastním �ivotopisném náèrtu pí�e
o otci Karlu �elenském (herec a re�isér, vlastním jménem Drápala). Vzdìlávala
se, pracovala jako po�tovní úøednice, av�ak v souladu s dobovými konvencemi
jí zaji�tìné postavení mìlo dát man�elství. Provdala se roku 1905 za �eleznièní-
ho zamìstnance Jana Sedlmayera a následující rok se narodil potomek Oldøich.4

Synovi pomáhala pøi profesním rùstu zemìdìlského odborníka i pøi postupu
v dùstojnickém sboru èeskoslovenské armády. Rodina �ila do první svìtové války
v Pøibyslavi, pozdìji se man�el stal pøednostou stanice v Tetèicích u Brna. Eko-
nomicky se mìli Sedlmayerovi zabezpeèit roku 1934 koupí zbytkového statku
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ve Vranovské Vsi na Znojemsku, tyto pøedpoklady ale nevy�ly, naopak vyvsta-
lo tí�ivé zadlu�ení. Od roku 1935 byl do sanace vta�en Eduard Bene�. Po tra-
gickém úmrtí syna a po smrti man�ela, kterou skonèila jeho vleklá nemoc, se
stárnoucí Sedlmayerová cítila osamìle. Zemøela v Podìbradech 6. èervna 1954.

Vidìní svìta si Sedlmayerová vyjasnila vstupem do pokrokové strany roku
1907. V Pøibyslavi se podílela na zalo�ení její místní skupiny a od roku 1913
byla pøizvána do �ir�ího výkonného výboru strany. S pøedsedou Masarykem,
dominantní osobností svého �ivota, spolupracovala i �urnalisticky a tyto vazby
se obnovily po válce v letech 1928�1933. Politický vývoj vedl Sedlmayerovou
nejprve do Národní strany práce, v roce 1929 do strany národnì-socialistické.
Aktivity roz�íøila o pùsobení v místní samosprávì v letech 1935�1941. Nevy-
hýbala se samozøejmì spolkovému �ivotu, pracovala ve výboru �enské národní
rady, zastávala rùzné funkce v Sokolu. Spoleèenský a kulturní �ivot, osvìtová
a organizaèní èinnost, novináøská a literární práce � to v�e naplòovalo její bytí
(pøedná�ela napøíklad o J. Herbenovi, A. Honzákové, B. Nìmcové).

Její literární tvorba vypovídá o omezených tvùrèích mo�nostech a schop-
nostech, je výrazem touhy po spoleèenském uplatnìní. Sedlmayerová obsáhla
poezii (vydala napøíklad sbírku Tøi pozdravy prezidentovi, pro dìti napsala Slu-
níèko v oknì a jiné básnièky), ver�ované drama (pro dìti Zlatý roj), divadelní
adaptace (Karafiátovi Brouèci) a studie (F. X. �alda, èlovìk a pøítel). V�echny
uvedené práce vy�ly tiskem, stejnì jako sborník o Charlottì Garrigue Masary-
kové, který redigovala. Svými básnìmi, povídkami a èlánky pøispívala do peri-
odik (Lidových novin, Moravského slova, Národního osvobození a dal�ích).
Mnoho jejích vìcí zùstalo v rukopise (napøíklad sta� O paní Hanì Bene�ové)
nebo nedokonèených (ver�ovaný román Marie).

Vzpomínky na Sedlmayerovou jsou vybrány z dopisù její pøítelkynì Pavly
Mocové adresovaných spisovatelce Jarmile Glazarové. Umo�òují sledovat nì-
kolik epizod ze �ivota Sedlmayerové a informují o osudech její pozùstalosti.
Dále texty dostateènì promlouvají o typu pøátelství Mocové se Sedlmayerovou.
Mocová je psala v prùbìhu padesátých a �edesátých let, tedy jak pøi bezpro-
støedním kontaktu se Sedlmayerovou, tak po její smrti. Nìkteré vzpomínané
události zaznamenávala s odstupem desítek let. I v nich ov�em líèila dìje,
u kterých mìla pøímou úèast. Stylizace textù se zdá minimální, spí�e charakteri-
zují autorèin pohled na svìt.5

Glazarová, pøíjemkynì vzpomínek, byla v dobì pøátelství s Mocovou protì-
�ovanou oficiální autorkou. Nebyla ale v establishmentu uzavøena zcela, mìla
styky s lidmi odli�ných názorù, které vycházely napøíklad z jejího zájmu o hud-
bu a malíøství. Udr�ovala i vazby z doby svého pùsobení v �enském hnutí.
Mocová � stárnoucí, osamìlá profesorka na malém mìstì � hledala v kontaktu,
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trvajícím od roku 1949, jistotu a u�ívala ho k �ádostem o pomoc v aktuálních
problémech.6 Mohla také vystupovat jako prostøedník mezi spisovatelkou
a mìstem: �Mnohé soudru�ky Vás znají z Va�ich náv�tìv v Chotìboøi u profe-
sorky Mocové,� napsala Glazarové pøedsedkynì Výboru �en pøi Místním ná-
rodním výboru.7 Pøátelství dalo vzniknout i televiznímu poøadu o obou �enách,
odvysílaném v únoru 1967.

Celkovì v korespondenci Mocové pro Glazarovou pøeva�ují rysy intelektu-
álního pøátelství � úvahy o hudbì a literatuøe, záznamy a hodnocení okolního
�ivota a vztahù s okruhem známých a pøátel. Ve vzpomínkových ohlédnutích
projde korespondencí plejáda osobností: napøíklad Gisa Dobøenská, Eli�ka Krás-
nohorská, Jaroslav Køièka, Anna Masaryková, Rù�ena Svobodová, Franti�ek
Xaver �alda, Jan Zrzavý.

O vztahu Sedlmayerová � Glazarová mù�eme uva�ovat jen podle zmínek
v editovaných textech. Pøíznaèná je pasá�, kterou Mocová vlo�ila do jednoho
z dopisù pro Glazarovou. �Ne� jsem Vás poznala jako novou, moderní, pokro-
kovou spisovatelku, bylo to myslím v roce 1936, kdy na �enské národ[ní] radì
v Brnì se hovoøilo o Vás s velkým zájmem, zvlá�tì pøedsedkynì �ilhavá a Old-
ra Sedlmayerová.�8 Z jejich archivních osobních fondù nelze kontakt dolo�it.
Známost s Mocovou uvedla obì spisovatelky do sporadických kontaktù.

Jméno Sedlmayerové se objevuje v mnoha dopisech. Nìkde pouze okrajo-
vì, v kontextu vzpomínek na jiné osoby nebo dìje, mnohdy zase není vyprávìní
uzavøeno. Nìkterá fakta a postoje se opakují. Pro edici jsou vybrány celistvìj�í
texty. Av�ak i leckterá z drobnièek mù�e být okouzlující: �Na Smokovec mám
pìkné vzpomínky. Byla jsem se sestrou Bo�enkou a paní Sedlmayerovou v Ta-
trách v roce 1928 [jinde 1929] a bydlely jsme ve Smokovci ve vile Bokaj. Tehdy
byly ve Smokovci manévry, byl pøítomen i p. T[omá�] G[arrigue] M[asaryk]
(kde jsou ty èasy �).�9 Ve stejném slo�ení nav�tívily asi v roce 1913 profesora
Arno�ta Inocence Bláhu, v roce 1926 pobývaly spolu s F. X. �aldou v Podìbra-
dech, s Ivanem Herbenem cestovaly po Francii v roce 1937. Popsána je náv�tì-
va v Bezruèovì brnìnském bytì asi v roce 1915 a zmínìna intervence ve pro-
spìch profesora Vladimíra Helferta ap.

V edici jsou úryvky ze tøinácti dopisù øazeny vìcnì. Proto je jeden z dopisù
rozdìlen na dva samostatnì èíslované úryvky, kterých je tak celkem ètrnáct.
O èasové posloupnosti dopisù informuje èíslo v kulaté závorce za datem. V�echny
dopisy psala Mocová v Chotìboøi, perem, na papíry rùzného formátu (nìkdy
i v pøípadì jednoho celku).Úvodní úryvek z roku 1950 je první zmínkou o Sedl-
mayerové v korespondenci, tematicky navazuje èást dopisu z 19. prosince 195310.
Poté jsou zaèlenìny vzpomínkové pasá�e (na roky 1906, 1912, na náv�tìvu
u R. Svobodové v Ledèi), aktuální vzpomínka na Annu Auøedníèkovou v dopi-
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se ze 13. dubna 1953 (vèetnì obdobné tematiky z fragmentu dopisu po 6. èerv-
nu 1954). Následuje �nekrolog� za Sedlmayerovou a zprávy o pohøbu a o pozù-
stalosti. Závìr tvoøí úryvek dopisu z kvìtna 1956 a poslední zmínka k tématu
v korespondenci Mocové s Glazarovou z roku 1960.11

Edice

è. 1

20. ledna 1950, (1), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4000

V nejtì��ích chvílích [nemoc sestry Bo�eny Mocové] jsem mìla hodnì pøá-
tel, ale nenahraditelnou pøítelkyní mi zùstala paní Oldra Sedlmayerová � (která
vlastnì byla pøítelkyní mojí sestry). Na paní Sedlmayerovou mám nejkrásnìj�í
vzpomínky ji� hned z mých studentských let. Ona to byla, která mne uvedla do
rodiny paní spisovatelky Rù�eny Svobodové, kam jsem ka�dý týden byla zvána
(po dobu mých studií) do její umìlecké, intelektuální domácnosti, kde jsem se
seznámila s mnoha vynikajícími lidmi. [...]

Také paní Sedlmayerová psala [k Vánocùm] velmi pøesmutnì. Je churavá
(srdeèní astma), více prý le�í, ne�li chodí, nemù�e pracovat a velká nedokonèe-
ná práce ji èeká. � Svoji spoleènost má na psacím stole, dvì mlèenlivé popelni-
ce (man�ela a jediného syna) a plno bolestných vzpomínek. Tolik pøátel ztratila
a dnes se cítí tak osiøelá a opu�tìná a prosí mne, abych ji v pøátelství neopou�tì-
la a zùstala jí vìrná. Jak bych mohla na ni zapomenout! Musí to býti pro Oldøi�-
ku velmi bolestné, �íti tak opu�tìnì, ona, která bývala obklopená vybranou spo-
leèností, je�tì za doby velkého T[omá�e] G[arrigue] M[asaryka], kterému byla
dùvìrnicí a je�tì více ne�li pøítelkyní � a �ila v jeho vzácné spoleènosti. Komu
takové �tìstí bylo dopøáno? V�e je na svìtì pomíjející � to je vìèná pravda.

è. 2

19. prosince 1953, (3), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4010

Jen�e chudák Oldøi�ka je zase nemocná se srdcem, musí lé�et a srdce �etøít
ka�dým sebemen�ím pohybem � lé�í prý sama opu�tìná a pomoct si musí, jak to
jde, a kdy� to nejde s vaøením, musí jí staèit jen káva: �Mám smutný �ivot,
drahá Pavlínko, nìkdy bych nad sebou zaplakala�. � Já, paní spisovatelko, do-
kud budu moci, se budu o Oldøi�ku starat � ka�dý mìsíc jí po�lu 100 Kès a nìco
�ivobytí � není to velká pomoc, ale pøece jí to v jejím chudém rozpoètu trochu
vypomù�e � ona to ráda ode mne pøijme, od jiného asi ne.
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è. 3

29. èervence 1956, (10), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4027

S jakou radostí jsem jela [1906] z Prahy do Pøibyslavi, bych slovy sotva
vylíèila � jen vím, �e pøes varování sestry Bo�enky jsem z vlaku vylítla pøímo
do náruèe paní Oldøi�ky, která nás oèekávala na nádra�í. První moje sdìlení bylo, �e
po prázdninách pùjdu na konzervatoø a Oldøi�ka hned mi slibovala, �e èasto bude za
mnou jezdit do Prahy a kam v�ude spolu pùjdeme a koho nav�tívíme [...].

Druhou vzpomínkou na rok 1906 byly oslavy Havlíèkovy v jeho rodi�ti
v Borové. Jako budoucí studentka jsem jela na slavnost do Borové v ovìnèe-
ném voze se studentskou mláde�í. Úèast obecenstva byla ohromná. Pøijelo mnoho
vynikajících osobností, spisovatelù, redaktorù, umìlcù. � U sochy Havlíèka mìl
krásnou øeè profesor Masaryk. Po ukonèení slavnosti jsem byla se setrou Bo-
�enkou a Oldøi�kou ve spoleènosti M[arie] Gebauerové, Plamínkové, s paní
Karlou Zátkovou (pøíbuzná Havlíèka) v hostinské zahradì u Stránských. Paní
Zátková pøedstavila paní Oldøi�ku a sestru Bo�enku a i mne paní Masarykové
a p. Masaryk[ovi]. � To bylo první seznámení Oldøi�ky a Bo�enky s Masarykem
a jeho paní. Dosud mám v �ivé pamìti, jaký sympatický dojem na mne udìlala
vá�ná paní Mas[aryková]. � Oldøi�ka neopomnìla paní Masarykové sdìliti, �e
budu studovat na konzervatoøi a paní M[asaryková] projevila o moje studie
veliký zájem a tázala se mne, které skladatele nejradìji hraji.

è. 4 (z tého� dopisu zde è. 11)

5. èervna 1956, (9), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4025

Poznala jsem Machara a jeho paní i dcerky v Luhaèovicích v roce 1912 �
tehdy té� tam byl Herben s rodinou a to se prvnì seznámila Oldøi�ka i moje
sestra Bo�enka s Herbenem. Té� si vzpomínám, �e kdy� vystoupil J[osef]
S[vatopluk] Machar z církve, tu�ím �e to bylo asi r. 1913, vystoupila Oldøi�ka
té� z církve (aby nebyla v �ádné výstøednosti pozadu, jak øíkával její man�el).
To byl tehdy velký poplach. Za Oldøi�ku, která byla mrtvá pro církev, nechal
pan dìkan zvonit umíráèkem, její man�el se chtìl dát s Oldøi�kou rozvést, co�
by neomylný pape� dovolil � a její malý synek Oldøich, tehdy chodil do 1. tøídy,
si zabalil svoje vìci (èítanku a 2 kapesníky) a chtìl jít od maminky pryè. To
jezuita katecheta na nìj tak pùsobil.

è. 5

8. dubna 1959, (12), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4045

Vdìènì vzpomínám Oldøi�ky Sedlmayerové, která mne brávala s sebou na
cesty za zázraky �ivota a nejradìji vzpomínám na na�i první cestu k paní Rù�e-
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nì Svobodové a F[ranti�ku] X[averu] �aldovi do Ledèe n[ad] Sáz[avou], kde
byla paní Rù�ena s obìma pány F[ranti�ky] X[avery]12 na letním bytì v Nosa-
kovièovì vile. [...] Oldøi�ka, tehdy mladá hezká paní, rázem získala sympatie
paní Rù�eny Svobodové, ale i obou pánù F[ranti�kù] X[averù]. [...]

Pozdìji jsem se sestrou Bo�enkou a Oldøi�kou nav�tìvovala F[ranti�ka]
X[avera] �aldu v jeho vinohradském bytì, kde bývalo velice smutno, nerada
jsem tam chodila. �alda u� byl tìlesnì hrozný chudák, snad ta smrt byla u� pro
nìho vykoupením.

è. 6

13. dubna 1953, (2), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4006

K paní Oldøi�ce by nás svezl autem �ofér Sobotka [...]. Nevím, co se s paní
Sedlmayerovou dìje, dlouho mi nepsala, mám obavu, jestli není nemocná.

Jestli si nìkdy paní Auøednièková vzpomene na Oldøi�ku? Ona to byla, kte-
rá se ji� v první republice starala o její stáøí (o penzi). Dám Vám, paní spisova-
telko, pøeèíst bro�uru, kterou Oldøi�ka psala o paní Auøedniè[kové] k jejím 65. na-
rozeninám.

è. 7

[po 6. èervnu 1954, fragment], (4), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv.
è. 4124

Stýkáte se nìkdy s paní Auøednièkovou? Budete-li míti pøíle�itost, drahá
paní spisovatelko, sdìlte jí laskavì, �e Oldøi�ka zemøela. U� pro pláè zase nevi-
dím. Má drahá Oldøi�ka. �

Vìøte, paní spisovatelko, �e v posledních jejích svízelných letech jsem na ni
nezapomínala. Èasto jsem jí psávala, tì�ila a dle mo�nosti jí pomáhala, ale pøe-
sto si vyèítám, �e jsem mìla dìlat víc. To její stáøí bylo neutì�ené a opu�tìné.
Cituji Vám, co psala v bro�uøe k pìta�edesátinám paní Auøednièkové: �Aby-
chom se nad ní zamysleli proto, aby tento [její � P. Mocová] úèinný �ivot a jeho
dlouholetá práce nezùstal[y � P. M.] opu�tìn[y � P. M.] bez pomoci, kdy� pøi-
chází stáøí se v�emi pøirozenými dùsledky. Abychom nemuseli, my lidé pøítom-
nosti, jedenkráte zpytovati své svìdomí vùèi paní Auøedníèkové [atd...� P. M.].�13

Paní Oldøi�ka se velmi starala o její penzi a ve stáøí o zabezpeèení a zatím chu-
dák netu�ila, jakého stáøí se do�ije ona. O v�echen majetek pøi�la a penze jí byla
vymìøená 300 Kè, to je ménì ne�li almu�na na dne�ní pomìry. Oldøi�ce je dnes
u� dobøe, kdo� ví, co by ji je�tì èekalo, ale mnì bude mnoho a mnoho scházet.
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è. 8

14. èervna 1954, (5), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4012

A tak, kdy� jsem se chystala Vám odepsati a v�echnu svoji radost Vám pro-
jeviti, pøi�la neoèekávaná telegrafická zpráva, �e moje pøedrahá paní Oldra Sedl-
mayerová zemøela. Ach, má drahá paní spisovatelko, tì�ko bych Vám vylíèila,
jak bolestnì se mne dotkla zpráva, �e Oldøi�ka dotrpìla, a kdo mi v zesnulé
odchází. � Kus krásné minulosti, spoleènì pro�itého mládí a pøátelství, a� do
jejího skonèení. Vzpomínky na moji drahou Oldøi�ku hluboko tkví v mojí pa-
mìti a na�e pøátelství, pøes odstup èasu a i pøes nìkdy na�e odmlèení, nikdy
nezacházelo. Zvlá�tì asi v posledních 15 letech pøímo Oldøi�ka lpìla na mém
pøátelství, �el, �e její dopisy byly stále smutnìj�í a smutnìj�í. Bohu�el netu�ila
jsem, �e její zdravotní stav byl tak �patný � aèkoliv ten poslední její dopis,
roztøesené písmo, její bolestný stesk, byly pøedpovìdí nìèeho smutného a její
�objímá Vás Va�e opu�tìná Oldra� byl poslední projev jejího pøátelství. Tak
èasto mi psávala neopou�tìjte mne, Pavlínko, a zatím já ji neopustila, ale ona
opustila mne.

Bylo mi 15 rokù, kdy jsem prvnì poznala paní Sedlmayerovou jako mladou
paní, krátce po jejím sòatku. Tehdy mì pøímo okouzlila svojí jemností a svým
zajímavým a pùsobivým zjevem. � Byla pøítelkyní mé sestry Bo�enky, která
byla star�í ne�li Oldøi�ka, a já jsem tehdy jako pøí�ivníèek s nimi chodila a jejich
debaty a literární rozhovory jen poslouchávala, ale bìhem dal�ích let jsem zaèí-
nala i já býti její pøítelkyní � zvlá�tì kdy� jsem pùsobila v Olomouci, se na�e
pøátelství více upevòovalo, �e jsme se èastìji vzájemnì nav�tìvovaly a schází-
valy se v Brnì na schùzi �[enské] N[árodní] R[ady], kde byla Oldøi�ka pøedsed-
kyní, a na rùzných oslavách a tryznách atd... Také do Prahy jsem èasto s Oldøi�-
kou jezdívala a i do Paøí�e, Luhaèovic atd. � Ov�em v té dobì byla Oldøi�ka
jedna z prvních dam Republiky, byla velmi vlivnou osobností, o její� pøízeò
a pøátelství se mnoho lidí ucházelo, mezi nimi byl té� pan Z. N.14 �ila jistou
dobu krásným, plným �ivotem, ale jak u� to v �ivotì bývá, pøi�la tragédie jejího
jediného syna, ovdovìla, pøi�la nemoc, stáøí a to ostatní. � (Oldøi�ce bylo 69 let,
kdy� zemøela.)

Oldøi�ka byla velmi dobrá, pøející, u�lechtilá a mnoha lidem pomohla a za-
chránila existenci � ale svìt zapomíná. � Nejkrásnìj�í vzpomínky moje na Ol-
døi�ku byly v dobì studií, vlastnì mládí. Nezapomenutelnou byla moje první
náv�tìva u paní spisovatelky R[ù�eny] Svobodové [...]. A tak jsem pomalu pøe-
stávala býti holèièkou, dìvèátkem, u paní Rù�eny Svob[odové] �pulinkou, a tak
u� jen u Oldøi�ky jsem je�tì zùstala Pavlou, Pavlínkou. � U� nikdo mne tak
nepojmenuje a nenapí�e � pro ka�dého jsem dnes jen paní profesorkou a k tomu
je�tì starou vyslou�ilou.
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Chtìla jsem jeti na kremaci15 do Brna s Fanynkou,16 ale pan doktor Krato-
chvil mi to neradil, jsem prý je�tì nervovì velmi zesláblá a �e to rozèilení by
mnì u�kodilo, a tak jsem zùstala doma a vzpomínala a plakala pro moji drahou
nezapomenutelnou Oldøi�ku. Nesèíslnìkrát jsem si øekla: �Oldøi�ky ji� není a ji�
mnì nikdy nenapí�e dobrého, laskavého slova a já jí také ne � u� nikdy, nikdy
�� Hrozná to slova a tolikráte jsem je ji� v �ivotì pronesla � a tolikráte opako-
vala. � Jak smutný je �ivot. � Odpus�te, drahá paní spisovatelko, �e jsem se tak
rozepsala o Oldøi�ce, ale mnì se tím ulehèilo, komu bych to mohla psát nebo
øíci. Té mlad�í generaci? Ta se ji� vùbec �ádným pøátelstvím nezabývá. A tìch
star�ích u� není.

è. 9

24. èervence 1954, (6), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4013

Jak pìknì jste se rozepsala o paní Oldøi�ce. Ona Vás, paní spisovatelko,
mìla také ráda a v�dy projevovala o Vás veliký zájem. Psala mi paní Paskuszo-
vá z Brna o smrti, o pohøbu paní Oldøi�ky, která zemøela v Podìbradech. Její
smrt prý byla vteøinová, které si nebyla Oldøi�ka ji� vìdoma � tak�e její smrt
byla pro ni spasení. � Moje poslední zásilka prý byla její poslední radostí.
Z Podìbrad byla pøevezena do Brna, kde pøece jen byla stále je�tì populární
osobností. Kremace prý byla velmi dùstojná a náv�tìva veliká. Proslov mìla
jedna z dam z døív[ìj�í] �enské rady, která sice pøe�la na druhou stranu, ale
Oldøi�ce zùstala vìrná. Proslov prý byl velmi krásný a na konci ji pøirovnávala
Bo�enì Nìmcové a zakonèila básní �Maminèiny ruce�. Øeèí bylo pøipraveno
prý více � ale...

Také psala paní Paskuszová (vdova po bývalém viceprezidentu polit[ické]
správy), �e Oldøi�ka neudìlala asi poøádek ve svých vìcech a �e, aè o tom ne-
rozhoduje, ráda by mnì poskytla nìjakou památku na drahou Oldøi�ku � a �e ví,
�e by jednala jen v duchu Oldøi�ky. Mám prý-li nìjaké pøání, abych jej projevi-
la, �e by se podle toho zaøídila. Mnì staèí krásná vzpomínka na Oldøi�ku a vìcí
jsem od ní také dostala dost v dobì, kdy mohla Oldøi�ka je vìnovat. � Ov�em já
jsem jí také oplácela a co jsem v posledních letech, kdy Oldøi�ka strádala, pro ni
udìlala, bylo mojí pøátelskou povinností, viïte, paní spisovatelko.

è. 10

[pøed 5. èervnem 1956], (8), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4085

Pøeje si mnì povìdìti [paní Paskuszová] o tom v�em, jak to bylo kolem na�í
milé paní Oldøi�ky, která nezanechala poslední vùle, a jak nedùstojnì se zachá-
zelo s jejími vìcmi. Je�tì �e to nejdùle�itìj�í bylo vèas zachránìno. � Pøiveze
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prý mnì nìjaké korespondence od M...,17 J[iøího] Mahena, Bezruèe, F[ranti�ka]
X[avera] �aldy a jiných osobností. � �e to bude u mne v dobrých rukou. Ne-
mám ji� celkem, paní spisovatelko, o to zájem, mám svých vìcí dost a nevím,
kdo to tu jednou po mnì pøevezme, ale na paní Paskuszovou se velice tì�ím,
podle jejích dopisù soudím, �e je to velmi jemná a vzdìlaná dáma a hlavnì, �e
byla v poslední dobì nejlep�í a nejbli��í Oldøi�ky pøítelkynì. � Ani nevíte, dra-
há paní spisovatelko, jak se mnì po Oldøi�ce stýská a jak mi schází, tak se najed-
nou ze �ivota vytratila, jako kdy� z prstenu kámen vypadne. Èasto proèítám její
krásné dlouhé dopisy, které je�tì psávala mé drahé sestøe Bo�ence,18 i ty její
smutné poslední dopisy, které mnì psávala a které konèila �Va�e stará vìrná
opu�tìná Oldra.�19

è. 11 (z tého� dopisu zde è. 4)

5. èervna 1956 (9)

Paní Paskuszová z Brna mi poslala po paní Oldøi�ce nìkolik dopisù od
F[ranti�ka] X[avera] �aldy, a kdy� teï tak postonávám, tak jsem zvlá�tì jeden
dopis vzala si k srdci. Z dopisu 10/XII 1922, to bylo �aldovi 55 let, kdy� psal
Oldøi�ce toto: �Právì jsem vstal z lù�ka, na nìm� jsem se bavil s nìjakou zají-
mavou chorobou, která, kdy� jsem Vám psal, mì právì poèala objímati. Inu, to
jsou na�e milenky, kdy� tíhnem k �edesátce, a vìru �e jako pro ty lásky z mládí
zapomínáme na v�e a zanedbáváme i nejmilej�í práci, i nejbli��í a nejmilej�í
lidi. Ne� dosti o tom.�

è. 12

[1958], (11), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4086

Bìhem Vánoc mnì do�lo mnoho korespondence. Psala mi paní Paskuszová
[...]. Sdìlovala mi, �e náhle zemøel Oldøi�ky Sedlmayerové nevlastní bratr,20

který tak nepìknì se zachoval po nastoupení jejího dìdictví: Veliké køivdy se
dopustil vùèi paní Paskuzsové a nakonec dìdictví neu�il, proto�e 2 roky trvalo,
ne�li mu bylo dìdictví pøisouzeno.

è. 13

[kvìten 1956], (7), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è.  4084

Mìla jsem chuti napsat té� �sjezdu spisovatelù�21 o bývalé kulturní pracov-
nici Oldøe Sedlmayerové, která nebyla jen pøítelkyní T[omá�e] M[asaryka], ale
po smrti spis[ovatelky] Rù�eny Svobodové byla nepostradatelnou pøítelkyní
F[ranti�ka] X[avera] �aldy, to nikdo nevìdìl a nechtìl vìdìt. Mám mnoho dopi-
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sù v rukou od F[ranti�ka] X[avera] �[aldy],22 co psával paní Oldøi�ce, a mo�ná,
�e by to nìkterého pana spisovatele a paní spisovatelku pøekvapilo, také paní
Pujmanovou. V dobì, kdy se cítila Oldøi�ka tak opu�tìná, churavá, kdy trpìla
nedostatkem, kdy jí byly ponechány jen 2 svìtnièky k obývaní atd... V té dobì
jejího tìlesného i du�evního strádání ji nikdo neznal. Byla jste to, paní spisova-
telko, Vy jediná, která jste projevovala o Oldøi�ku zájem, který jako svìtlý pa-
prsek padal do jejího chmurného �ivota, a sna�ila se jí pomoci. Snad pøijde
jednou èas, kdy se to bude moci øíci veøejnì.

è. 14

7. února 1960, (13), LA PNP, osobní fond J. Glazarová, inv. è. 4047

V posledním dopise ze dne 8/I 1954 mnì psala Oldøi�ka, �e obì potøebujeme
pøátelství více ne�li vzduch k dýchání, i kdy� èasem vycítíme, �e není tak ne-
zi�tné, pøece jej nechceme ztratit. Pøes to, �e jsem netu�ila, �e konec Oldøi�ky je
tak blízký a �e sama jsem tehdy byla nemocná, pøece si dìlám výèitky, �e Oldøi�ce
na její poslední dlouhý dopis i na lístek (který souèasnì pøikládám), ve kterém
mì více ménì upomíná, pøi�la moje odpovìï i Kytice od Zrzavého i knihy,
které si pøála, ji� pozdì.23 Mé drahé opu�tìné a zapomenuté Oldøi�ky ji� nebylo
více.
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Jarmila Glazarová a Pavlína Mocová (LA PNP)
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE ERINNERUNGEN AN OLDRA SEDLMAYEROVÁ
(DIE EDITION VON DEN BRIEFEN PAVLA MOCOVÁS AN JARMILA
GLAZAROVÁ)

Jan Bílek a Jana Bártová

Die Schriftstellerin und Journalistin Oldra Sedlmayerová (1884�1954)
schloß sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in der Übereinstimmung mit
ihrer Meinung der kleinen politischen Partei der sog. Realisten an. An der Spitze
dieser Partei stand der Universitätsprofessor und der erste Präsident der
Tschechoslowakischen Republik zwischen den beiden Kriegen Tomá�
G. Masaryk. Sedlmayerová knüpfte mit ihm in den Jahren 1928�1933 neue
Zusammenarbeit an, und zwischen beiden entstand die innige Freundschaft.
Dies erweckt das erhöhte Interesse für die Person Sedlmayerovás; bisher wurde
ihre komplette Biographie nicht verfasst. Dieser Beitrag macht auf die Quelle
aufmerksam, die man bei so einer Arbeit ausnützen kann. Es handelt sich um
die Erinnerungspassagen auf Sedlmayerová in den Briefen ihrer Freundin Pavla
Mocová (1887�1971) an die Schriftstellerin Jarmila Glazarová (1901�1977).
Diese Passagen ermöglichen einige Episoden aus Sedlmayerovás Leben zu folgen
und informieren über den Schicksal ihres Nachlasses. Mocová schrieb ihre Briefe
in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, also sowohl
bei dem unmittelbaren Kontakt mit Sedlmayerová, als auch nach ihrem Tod. In
der Edition sind sachgemäß eigereihte Fragmente aus dreizehn Briefen
veröffentlicht. Das einleitende Fragment aus dem Jahre 1950 ist die erste
Erwähnung über Sedlmayerová in der Korespondenz, thematisch bindet ein
Briefteil vom 19. Dezember 1953 an. Danach sind die Erinnerungspassagen
(an die Jahre 1906 und 1912, an Besuch bei R. Svobodová in Ledeè) und eine
aktuelle Erinnerung an Anna Auøedníková im Brief vom 13. April 1953 (eischl.
der analogen Thematik aus dem Brieffragment nach 6. Juni 1954) eingegliedert.
Es folgt ein �Nekrolog� für Sedlmayerová, die Nachrichten über die Bestattung
und über den Nachlass. Den Schluss bildet ein Fragment aus dem Brief vom
Mai 1956 und die letzte Erwähnung zum Thema in der Korespondenz zwischen
Mocová und Glazarová im Jahre 1960. Mit dieser Edition ist die Informa-
tionsquelle zur gegebenen Problematik erschöpft.
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ÈESKÁ CHALUPA NA ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVÌ 1891
V DOBOVÝCH DOKUMENTECH

Irena �tìpánová

Rok 1891, jubilejní rok stého výroèí korunovace Leopolda II. na èeského
krále a prùmyslové výstavy v Klementinu, byl chápán v èeských zemích a pøe-
dev�ím v èesky smý�lející spoleènosti jako významné výroèí. V politicky znaè-
nì rozbouøené dobì pøelomu 80. a 90. let 19. století byla se znaèným èasovým
pøedstihem pøipravována øada akcí nejrùznìj�ího charakteru. Jejich centrem
podobnì jako pøed sto lety se pøirozenì stala Praha, av�ak dopad nìkterých
z nich byl a je právem vnímán v �ir�í v�eobecnì kulturní dimenzi.1

Nekoneèné, èasto silnì emocionálnì pro�ívané polemiky o charakteru i ná-
zvu výstavy, o akcentu na jubileum korunovace na èeské a klementinské výsta-
vy na nìmecké stranì, názorová polarizace, silnì podporovaná diskusemi o punk-
tacích a to v�e zarámováno do dobové záliby prezentovat se na nejrùznìj�ích
výstavách2 � to byla atmosféra, která v samém závìru pøípravného období zro-
dila i my�lenku �èeské chalupy�.

Tehdy, poèátkem roku 1891, u� bylo definitivnì rozhodnuto, �e výstava ne-
bude zemská, aèkoli pùvodní název zùstal zachován, ale bude mít ráz národnì
èeský. Stane se pøehlídkou úspìchù èeské produkce, prùmyslu, vìdy, kultury
a umìní. Koncem 19. století u� rozhodnì bylo co ukázat a mo�nost zaøadit se
velkou výstavní akcí po bok evropským metropolím, ve kterých u� pùl století
probíhaly stále populární a stále hojnì nav�tìvované svìtové, zemské, regionál-
ní i jinak specializované výstavy, bylo tøeba vyu�ít. Malý emancipovaný národ
zastínìný rakouskou orlicí pochopil, �e toto je jedineèná pøíle�itost, jak dát o sobì
vìdìt, a �e je tøeba ji maximálnì vyu�ít.

* * *

Koncepce výstavy, i kdy� doznávala v prùbìhu pøíprav urèitých zmìn, byla
dlouhodobì pøipravovaná a promy�lená. Pøesto poøadatelé nevzpomnìli na v�ech-
no. 28. øíjna 1890 nabídli øeditel muzea dr. Jièínský a prof. Lego z Jindøichova
Hradce odboru pro retrospektivní výstavu, �e vystrojí jihoèeskou selskou svìt-
nici3 a byli s rozpaky odmítnuti. Tato iniciativa nebyla osamìlá, ale tak rozmìr-
ný �exponát� organizátory zarazil.
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Zaèátek nového kalendáøního roku vnesl do výstavních pøíprav lehký cha-
os. Poèet specializovaných odborù byl uzavøen a v èele ka�dého z nich stál øídí-
cí výbor. Organizátoøi u� nepoèítali se zmìnou. Pøesto docházelo k nejrùznìj�ím
pohybùm4 a dokonce k vytvoøení celého nového odboru.

Prakticky tøi mìsíce pøed zahájením výstavy dostává øídící výkonný výbor
pøihlá�ku právì se seskupiv�ího výboru pro výstavu lidového umìní.5 Pøijít
s podobným nápadem v tuto dobu vy�adovalo pøinejmen�ím odvahu. Riziko
neúspìchu bylo znaèné, av�ak potøeba podobné expozice byla zøejmì poci�ová-
na jako zcela reálná.

3. února 1891 oznamují Národní listy jmenování zvlá�tního výboru, který
na výstavì znázorniti má starodávný �ivot selský, jak tý� jevil se ve stavbì
a zaøízení domu selského, ve zvlá�tním kroji, zemìdìlství, zábavách i národní
umìlecké práci. Provolání, podepsané A. Jiráskem a J. L. Píèem, zároveò sdìlu-
je, �e pro tuto výstavu je urèen objekt èeské chalupy a vyzývá veøejnost ke
spolupráci pøi vybavování expozice.

Hned dal�í den, v èlánku pøíznaènì nazvaném V poslední chvíli, zdùrazòuje
K. V. Adámek (ani� by se zmínil o vèerej�ím Provolání) nezbytnost zastoupení
selského stavu.6 Podává promy�lený a praktický návrh organizace regionálních
spolupracovníkù i zpùsob prezentace jednotlivých oblastí (figuríny v kroji, ná-
øadí a náèiní, architektura, drobné umìní, trojrozmìrné pøedmìty i obrazová
dokumentace). I on, podobnì jako zástupci výboru pro lidové umìní, apeluje na
vlasteneckou povinnost poskytnout tyto pøedmìty. Navíc dodává, �e by sbírky
mohly být po ukonèení výstavy pøeneseny do zvlá�tního sálu nového muzea.

Zatím ale nebylo je�tì nic jisté. Èlenové výboru se scházeli i nìkolikrát do
týdne7 a na pozvánkách bývá výbor nazýván jako zatímní. Jednalo se intenziv-
nì a� horeènì, proto�e èasu bylo katastrofálnì málo. Veøejnost ov�em nesmìla
být znepokojována pochybnostmi. Ty se ventilovaly spí� v soukromé korespon-
denci.8 Nejkritiètìj�í byl z organizaèního hlediska pøelom února a bøezna.
F. A. Borovský, èlen výkonného výboru, který intenzivnì komunikoval a zøej-
mì vydatnì pomáhal výboru �èeské chalupy�, 2. bøezna oficiálnì sdìluje, �e
výkonný výbor nemù�e novou skupinu do programu výstavního vlo�iti... Defini-
tivní vyøízení o uspoøádání výstavy této zále�í v první øadì na tom, bude-li ve
výstavì umìlecké mo�no zjednati potøebné místo.9 V tomto pøípise ne�lo o vlastní
expozici èeské chalupy. Ta byla výkonným výborem oficiálnì schválena 27. úno-
ra. Nyní se jednalo o dal�í prostory.

Výbor pro lidové umìní mìl za sebou právì mìsíc hektické èinnosti. Tato
práce se soustøeïovala do dvou smìrù. Bylo tøeba vybudovat kdy� ne sí�, tedy
alespoò základní soustavu opìrných bodù v regionech a zajistit si rovnoprávné
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postavení mezi ostatními výstavními odbory. Obojí bylo tì�ké a slo�ité, tak�e
zøejmì nezbývaly síly ke zprávám v denním tisku.

Èlenové výboru vytvoøili první verzi seznamu místních jednatelù (pøes 600
jmen) z celých Èech.10 Prvotním klíèem byly jistì osobní kontakty, ale s velkou
pravdìpodobností i �typy� získané od muzejních spolkù, muzeí, archivù a dal-
�ích sdru�ení, jejich� seznam si sestavili hned v poèátcích práce.11

Nìkteøí vystavovatelé se hlásili sami na první tiskovou výzvu, ani� tu�ili, �e
budou vyzváni, aby se stali místními jednateli. K prvním patøil F. Lego se svou
jihoèeskou selskou svìtnicí. Po nìkolika urgencích k retrospektivnímu výboru
právem doufal, �e jeho nabídka bude ocenìna výborem pro lidové umìní.12

Zároveò probíhala jednání o dal�í výstavní prostory. Výbor pro lidové umì-
ní �ádal 24. února vedle èeské chalupy je�tì jednu místnost ohnivzdornou, dob-
øe vyschlou, nejménì 70 m2 plochy s pøíslu�nými vitrínami, jich� poèet se udá
pozdìji a k tomu dal�í, pøevá�nì finanèní po�adavky.13 Podal ke schválení text
provolání k obecním zastupitelstvùm s �ádostí o subvence, proto�e bylo jasné,
�e výkonný výbor nemù�e hradit celý náklad a zároveò po�ádal o pøidìlení
oficiálního oznaèení skupiny a názvu v rámci výstavy.14 Po dal�ích jednáních
rozhoduje výkonný výbor 5. bøezna, �e výstava bude umístìna na galerii støední
èásti prùmyslového paláce a znovu zdùrazòuje dùle�itost finanèních subvencí,
které musí výbor èeské chalupy získat vlastními silami.

V této situaci se tedy opìt objevují noticky i obsáhlej�í zprávy v tisku. 6. bøez-
na referují Národní listy o pokroku prací pøi budování èeské chalupy, udávají
zdroje, ze kterých její autor, arch. Ant. Wiehl, èerpal pøi jejím projektování
a struènì se zmiòují o vybavení interiérù.15 Hlas národa informuje v první polo-
vinì bøezna o chalupì a práci výboru tøikrát a pøidávají se dal�í listy, tak�e je
ètenáø zpravován prùbì�nì.16 Budoucí náv�tìvník je pøedem pøipravován na to,
co v èeské chalupì uvidí. Bude to rázovitì èeské, národní a v bì�ném dobovém
kontextu zatím znaènì neobvyklé. Autory pøíspìvkù byli jednak èlenové výbo-
ru, ale ti se omezovali pøevá�nì na krátké informativní noticky, jednak profesi-
onální �urnalisté a koneènì i nìkteøí sbìratelé, publicisté, umìlci a ti, které by
bylo mo�no nazvat národopisnými pracovníky. (Vedle toho vycházela v rùzných
periodikách i øada básní. Èeská chalupa inspirovala Jaroslava Vrchlického, Adolfa
Heyduka i mnohé jiné.).

Pøíspìvky, které vycházely po celou dobu výstavy, jsou psány v rùzném sty-
lu, ale shodují se v akcentu na èe�ství a selství. Èeská chalupa v sobì ideálnì
spojuje obojí a u� v dobì, kdy stojí je�tì nehotová, kdy se za vydatné úèasti
zvìdavých Pra�anù její støecha po�ívá do�ky,17 se stává pojmem, emblémem,
symbolem.18
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Toto je v�ak symbol hmatatelný a trojrozmìrný, ne u� pouze ideový, filozo-
fický a literární. Má své rozmìry a je z pevného døeva. Bude mo�né se ho dotý-
kat, vstupovat do nìj a pozorovat desítky pøedmìtù, kterými je vybavován. S tímto
materializovaným symbolem bude snadnìj�í se kontaktovat. U� teï zaèíná pøi-
tahovat pozornost i takových náv�tìvníkù, kteøí neèetli nic o významu èeských
chaloupek v národní historii, dokonce i dìtí. Chalupa ta ukazuje nám cestu,
kterou jsme se brali a béøeme, chtìjíce zachovat svéráznost národní, pí�e
J. Tou�imský v jednom z prvních obsáhlých popisù v Èeské politice 26. dubna.

* * *

Èlenové výboru pro lidové umìní v prùbìhu bøezna a dubna jistì registro-
vali, jak se o chalupì zaèíná mluvit a psát, uvìdomovali si nepochybnì politic-
kou dimenzi, kterou zaèíná nabývat, ale museli se pøedev�ím starat o materiální
stránku výstavy. Èím populárnìj�í se chalupa stávala, tím slo�itìj�í a obsáhlej�í
byla agenda. Lidé se obraceli na výbor s návrhy a dotazy obèas i hodnì kurióz-
ními. I sám pøedseda Alois Jirásek byl nucen vyøizovat a zamítat nabídky obra-
zu sv. Václava z vlasù, miniaturní kaplièky vyøezané z kosti apod.

Nìkteøí jednatelé z regionù odmítali spolupráci, hlásili se noví a tìm se zdá-
lo, �e výbor nereaguje dost rychle na jejich korespondenci, jiní se cítili dotèeni,
kdy� zjistili, �e pøedmìty v expozici nebudou viditelnì oznaèeny jménem maji-
tele nebo dárce, objevili se i takoví, kteøí se pøes nejlep�í vùli nedokázali pohy-
bovat v terénu a posílali výboru zklamané výlevy.

Od poèátku se v�ak v agendì objevují jména tìch, kteøí se stali oporou a bez
jejich� souèinnosti by nebylo mo�né výstavu realizovat.19 Tradiènì velmi aktiv-
ní jsou venkov�tí uèitelé, faráøi, lékaøi, advokáti atd. Z ménì známých si nepo-
chybnì zaslou�í zmínku uèitel Václav Smutný ze Sadské u Podìbrad. Sebral
zajímavou, dobøe pasportizovanou kolekci lidového nábytku a poøídil objemné
kresebné album nábytkových typù, které vìnoval paní Josefì Náprstkové.20

Zajímavì se jeví kaplan E. �ittler z Petrovic u Sedlèan, který se soustøedil na
krojové souèásti. Sna�il se podle publikovaných pokynù poøídit celou figurínu,
av�ak nesehnal dostatek penìz. Postøehy, které sdìluje výboru, jsou klasickou
ukázkou pøístupu vzdìlance, který se s dobovì podmínìným nad�ením zaèíná
zabývat národopisnými reáliemi ve svém regionu.21 Eleonora Dlouhá z Èeských
Budìjovic (man�elka advokáta a místního jednatele) se sna�ila svou sbírku ji-
hoèeských vý�ivek uplatnit od podzimu 1890 v retrospektivní výstavì a potom
vedla èilou korespondenci s výborem pro lidové umìní.22 Ozvali se i dal�í sbì-
ratelé, uèitelka Berta Maxantová, arch. Jan Zeyer (bratr Julia Zeyera), paní
M. Neffová, K. Beránek, A. Heyduk, K. Herites, A. �ebele...
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Výbor pro lidové umìní dokonèil 24. února základní koncepci expozice.
�lo o: Znázornìní starodávného �ivota selského, jak se jevil ve stavbì a zejmé-
na ve zvlá�tním kroji, zamìstnání, zábavách i národní práci umìlé.23 9. bøezna
byl hotov koncept dopisu venkovským jednatelùm, kteøí jsou vyzýváni, aby
ka�dý z nich o to péèi mìl, aby jednotlivci i korporace, je� ve Va�em okolí jsou
majetníky pøedmìtù v obor výstavy spadajících, tyto podepsanému výboru ku
výstavì zapùjèili.24

Stejný den, tedy 9. bøezna, otiskly èeské deníky noticku podepsanou
F. A. Borovským za centrální výkonný výbor výstavy. V textu je zdùraznìn vý-
znam odboru lidového umìní a v závìru je výzva k hmotné podpoøe.

Od poèátku bøezna se výbor zaèal starat o technické zázemí výstavy, o vitrí-
ny a figuríny. Ze dvou nabídek pra�ských truhláøù byla vybrána �oferta� V. Fi-
aly, která byla výhodnìj�í.25 Práce na figurínách v �ivotní velikosti se ujal so-
chaø A. Popp.26 Tato zakázka byla i pro zku�eného umìlce dost neobvyklá. Po-
tøeboval konzultace ohlednì obleèení a obracel se na èleny výboru, zejména na
R. Tyr�ovou, dost èasto.27

Základ výbavy pro èeskou chalupu byl na místì kolem 20. dubna. Velká
zásilka nábytku a dal�ího vybavení z Jindøichova Hradce od F. Lega28 tìsnì
pøede�la bedny s krojovými souèástmi, nádobím a dal�ími pøedmìty, poslané
z Litomy�le 18. dubna.29 V té dobì u� byly k dispozici i kroje z Chodska a Pl-
zeòska pro zbývající figuríny (viz pozn. 27).

* * *

Práce, která v této fázi pøíprav nastávala, byla nároèná i fyzicky. Bìhem tøí
týdnù, zbývajících do zahájení, bylo tøeba instalovat celou expozici v chalupì
i na galerii prùmyslového paláce. Pøitom docházely stále dal�í a dal�í pøedmìty,
které se musely evidovat, zhodnotit a rozhodnout, zda budou pøijaty a zakom-
ponovány do výstavního obrazu. Muselo se nutnì postupovat cestou improvi-
zace, proto�e pøedstava o vìcech pøihlá�ených na výstavu byla jen pov�echná.30

Mezi tìmi, kdo rozhodovali o koneèném výsledku, ne v�ichni skuteènì znali
pøedmìty, s kterými pracovali. Mnohé èlenky výboru, pra�ské dámy, ale nejen
ony, mìly jistì dobrou vùli, ale jejich pøedstavy o lidové kultuøe byly pøinejmen-
�ím neúplné. I sama R. Tyr�ová mìla dosud málo zku�eností. S odstupem let se
pøiznala, �e vlastnì jen J. Koula, È. Zíbrt a A. Jirásek mìli vìt�í znalosti. Pøede-
v�ím Koula se vìnoval nováèkùm. Materiál nám byl z èásti v té úplnosti ne-
znám.31

Modelem pro v�echny interiéry v chalupì se stala jihoèeská svìtnice
s klasickou prostorovou expozicí � kamna a stùl v diagonále proti sobì, svatý
kout, pracovní prostor u kamen. Tato místnost byla vcelku regionálnì jednolitá,
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o�ivená figurínami nevìsty v obøadním kroji, �eny sváteènì obleèené do koste-
la a mu�e �podomácku�. Tento prostor byl také na rozdíl od ostatních zastrope-
ný. Poznámky R. Tyr�ové, rychle èrtané na papírech, které byly právì po ruce,
procházely je�tì schválením J. Kouly. U ka�dé polo�ky je je�tì dal�ím rukopi-
sem pøipsáno ano, dobøe, pøípadnì ano, ale v�e co mo�no jednolité (u kompletu
nábytku) atd. 32

V dal�ích prostorách chalupy bylo nutno více improvizovat. Specifický cha-
rakter jednotlivých národopisných oblastí sem vná�ely pøedev�ím krojované
figuríny, pro soudobého náv�tìvníka neobyèejnì atraktivní. Staly se dominant-
ními exponáty, zastupujícími ètyøi èeské etnografické regiony a sugerovaly tak
pøedstavu, �e interiéry, ve kterých jsou umístìny, tvoøí s nimi sourodý celek. ve
skuteènosti �lo o volné seskupení pøedmìtù tak, jak se se�ly a jak byly rozvr�e-
ny èleny výboru.

Byla tu samozøejmì nejlep�í snaha udr�et pohromadì velké kolekce, napøí-
klad sady nádobí a nábytkové garnitury, ale pøedev�ím se muselo vycházet z toho,
co bylo k dispozici. Tento limit byl nepøekroèitelný.

V místnosti sousedící s jihoèeskou svìtnicí byla figurína mu�e z Litomy�lska
a také malovaná postel s nebesy a dal�í pøedmìty z této oblasti (napø. ko� zdo-
bený pavím brkem), na stìnì ov�em rùznorodá sbírka holí, èekanù, roubíkù,
ku�elù a bièù. Dal�í prostor byl ladìn �chodsky�, s figurínami man�elù v kroji
doma�lickém, nábytek, nádobí a dal�í vybavení bylo podobné jako v pøedchozích
místnostech, rùzné provenience. Vedlej�ímu interiéru udávala tón figurína �eny
z Litomy�lska. Výbava toho prostoru byla pøevá�nì ��enská�: na stìnách formy
na máslo a perník, na horních èástech stìn v podstøe�í sbírka kolovratù, na
truhlách rozlo�ené kraslice.

Poslední interiér, vejminek umístìný pøes dvùr, by podle obleèení figurín
mohl být pova�ován za západoèeský. U okna mu� v plzeòském kroji a v rohu
mezi postelí a kolébkou Chodka. Na stìnì u okna dudy, øímsa a police
s dekorativním nádobím, v misníku datované sklenice, na stole mísa skuteè-
ných koláèù, koutní hrnec na almaøe, v horních èástech stìn sbírka plen a èepcù.

Prostory expozice doplòovaly dal�í drobnosti, knihy, hraèky, zvykoslovné
pøedmìty, kresebné studie architektury, nábytku a ornamentu.33

* * *

V dobì otevøení ov�em nebylo zdaleka v�echno hotové. Nebyla to ostatnì
bolest tohoto odboru ( a ani èeská specialita). Výstava se prostì dokonèovala za
provozu a pøíli� to nevadilo ani organizátorùm, ani náv�tìvníkùm. Bylo tu vlastnì
poøád nìco nového.34 Nálada byla optimistická35 a kazilo ji hlavnì �patné poèasí.
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Výstavu zahájil 15. kvìtna arcivévoda Karel Ludvík s chotí Marií Terezií,
která si o ètyøi dny pozdìji s patrným zalíbením prohlédla èeskou chalupu. Upou-
talo ji hlavnì vy�ívání. Královská Výsost si objednala ètyøi opony k lo�i, tedy
koutní plachty.36

Denní tisk v�ak upozornil i na diváky z opaèného pólu spoleèenského �eb-
øíèku. È. Zíbrt bezprostøednì po náv�tìvì èlenky císaøské rodiny popisuje reak-
ce lidí z venkova, kteøí s pøekvapením...jaksi nesmìle blí�í se k chalupì, kde jim
v�e pøipadá známé a kde vlastnì poznávají cenu starých památek, které èasto
lehkomyslnì prodávají nebo nièí jako nepotøebnou vete�. Úcta k památkám bude
tím vzbuzena a obnovena.37

Druhou výstavní nedìli, 24. kvìtna, vychází pateticky ladìný pøíspìvek
o èeské chalupì od R. J. Kronbauera,38 zato Jan Neruda se dívá na lidovou ma-
teriální kulturu jinou optikou. Nesouhlasí s v�eobecnì pøijímaným názorem, �e
pokrok a vzdìlanost je pøíèinou mizení národní specifiky jako celku, tedy
i folkloru. Ten by naopak mìlo vzdìlání podporovat, ale nepøehánìt a�
k pøesycení.39

Dal�í pøíspìvek publikuje v Hlasu národa L. Jeøábek.40 Je to klasický popis,
který si v�ímá i samotného objektu chalupy, zastavuje se u jednotlivých expo-
nátù a konèí beletrizujícím a hodnì nostalgickým pokusem na téma jak se �ilo
v takové svìtnièce na èeském jihu.

Pøevá�ná vìt�ina autorù expozici lidového umìní pøivítala a pova�ovala ji,
by� z rùzných hledisek, za pøínos nebo pøinejmen�ím za zajímavé o�ivení vý-
stavní nabídky. Kritický ohlas se ozval z øad odborné obce. Jan Peisker formu-
loval své výhrady, zamìøené èistì vùèi Wiehlovu projektu èeské chalupy.41 Ostatní
expozici ponechal zcela stranou. Zdùraznil dùle�itost plo�né ekonomie selské-
ho dvorce a vyèetl autorovi, �e se nedr�el tradièního schématu. Ve Wiehlovì
usedlosti toti� �ádný sedlák nemù�e ani bydliti, ani hospodaøiti, proto�e mu
k tomu chybí zázemí. Navíc málo jest v èeské chalupì správno, ale to málo není
èeské. Peisker se pøiklání k názoru, �e èeská lidová architektura teritoriálnì pøí-
slu�í k oblasti franckého domu a zdùrazòuje, �e prezentuje svou pravdu v listì
vìdeckém a èeském, nedává ji tedy v plen bì�né �urnalistice.

Reakce pøesto vy�la v denním tisku. Jan Prousek42 vyu�ívá této pøíle�itosti,
aby se vyjádøil k Peiskerovì kritice a zároveò s hoøkostí zdùraznil svùj málo
docenìný podíl na vzniku stavby. To on sám nabídl Wiehlovi své kresby z terénu,
které shroma�ïuje a také publikuje ji� témìø deset let. To on spolupracoval
s A. Jiráskem a T. Novákovou. Rezignoval na umìleckou stránku a stal se doku-
mentaristou. (Právì tak nezi�tnì zapùjèil svou sbírku lidového nábytku a dal-
�ích pøedmìtù). Upozoròuje na nìkteré omyly v dal�ích pøíspìvcích, napø.
u L. Jeøábka. Trvá na tom, �e ve�kerý materiál na chalupì je s výjimkou motivu
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z N. Mìsta n. Metují výhradnì z Turnovska. Peiskerùv útok v�ak Prousek odrá-
�í z pozice toho, kdo se (by� nedostateènì ocenìn) o chalupu zaslou�il. Zdùraz-
òuje dekorativní pojetí z hlediska výtvarníka a vystavovatele. Jde mu o úèel
umìlecký, o malebnou chaloupku a ne pouhé prozaické stavení, navíc dobøe
dokumentované na nákresech i nìkterých zmen�ených modelech. (Je tøeba øíci,
�e zde byla skuteènì prioritní výstavní funkce).

* * *

Tato pøestøelka odeznìla, ani� na ni reagoval nìkdo z výboru pro lidové
umìní. Ten mìl ostatnì stále dost práce. Je�tì celé léto docházely nové nabídky
výstavních pøedmìtù a nìkteré z nich byly dodateènì zaèleòovány do expozi-
ce.43 Èlenové výboru mìli také na výstavi�ti pravidelné slu�by.44 Bylo nutné
odpovídat na dotazy, proè není vystaveno to èi ono, kdy� to bylo na výstavu
zasláno, kdy bude pøedmìt vrácen èi proplacen45 atd.

V této u� letní prázdninové atmosféøe, která se nezdála být oddechovou, se
rozhodl pøedseda výboru Alois Jirásek rezignovat.46 Výbor ho oficiálnì po�á-
dal, aby setrval ve funkci, proto�e práce u� konèí, zítra (26. 6.!) bude expozice
v chalupì dokonèena47 a pak budou mít v�ichni a� do poloviny øíjna v podstatì
volno. Èlenové výboru intervenovali jistì i osobnì a tak nakonec 20. èervence
Alois Jirásek oznamuje, �e ve funkci setrvá. Uznává, �e by se jeho odchod mohl
vylo�it v neprospìch na�eho podniku, a tak je ochoten bývalý svùj titul nésti
dále.48

Chladné a vlhké poèasí snad ani pøíli� nelákalo k pobytùm na letních by-
tech, tím spí�, �e v Praze se neustále nìco dìlo. Politická situace byla napjatá,
nìmecké listy výstavì nepøály a i ve zdánlivé oáze klidu, v èeské chalupì, byla
idyla jen zdánlivá. Její tvùrci se museli vyrovnat s my�lenkou, kterou sami bez-
dìky pomohli vyvolat v �ivot, s poèínajícími pøípravami na budoucí národopis-
nou výstavu.49 Ti�tìný tøístránkový leták s náèrtem výstavního programu i �vý-
stupy�, tj. zalo�ením národopisného muzea a edicí oborové encyklopedie, do-
stali spolu s pozvánkou na zasedání ustavující výborové schùze 7. èervence
i èlenové výboru èeské chalupy.50 Aktivity èlenù výboru pro lidové umìní se
v�ak, jak u� bylo mnohokrát analyzováno, z øady dùvodù ubíraly jiným smì-
rem, ke zøízení selské sínì v Muzeu království èeského. Tìchto snah se ov�em
zúèastnili jen nìkteøí z nich, pøedev�ím R. Tyr�ová, J. Koula a J. L. Píè. Ne�
v�ak do�lo k tomuto vyústìní, bylo tøeba, jak pí�e R. Tyr�ová v dopise
F. A. �ubertovi, ve kterém se vzdává participování na pøípravách národopisné
výstavy, pracovat dále v èeské chalupì a roboty nebude ménì ne� zjara.51

My�lenka zachovat alespoò èást vystavených kolekcí pro muzejní úèely se
ozvala i z jiné strany ne� z výboru èeské chalupy. K. V.  Adámek navrhuje kon-
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cem srpna zøízení Muzea historie práce, kam by spadalo i lidové umìní.52 Reál-
nìj�í se ov�em jevila expozice v muzeu na Václavském námìstí.

Po ukonèení výstavy skuteènì nastalo velmi nároèné období vracení expo-
nátù a vyøizování rùzných nesrovnalostí, omylù a stí�ností. Výbor pøipravil �uni-
verzální� podìkování v�em, kteøí vystavili své pøedmìty. Text na hlavièkovém
papíøe se rozesílal v prosinci 1891.53 Souèasnì pracovali povìøení èlenové, pøe-
dev�ím È. Zíbrt a R. Tyr�ová na Zprávì o V�eobecné zemské výstavì v Praze54

a také na pøíspìvcích pro první se�ity právì zalo�eného Èeského lidu.55 Selská
síò, pozdìji roz�íøená o dal�í expozice56, byla zøizována se znaèným úsilím57,
ale s men�í publicitou, jaksi ve stínu pøíprav Národopisné výstavy èeskoslovanské.

* * *

V únoru r. 1915 oslavil prof. Jan Koula �edesátiny. Mezi gratulacemi bylo
pøání, podepsané v�emi �ijícími èleny nìkdej�ího výboru pro lidové umìní, tedy
tìmi, kterým se v dìjinách oboru øíká krou�ek èeské chalupy...

POZNÁMKY

 1 Staèí pøipomenout otevøení nové budovy Národního muzea na Václavském námìstí, Pet-
øínskou rozhlednu, lanovou dráhu, novì zavedené �tramwayové� linky nebo dal�í atrakce,
které výstavu pøe�ily, napøíklad Køi�íkovu svìtelnou fontánu a øadu pavilonù v areálu vý-
stavi�tì, �bludi�tì� na Petøínì (pùvodní objekt Svazu èeských turistù) atd.

 2 Urban, Otto. Èeská spoleènost 1848�1918. Praha 1982, s. 413�414; Koláø, Franti�ek �
Hlavaèka, Milan. Jubilejní výstava 1891 (Slovo k historii). Praha 1991.

 3 Archiv Náprstkova muzea (dále ANápM), fond Vojty Náprstka (dále V.N.), kart. XIX, scrap
book 246�250 obsahuje dopis, poskytnutý sekretáøem centrálního výboru JUC. Sedlákem
výboru pro lidové umìní poèátkem bøezna 1891.

 4 Dne 4. ledna informují napøíklad Národní listy o výmìnì èásti výboru pro umìní. Ve stati
nazvané Pøátelùm domácího umìní je zveøejnìno nové slo�ení výboru v èele s Myslbekem
a èestným pøedsedou Zdeòkem hrabìtem z Thunù.

 5 Jeho èlenové se rekrutovali pøevá�nì z Komitétu pro �íøení národního vy�ívání, který vzni-
kl v r. 1886. Pøedsedou výboru je Alois Jirásek, jednatelem dr. J. L. Píè, èlenové B. Augus-
tinová, R. Jelínková-Doubková, J. Náprstková, M. Riegrová, R. Tyr�ová, dr. �. Berger,
F. A. Borovský, L. Jeøábek, J. Koula, arch. J. Zeyer, dr. È. Zíbrt, arch. A. Wiehl (ten je
v rukopise pøe�krtnut). ANápM, fond V.N., kart. XIX., tamté�. Pozdìji rekapituluje situaci
Jeøábek, Lubo�. Je�tì nìkolik slov o èeské chalupì. Hlas národa 1. 11. 1891.

 6 ...má-li míti výstava na�e ráz národnì èeský, jest bez odporu nutno, aby i stav selský ve své
národní rázovitosti...na výstavì byl zastoupen. Národní listy 4. února 1891.

 7 Výbor zasedal v Rudolfinu a svolával se pozvánkami, ti�tìnými dvojjazyènì v pùvabné
secesní úpravì Pozvánka � Einladung. Koncem února, kdy byla situace nejdramatiètìj�í,
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byly porady 21., 22., 23. 2., 28. 2. a 3. 3. Archiv Tyr�ova muzea tìlovýchovy a sportu (dále
ATM), pozùstalost R. Tyr�ové, kart. 30, I. D, 72.

  8 ...má-li vùbec tato výstava (èeská chalupa I. �.) uspoøádána býti, musí se ve�keré nále�itos-
ti její cestou co nejkrat�í a bez odkladu vyøizovati, nebo� výbor svolán byl v pravém slova
smyslu teprve v pøedveèer výstavy a jen s napìtím ve�kerých sil a za vydatné pomoci vý-
konného výboru lze mu úkolu svému dostáti, pí�e neoficiálnì J. L. Píèovi èlen výkonného
výboru (snad jednatel Sedlák, podpis neèitelný) 1. bøezna (!) ANápM, tamté�.

  9 Pøípis F. A. Borovského výboru pro lidové umìní 2. 3. 1891, ANápM, tamté�.
10 ANápM, tamté�.
11 Je tu øada východoèeských muzeí, muzeum èáslavské, nymburské, podìbradské, kolínské,

slánské, písecké, táborské, doma�lické, su�ické, turnovské, tøebenické atd., spolek Vocel
z Kutné Hory, Vèela èáslavská, Archeologický a muzejní spolek v Hoøicích, muzejní spo-
lek v Chotìboøi, spolek Palacký v Polièce... ANápM, tamté�.

12 Poslední Legovu urgenci, datovanou 2. února, pøedává výkonný výbor výboru pro lidové
umìní a ten s ním ihned navazuje kontakt. � Podobnì iniciativní byla napø. pí Eleonora
Dlouhá, man�elka advokáta z Èeských Budìjovic, která opakovanì nabízela svou textilní
sbírku od podzimu r. 1890. Oba zájemci byli vyzváni, aby se stali místními jednateli.

13 Jsou to výlohy spojené s dopravou, poji�tìním a zpìtným zasláním exponátù, výlohy na
tiskopisy, písaøskou sílu a bì�ná vydání. ANápM, tamté�.

14 ...Výbor �ádá v pøípise výkonnému výboru z 25. února o pøidìlení è. XXVII. a titulu Výsta-
va lidového umìní v Èechách. ANápM, tamté�. Skupina nakonec pracovala pod è. XXV.

15 Zároveò pova�ují za dùle�ité upozornit veøejnost na to, �e chalupa bude èistì výstavním
objektem, nepøichází tedy v úvahu, �e by si v ní mohl kdokoli otevøít restauraci, prodávat
domácí chléb apod. Pøesto se tyto �ádosti objevují i v prùbìhu výstavy. Je�tì 1. záøí nabízí
hospodáøská �kola z Rakovníka, �e by nìkolik rolníkù prodávalo v chalupì pravý a dobrý
posolený chléb. ANápM, tamté�.

16 Hlas národa 10., 13. a 17. bøezna. I zde jsou informace o práci výboru, popis chalupy (silnì
sentimentálnì ladìný) a dementi o pekárnì a restauraci v jejím objektu.

17 Národní listy 29. bøezna.
18 Srov. Macura, Vladimír. Chaloupka � projekt idyly. Poetika míst. Praha 1997, s. 43�61,

pøíp. ponìkud travestující pojetí Jiøího Raka Ty na�e chaloupky èeské v jeho práci Bývali
Èechové. Praha 1994, s. 85�92.

19 Vedle F. Lega to byli pøedev�ím T. Nováková a K. V. Adámek z východních Èech,
J. F. Hru�ka, B. �trér a krejèí Bílek z Doma�licka, ak. malíø J. Prousek z Turnova, K. Hosta�
z Klatov, J. Hellich a V. Smutný z Podìbradska, J. �íma z Jaromìøe, R. Kazda z Jilemnice,
J. Honza z N. Byd�ova, M. Gutwirthová z Pøíbrami, V. Kasanda z Bøeznice, J. �korpil
z Plznì, J. Beránek z Prahy, A. �i�ka z Tábora, V. Paøík z Tøebenic, A. Dlouhý z È. Budì-
jovic atd.

20 V. Smutný se stal i pøispìvatelem Èeského lidu. Jeho kolekce i kresby jsou dnes deponová-
ny v Národopisném muzeu.

21 ...Tou�il jsem, aby ná� kroj té� do�el té cti, zdobiti na�i výstavu, i hledal jsem, sám k tomu
prostøedkù nemaje, kdo� by figurínu poøídil � marnì! Pøesto koupil kompletní kroj vèetnì
granátkù na krk a dal�í jednotlivé souèástky, které dost podrobnì popsal. Charakterizoval
i majitele pøedmìtù a jejich sociální prostøedí. ANápM, tamté�.
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22 Sbírka E. Dlouhé mìla na tøicet kusù lidových vý�ivek, pøevá�nì pleny, rouchy, vínky,
èepce a �ivùtky. V pøihla�ovacím formuláøi se podotýká, �e pøedmìty potøebují 6 m2 vý-
stavní plochy a jsou poji�tìny na 250 zl. (Prùvodní dopis k pøihla�ovacímu formuláøi
z 30. ledna 1891, adresovaný je�tì výboru retrospektivní výstavy). ANápM, tamté�.

23 Tento Program je dále rozveden ve ètyøech bodech: 1. stavba domù (i fotografie a technic-
ké nákresy) s dùrazem na výzdobu (Jde pouze o døevìnou architekturu.); 2. domácí zaøíze-
ní (nábytek, nádobí a dal�í doplòky); 3. kroje na figurínách (dále krojové album � Liebs-
cherovo album krojových typù vzniklo v této souvislosti), dokumentace �typických tváøí�
(z antropologického hlediska); 4. krojové souèásti a vy�ívané pøedmìty. ANápM, tamté�.

24 Jednatelé zároveò obdr�eli sadu tiskopisù a pøihlá�ek, aby se nezdr�ovala úøední agenda.
ANápM, tamté�.

25 Mistr truhláøský Václav Fiala z Královských Vinohrad zhotovil za celkovou sumu 245 zl.
7 stolù (v. 90 cm, d. 250 cm, �. 90 cm) a pultovou vitrínu (v. 115 cm) s hnìdým nátìrem,
v�ak bez skla a ve�kerého kování. Dal�í dvì nástìnné a dvì volné vitríny zapùjèilo umì-
leckoprùmyslové muzeum. ANápM, tamté�.

26 Antonín Popp 1850�1915, od r. 1892 prof. ÈVUT. Specializoval se na portrétní studie
panovníkù. Výkonný výbor povolil 12. bøezna zhotovit 6 figurín v celkovém nákladu 450 zl.
Figuríny tyto mají zèásti døevìnou hlavu, krk a òadra, ruce a nohy od kolenou dolù ze
sádry modelované, oblièeje budou karakteristické typy èeského lidu venkovského. Smlou-
va musela být zøejmì pozdìji roz�íøena, proto�e v expozici bylo nakonec 9 figurín (byly
postupnì doplnìny bìhem léta).

27 Ant. Popp oznamuje R. Tyr�ové 23. dubna, �e mu�ské figuríny jsou hotové a �enské dodá
do tøí dnù. Nevím v�ak, jak které punèochy a støevíce obouti. Také mi scházejí dva páry
støevícù �enských. Jeliko� musím stavìti od nohou, nemohu do koneèného ustavení obleku
pokud se týká noh v práci pokraèovati. Na rubu tého� papíru si R. Tyr�ová poznamenává:
Chodaèka stará � pantofle, modré punèochy. �enská od Litomy�le punèochy s vy�íváním.
Chodaèka mladá støevíce, èervené punèochy. Plzeòaèka � schází punèochy i støevíce, ATM,
pozùstalost R. Tyr�ové IDK 30 � Výstavy.

28 Legova zásilka obsahovala nábytek (postel, kolébka, truhla, prádelník, �atník, misník, stùl,
2 �idle, lavice, kamna, skøíòka na knihy, øímsa na nádobí, polièka), pøedmìty k potøebì
a výzdobì (nádobí toufarové, ku�el s pøeslicí, hodiny, obrazy svatých, bible, Hájkova kro-
nika, rychtáø. právo, obec. peèeti, vy�ívané èásti kroje v truhle a prádelníku, krb ke svíce-
ní. K tomu patøilo obleèení pro 6 figurín (sedlák, selka, výmìnkáøka, �enich, nevìsta
a dru�ièka). ANápM

29 Tereza Nováková poslala, jak pí�e v prùvodním dopise, úplný výstroj �enské figuríny
z Litomy�lska (s podrobným návodem, jak se správnì obléká), úplný mu�ský ústroj, dal�í
vy�ívané kusy, �perky, nádobí, ko�, obecní právo atd.

30 Formuláøe pøihla�ovacích i dodacích archù nepoèítaly s podrobným (a odborným) popi-
sem. Pro ka�dou vìc tu bylo v jednom øádku jen nìkolik kolonek: èíslo (poøadové), ozna-
èení pøedmìtu, oddìlení (v rámci výstavy � zde lidové umìní), velikost, pojistná cena
a poznámka.

31 Tyr�ová, Renata. Krou�ek �Èeské chalupy� na Jubilejní výstavì roku 1891. Èeský lid (dále
ÈL) 25, 1925, s. 6.

32 ATM, tamté�.
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33 Studie Prouskovy, �ebeleho, Smutného, Fry�ové, Legovy, tabulky z publikace T. Nováko-
vé o litomy�lském kroji atd.

34 V den zahájení 15. kvìtna se Národní listy vedle slavnostních pøíspìvkù zmiòují o tom, �e
vlastnì nic není hotovo ani v prùmyslovém paláci, ani ve strojovnì a v pavilonech, nefun-
guje fontána, nejezdí elektrická ani lanová dráha a otevøena není ani rozhledna.

35 První velké vítìzství èeské!, referuje 15. kvìtna Hlas národa a pokraèuje: ...výstava mù�e
být historickým èinem, rovným vítìzné válce...

36 Národní listy 19. kvìtna.
37 Zíbrt, Èenìk. Èeská chalupa. Hlas národa 20. kvìtna.
38 Kronbauer, R. J. Èeská chalupa na výstavì. Nedìlní listy Hlasu národa 24. kvìtna. Ètenáø

se tu mimodìk doví, �e v expozici zatím nejsou figuríny. Na èeskou chalupu reagují
i èasopisy Svìtozor, Zlatá Praha, Kvìty...

39 Neruda, Jan. Fejeton Dvì slovíèka v�dy o národní písni. Národní listy, pøíloha, 5. èervence.
V tom je, pánové, malinký omyl! Kroj, tanec, jsou vìci zevnìj�í, veøejné, spoleèenské, na
tìch �kultura� mù�e brousit. Pøevléknu se tøeba do kroje svìtového, abych se lidem nestal
nápadným, ale pøitom zùstanu pod �atem já, zcela urèitá èeská osoba...

40 Èeská chalupa I�III. Hlas národa 12. a 19. èervence.
41 Peisker, Jan. Ant. Wiehl, èeská chalupa na zemské jubilejní výstavì. Atheneum è. IX.,

èerven 1891, s. 273�75.
42 Prousek, Jan, akad. malíø. O èeské chalupì. Pøíloha Národních listù z 2. srpna. Wiehl sice

Prouskovi v Èasopise in�enýrù a architektù podìkoval, ale Prousek nebyl nikde v expozici
ani v katalogu uveden alespoò jako kresliè.

43 Výbor obdr�el napø. obrazová alba V. �ebeleho a V. Smutného, pøi�el dal�í nábytek z Turnova
od J. Prouska, hospodáøský spolek z Podìbrad poslal �ivé holuby do holubníku a podrobný
návod k jejich o�etøování atd.

44 Dochoval se rozpis slu�eb z prvního týdne výstavy. ANápM, tamté�.
45 Slavný výbore, jeliko� jsem vám skøíò nabídl v úmyslu, �e mi bude proplacena, proèe�

tou�ebnì oèekávám peníze, neb jsem èlovìk nemajetný a nemám si svùj skrovný odìv kam
dáti... ANápM, tamté�.

46 ...Jako pøedseda mìl bych býti v�dy jako na zavolanou..., ale to mnì není mo�né. Ze své
dovolené, ji� tak bezdìky beztoho zkrácené, vìnoval jsem na�í práci a výstavì kolik nedìl.
Více u� nemohu. Nadto choroba oèní a neodkladná práce nutí mne, abych me�kal mimo
Prahu, pí�e Jirásek v abdikaèním dopise z 23. èervna. ANápM, tamté�.

47 Národní listy referují 30. èervna, �e expozice v chalupì je kompletní.
48 Dopis výboru z 20. èervence ze Strakova u Litomy�le. O mìsíc pozdìji poslali èlenové

výboru svému pøedsedovi blahopøání ke ètyøicátým narozeninám.
49 Viz Brouèek, Stanislav. Èeské národopisné hnutí na konci 19. století. Praha, Ústav etnogra-

fie a folkloristiky 1979.
50 Oficiální ustavující schùzi 7. èervence pøedcházela je�tì porada o dva dny døíve. Na tuto

poradu rozesílal vlastnoruènì psané pozvánky F. A. �ubert rovnì� i èlenùm výboru èeské
chalupy. ATM, tamté�.

51 Po ukonèení výstavy bude tøeba, jak pí�e Tyr�ová �ubertovi 3. srpna, rozeslati ty dva tisíce
a nìkolik set pøedmìtù na adresy bezmála pùldruha sta zasilatelù.... a rozumí se, �e závaz-
kùm...musím dostát... ATM, tamté�.
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52 Adámek, Karel Václav. Zachovejme památník výstavy. Národní listy 28. a 30. srpna. Autor
zdùrazòuje, �e je nejvy��í èas sbírat v terénu. Kolekce navrhuje umístit v Rudolfinu.

53 Výbor dìkuje za náv�tìvníky i za sebe v�em, kteøí byli nápomocni pøi sestrojení obrazu
toho, co lid sám ná� ze sebe vytvoøil a co jej donedávna krá�lilo stejnì jako mateøský
hlahol. ANápM, tamté�.

54 Publikace Sto let práce. Zpráva o V�eobecné zemské výstavì v Praze 1891 (I�III) vy�la
v r. 1893�95.

55 Tyr�ová, Renata. Èeské vy�ívání na Zemské jubilejní výstavì. ÈL 1, 1892, s. 4�14, 143�
155.

56 Sbírky pøe�ly definitivnì do správy Muzea království èeského (Národního muzea) v r. 1908.
57 Svìdèí o tom napø. korespondence J. L. Píèe, J. Kouly a R. Tyr�ové. ATM, tamté�.

Pøíloha

 Foto Èeské chalupy z bøezna 1891, archiv autorky
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE TSCHECHISCHE HÜTTE AUF DER LANDESJUBILÄUMSAUS-
STELLUNG 1891 IN DEN HISTORISCHEN DOKUMENTEN

Irena �tìpánová

Die zweitte Hälfte des 19. Jahrhunderts war u. a. die Zeit der Ausstellungen,
die die Aufgabe eines bedeutenden Massenkommunikationsmittels spielten. In
Prag wurden seit den 60. Jahren kleinere Aktionen organisiert, aber erst die
90. Jahre brachten große und bedeutende Gelegenheiten, die Erfolge der
Industrie, Wissenschaft und Kultur präsentieren zu können. Die große Allgemeine
Landesjubiläumsausstellung sollte gerade so eine Veranstaltung werden. In der
komplizierten politischen Situation kam es jedoch dazu, dass das Interesse der
böhmischen Deutschen nachgelassen hat und die Ausstellung zur Manifestation
des Tschechentums wurde. Unter den vorliegenden Umständen, fast am Vorabend
der Eröffnung, entstand in den Prager intellektuellen Kreisen eine Idee, zur
Ausstellung auch die ethnografische Exposition � die Tschechische Hütte �
anzuknüpfen. Die fachliche Ethnografie war damals noch in Windeln, auch die
Ausstellungsschöpfer, die Schriftsteller, Publizisten, die bildenden Künstler,
Kulturhistoriker, Archeologen und Amateursammler lernten erts die Spezifik
der Volkskultur kennen, trotzdem ist es ihnen gelungen, eine relativ sehr gute
und interessante, in einem stylisierten Zimmerwerk untergebrachte Instalation
zu schaffen. Die tschechische Hütte wurde bald zum National- und politischen
Symbol und zur Inspiration für die große Ethnografische tschechoslawische
Ausstellung, die im Jahre 1895 stattfand.
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