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MateRiÁLy

MYŠKA, Milan: The Cooperation of Professor Arnošt Klíma and IAEH during the era of Nor-
malization (A Chapter from the unpublished memoirs of Professor Arnošt Klíma, PhD., S.D.)

During the 15th World Congress of Economic Historians, held in August 2009 in Utrecht, 
the 15th anniversary of the congresses of International Association of Economic History 
was remembered. In the so–called presidential section (F 7: Origins and early years of the 
International Economic Congresses: Discussion Forum and Oral History), being in session 
on August 6th in the academic lounge in Utrecht under the presidency of Professors Maxine 
Berg and Pat Hudson and with the participation of the „founding fathers“, Dr. Herman Van 
Der Wee and others, the history of these congresses and the merits of the individual mem-
bers of the society’s Steering Commitee were remembered. Also the participation of the only 
Czech representative (after the Leningrad’ congress „unoffical“) in the commitee, Prof. Dr. 
Arnošt Klíma was appreciated, especially his endeavours to establish contacts with the his-
torians of the Soviet bloc. Upon the beginning of Normalization in Czechoslovakia, Arnošt 
Klíma, originally a prominent historian and a member correspondent of the Czech Academy 
of Sciences, became a persona non grata for political reasons. However, he was re–elected 
as a member of the Steering Commitee against the will of the communist government. The 
authorities of the Czech Academy of Sciences and the Ministry of Education sabotaged the 
decision of the Steering Commitee by making it impossible for Klíma to be present for the 
Steering Commitee proceedings as well as the international congresses organized by the as-
sociation. We want, by publishing the relevant excerpts from Klíma’s unfinished and there-
fore unpublished memoirs, answering the appeal of the presidential section, to contribute to 
the clarification of this ill–famed chapter of history of the Czechoslovakian Economic Histo-
riography in the era of Normalization and its international contacts.

Key words International Association of Economic History, * World Congresses of Economic 
Historians * participation of the Czechoslovakian representative * Prof. Dr. Arnošt Klíma * 
sabotaging by the communist regime * memoirs

Contact Ostravská univerzita v Ostravě; milan.myska@osu.cz

na 1�. světovém kongresu hospodářských historiků, konaném v srpnu 2009 v utrechtu, 
bylo připomenuto 1�. výročí konání kongresů association internationale d´Histoire eco-
nomique/international association of economic History.1 V tzv. prezidentské sekci (F 7: 

1 „Mezinárodní asociace hospodářských dějin“ – byla založena v roce 19�0 jako celosvětová zájmová vědecká 
společnost sdružující hospodářské historiky ze �0 zemí evropy, ameriky, asie, afriky a Oceánie. Organizaci 
řídil tzv. Výkonný výbor, volený vždy na období mezi jednotlivými kongresy. První kongres se konal v roce 19�0 
ve Stockholmu, následovaly aix-en-Provence (19�2), Mnichov (19��), Bloomington (19�8), Leningrad (1970), 
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Origins and early years of the international economic Congresses: Discussion Forum and 
Oral History), zasedající �. srpna za předsednictví profesorek Maxine Berg a Pat Hudson 
v akademické hale utrechtské univerzity a za účasti „otců zakladatelů“, prof. dr. Hermana 
Van Der Wee a dalších, byla připomenuta jejich historie i zásluhy jednotlivých členů 
Výkonného výboru společnosti. Byl rovněž oceněn podíl jediného československého (a po 
leningradském kongresu 1970 „neoficiálního“) zástupce ve výboru, prof. dr. arnošta 
Klímy,2 zejm. jeho úsilí o navázání kontaktů s historiky tehdejšího sovětského bloku. Po 
nástupu tzv. normalizace v Československu stal se původně prominentní historik a člen 
korespondent ČSaV a. Klíma z politických důvodů persona non grata, byl však za člena 
Výkonného výboru proti vůli komunistické vlády volen opětovně. Orgány ČSaV a Minis-
terstva školství sabotovaly rozhodnutí Výkonného výboru tím, že Klímovi znemožňovaly 
účast na zasedáních Výkonného výboru i na asociací pořádaných mezinárodních kongre-
sech. Publikací relevantních výňatků z Klímových nedokončených, a tudíž i neuveřejně-
ných pamětí chceme, plníce výzvu prezidentské sekce, přispět k objasnění této neslavné 
kapitoly dějin československé hospodářské historiografie normalizačního období a jejich 
mezinárodních kontaktů. 

Do napjaté situace na jaře 1970 spadaly přípravy na světový kongres hospodářských dějin, 
který se měl konat v srpnu v Leningradě. Situace byla tehdy na úseku organizace vědy 
velmi spletitá, a tak jely nakonec tři delegace. Jakákoli koordinace scházela. Jednu sku-
pinu vyslalo české ministerstvo školství, a pověřilo mne oficiálním vedením. Byli v ní Prů-
cha, Pátek, doc. Alberty z Brna [?] a doc. Pečírka. Bylo nás pět a připojila se k nám Jana 
Englová, která jela prostřednictvím Inturistu na vlastní náklady. S námi z Ruzyně odlétali 
profesor dr. Oldřich Říha a Jaroslav Purš, kteří byli vysíláni ČSAV, a v Leningradě byla 
početná skupina historiků ze Slovenska, kterou vedl profesor Miloš Gosiorovský. Letěli jsme 
přes Moskvu, kde jsme přesedali a večer jsme přistávali v Leningradě. Na letišti jsme dosti 
dlouho čekali na svá zavazadla na nesprávném místě, kde bylo odbavování těch, kteří použili 
vnitrostátních linek. Až pozdě jsme se dověděli, že naše zavazadla jsou v hlavní budově pro 
zahraniční lety. Bylo tam živo. Na mne tam čekalo několik kolegů z Výkonného výboru, kteří 
zřejmě dobře věděli o tom, jak to v Praze vypadá, a chtěli vědět, jestli přiletím. Setkání 
s nimi bylo dojemné a zvláště profesor M. M. Postan dával najevo svou radost nad tím, že 
jsem přiletěl. Jakmile organizátoři zjistili, že jsem tam, dali mi k dispozici auto, které mě 
odvezlo do hotelu Evropa, kde bydleli všichni členové Výkonného výboru. Je to starý hotel 
z doby Puškinovy, ale prvotřídní. Pokoje byly velké s koupelnami, několik restaurací, zvláště 
pro sovětské hosty a pro hosty ze Západu, kde se platilo v tvrdé měně. Jednou večer mne 
na chodbě potkali Emanuel le Roy Ladurie a Francois Furret, oba s manželkami a pozvali 
mne, abych si s nimi šel někam sednout. Přijal jsem pozvání, posadili jsme se v restauraci 

Kodaň (197�), edinburgh (1978), Budapešť (1982), Bern (198�), Lovaň (1990), Milano (199�), Madrid (1998), 
Buenos aires (2002), Helsinki (200�) a utrecht (2009). 
2 arnošt Klíma – český historik, profesor Vysoké školy pedagogické a poté uK v Praze. nar. 1. března 191� 
v Klimkovicích u Ostravy, zemřel �. ledna 2000 v Praze. O něm viz např.: Zum 80. Gebutgstag von Prof. Dr. ar-
nošt Klíma. in: Prague Economic and Social History Papers 2. Praha 199�; dále PÁteK, J.: Foreword. in: 
KLíMa, a.: Economy, Industry and Society in Bohemia in the 17th – 19th centuries. Praha 1991, s. 7–11. též: 
LaCina, V.: Za prof. arnoštem Klímou. Český časopis historický 98, 2000, s. �31–�32. Podrobněji MyŠKa, M.: 
Profesor arnošt Klíma jako historik českého textilního průmyslu (K sedmdesátým narozeninám). in: Z dějin 
textilu : Studie a materiály 11. Ústí nad Orlicí 1987, s. 2�7–2�3. V Lexikonu současných českých historiků (PÁ-
neK, J. – VOreL, P. [eds.], Praha 1999) heslo arnošt Klíma absentuje.
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v přízemí našeho hotelu a dali si něco k pití. Prostředí bylo pěkné, intimní a vyhrávala tam 
hudba. Když jsme chtěli platit a já vytáhl ruble, řekl mi číšník, že ty zde nebere. A tehdy jsem 
poprvé zjistil, že tam jsou restaurace, ve kterých je možno platit jen valutami. Oba Fran-
couzi řekli, že to za mne zaplatí, takže to dobře skončilo. Od pořadatelů jsem dostal dost 
veliké kapesné, proto jsem do svého hotelu zval na večer „své“ delegace a platil velmi dobré 
sovětské víno, které jsme si dávali a hovořili o tom, co jsme zažili během dne na různých 
zasedáních. Kongres se konal v Tavridském paláci, který dala kdysi postavit Kateřina II. 
pro svého milence a ministra Potěmkina. Bylo to krásné prostředí s velkou ústřední přednáš-
kovou síní pro plenární zasedání a s mnohými menšími sály pro sekce, prostornými chod-
bami, kde bylo možno zakoupit velmi dobré a velmi levné jídlo. Organizace byla zkrátka 
bezvadná. Hned v první den kongresu byli členové Výkonného výboru a vedení jednotlivých 
delegací pozváni na večeři, kterou pořádala místopředsedkyně místního sovětu. Bylo to také 
ve starém, krásně vypraveném paláci a večeře byla vynikající. Jídlo podávali číšníci v čer-
ných oblecích a bílých košilích, kteří své povolání ovládali bezvadně. Vedle mne seděl Jürgen 
Kuczynski, vedoucí delegace NDR. Znali jsme se už z kongresu ve Stockholmu, který byl 
před deseti lety. I on věděl o poměrech mezi historiky v ČSSR a znal mou situaci. Za hovoru 
mi řekl, že se na něho obrátili zástupci SSSR ve Výkonném výboru a ptali se ho, zda by byl 
ochoten převzít členství v nově navrženém Výkonném výboru. Kuczynski řekl, že rád, ale ne 
místo Klímy. Já jsem mu za to poděkoval. Jeho stanovisko mělo značný význam. Jak už to na 
kongresu bývá, nezůstane nic dlouho utajeno. Aniž jsem to věděl, začalo se veřejně jednat 
o mé kandidatuře.

Zatím jsem předsedal sekci, kterou připravil profesor Kellenbenz a která byla velmi četně 
navštívena. Řídil jsem ji anglicky, ale odpovídal jsem a děkoval diskutujícím podle jazyku, 
kterým hovořili, německy, francouzsky a rusky. Právě účast sovětských historiků byla veliká. 
Přijeli sem z různých částí SSSR a účast na kongresu byla pro mnohé z nich velkým zážit-
kem. Jednak se zde setkali s historiky hospodářských dějin z celého světa, mezi nimiž bylo 
hodně badatelů, kteří tehdy tvořili výkvět tohoto oboru, jejichž jména a díla znali z litera-
tury, ale zde je i osobně poznali. Jednak měli v diskusi možnost přednést i výsledky vlast-
ního bádání. Diskuse, pro kterou bylo vyhrazeno dopoledne, se protáhla na celý den a skon-
čila až k večeru. Diskusi jsem řídil dobře. Nenechal jsem nikoho hovořit déle než 15 minut, 
s výjimkou sovětského profesora Lesnikova. Tento starý pán, známý mezi historiky hospo-
dářských dějin, mluvil s takovým zaujetím o výsledcích svého bádání, že ho všichni pozorně 
poslouchali a já neměl tu odvahu a srdce, abych mu v tom zabránil. Teprve po půl hodině 
jsem ho upozornil, že se do diskuse přihlásilo ještě hodně badatelů, a prosil ho, aby svůj 
zajímavý výklad ukončil. Závěrečné slovo měl profesor Kellenbenz. Odpověděl na některé 
problémy a byl rád, jak řekl, že předsedou byl historik, který ovládá ruštinu, což průběhu 
celého zasedání pomohlo. Příští den, byla to středa, za mnou přišel profesor dr. Oldřich 
Říha, který mne do té doby dost ignoroval, a sdělil mi, že mu z Moskvy volal tiskový ata-
ché našeho velvyslanectví Jiří Taufer a řekl mu, že dostal z Prahy příkaz, abych předal 
vedení české delegace jemu a vzdal se případného členství v novém Výkonném výboru. Byl 
jsem překvapen, ale neztratil jsem rozvahu. Požádal jsem profesora Říhu, aby mi předal 
doklad o tom, co mi právě sdělil. Takový doklad pochopitelně neměl. Řekl jsem mu proto, že 
jako historik pochopí, že pro mne nemůže být telefonické sdělení tiskového ataché závazné, 
poněvadž jsem byl do funkce vedoucího delegace jmenován dekretem ministerstva školství 
a jen to mne také může z této funkce odvolat. Pokud jde o funkci ve Výkonném výboru, řekl  
jsem, že o tom nerozhoduji já, že moje zřeknutí se členství v něm může mít vážné politické 
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důsledky, a proto navrhuji, abychom vyčkali dalšího vývoje situace. Protože se tento rozho-
vor konal jenom mezi čtyřma očima, požádal jsem profesora Říhu, abychom se odpoledne 
setkali se zástupci českých a slovenských historiků, kteří jsou na kongresu, a abychom je 
o celé věci informovali. Profesor Říha souhlasil a odpoledne se tato schůzka konala. Pří-
tomní čeští a slovenští historikové souhlasili s mým návrhem a já navrhl, aby celá věc byla 
vyřešena až po skončení kongresu, aby nedošlo k nežádoucímu rozruchu. S tím jsme se roze-
šli. Netrvalo dlouho a přišel za mnou profesor Peter Mathias, člen Výkonného výboru a pro-
fesor univerzity v Oxfordu. Věděl vše. I o telefonickém rozhovoru Taufera s Říhou. Řekl mi, 
že se sešla většina členů Výkonného výboru a sdělila zástupci SSSR Vinogradovi, který byl 
místopředsedou asociace, že několik členů výboru podá návrh na mé znovuzvolení za člena 
Výkonného výboru a že si může podle jeho složení spočítat, že budu zvolen, i kdyby SSSR 
a některé socialistické země hlasovaly proti. V tom případě bude podán návrh, aby zástupce 
SSSR už nebyl místopředsedou asociace. S tím se rozešli. Jak další vývoj ukázal, zvážili 
zástupci SSSR nastalou situaci a v celé věci se už neangažovali. Přece jen si chtěli udržet 
postavení a mít místo jednoho z místopředsedů pro sebe. Na plenárním zasedání byl zvo-
len novým předsedou profesor dr. Kristof Glamann z Kodaně a místo profesora Frederika 
C. Lana, který byl čestným předsedou, se stal zástupcem USA profesor S. B. Clough. Já byl 
ponechán ve Výkonném výboru jako ostatní, aniž by došlo k volbám.

Po skončení kongresu bylo několik dní věnováno exkurzím, které podle sovětských his-
toriků připravil Inturist. Byly určeny pro účastníky z kapitalistického světa, poněvadž se 
poplatek musel zaplatit ve valutách, a ty jsme my neměli. Rozhodl jsem se tedy, že zůstanu 
ještě tři dny v Leningradě a že si uděláme vlastní program s několika výlety do okolí. Už 
během kongresu bylo jedno odpoledne věnováno exkurzi do Petrodvorce, kam nás odvezly 
autobusy. Obdivovali jsme toto sídlo Petra I. s velkou zahradou, vodotrysky a krásným palá-
cem. Počasí však bylo mizerné. Náš program exkurzí po skončení kongresu byl tento: první 
den lodí k Ladožskému jezeru do místa, které se nyní nazývá Petrokreposť, ale je z historie 
známo jako Schlüsselburg. Vyjeli jsme ráno po Něvě rychlou motorovou lodí. Cesta trvala 
více než hodinu a my na obou březích míjeli dřevěné vesnice, které byly dokladem toho, že 
půda v této části země není úrodná. Vystoupili jsme v Petrokreposti. Na pravé straně byla 
dřevěná obytná stavení, která odpovídala chudým podhorským chalupám, které jsme zčásti 
znali z Čech a Moravy. Mysleli jsme, že jsme v nějaké vesnici. Procházeli jsme se mezi domky, 
které měly malé zahrádky, v nichž toho však mnoho nerostlo. Potkali jsme starou ženu, která 
pásla kozy. Zeptal jsem se jí: „Babuška, kak nazyvajetsa eta dereveň?“ Nato mi odpověděla: 

„Eto ně děrevňa, eto gorod, zděs živut 30 000 čelověk.“ Ptal jsem se, jestli tam je družstvo 
nebo sovchoz. Nebyl. Ptal jsem se tedy, co dělají obyvatelé tak velké obce? Říkala, že někteří 
jezdí za prací do Leningradu. Viděli jsme chudý kraj, kde se chaloupky od sebe nelišily. 
V dlouhé ulici jsme viděli jen jeden malinký obchůdek. Poté co jsme se dosti dlouho prochá-
zeli tímto zvláštním městečkem, vrátili jsme se do přístavu, který také odpovídal městečku, 
přešli jsme přes lávku do pevnosti. Byly to už jen trosky, ale na jednom místě jsme viděli 
připevněnou mramorovou desku, na které bylo napsáno, že zde byl popraven Leninův bratr 
Alexander. Z tohoto místa bylo vidět velké Ladožské jezero, jehož prostřednictvím Sovět-
ský svaz za druhé světové války udržoval spojení s obklíčeným Leningradem a po zamrzlém 
jezeře dopravoval jeho obyvatelům potraviny i zbraně. Bylo to dojemné a uvědomovali jsme 
si, jaké hrdinství prokazovali sovětští lidé, kteří blokádu vydrželi a nakonec se dočkali osvo-
bození. V Leningradu jsme navštívili Petro-Pavlovskou pevnost, byli jsme na Auroře, nav-
štívili Ermitáž a podnikli ještě dva výlety do okolí. Chtěli jsme navštívit Carskoje Sělo, které 
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se dnes nazývá Puškin. Dojeli jsme tam vlakem, navštívili carský palác a na zpáteční cestě 
uviděli rynok – trh, kde venkované prodávali některé své výrobky. Bylo to zajímavé a poučné. 
Hlavně nás zaujal Gruzínec, který prodával melouny. Jezdil na tento trh až z Gruzie plně 
naloženým nákladním vozem a to se mu vyplácelo. Navštívili jsme ještě Pavlovsk s krásným 
zámkem a zahradou a připravovali se na cestu domů. Letěli jsme společně, Pátek, Průcha, 
Englová a já přes Moskvu do Prahy.

[…]
Poslední roky na Pedagogické fakultě byly pro mne nejhorší. Děkan mi znemožňoval účast 

na exkurzích, na kongresech, na zasedáních Výkonného výboru Mezinárodní asociace hos-
podářských dějin. Jen onoho zasedání, o kterém jsem se zmínil a které se konalo v roce 1973, 
jsem se mohl, díky zásahu prof. Kotowského, zúčastnit. Jel jsem do Kodaně vlakem přes 
Berlín a Warnemünde. Všichni účastníci byli ubytováni v hotelu Grand ve středu města. 
Přijel tam i Rondo Cameron, který se měl stát zástupcem USA, poněvadž prof. S. B. Clough, 
jemuž bylo tehdy 70 let, se funkce chtěl vzdát a odebrat se do důchodu. Oba, Rondo i já, 
jsme měli ze setkání velkou radost. Odpoledne, ještě před zasedáním, jsme spolu šli do Tivoli, 
viděli různé atrakce, navštívili koncert vážné hudby a povečeřeli jsme spolu. Příští den bylo 
zahájeno jednání. Přijel i profesor dr. Witold Kula, jehož zdravotní problémy, Parkinso-
nova nemoc, se oproti roku 1968 velmi zhoršily. Měli jsme oba ze setkání radost, i když jsem 
byl velmi smutný, že ho nemoc tak velice poznamenala. Byl to jiný člověk. Dříve překypoval 
energií, byl velmi hezký. Vzpomínám na naše setkání v Paříži, kde byl rok hostem Braudelo-
vým a kde jsme spolu odpoledne rozmlouvali v jedné z malých kavárniček, kterých je v Paříži 
na chodnících tolik. Na první večer setkání uspořádal předseda asociace prof. Glamann 
večeři ve svém malém paláci. Měl jej jako Master of the College. Byl to barokní palác se 
zahradou, ve kterém Glamannovi obývali první poschodí o patnácti pokojích. Dole byl byt 
zahradníka a místnosti na nářadí. Šli jsme večer ke Glamannovým s Pachem pěšky. Trvalo 
to dlouho, špatně jsme odhadli vzdálenost, ale večer nám vše vynahradil. Byli zde všichni. 
Byl jsem překvapen, když večeře začala. Posadili mne do čela, vedle Glamanna, ačkoliv 
byli přítomni i čestní prezidenti, Postan a Kula. Glamann, který zahajoval večer, přivítal 
všechny čestné prezidenty zvlášť a pak řekl, že obzvláště rád vítá mne, který se po letech 
znovu může zúčastnit tohoto zasedání. Byl jsem středem pozornosti a téměř všichni to 
chtěli dát najevo. Jednání, které připravovalo kongres na příští rok 1974 do Kodaně, bylo 
velmi plodné a úspěšné. Podnikli jsme také exkurzi do Elsinoru, kam Shakespeare umístil 
děj Hamleta. Navštívili jsme zámek, kde se děj odehrává, a pak jsme jeli do Helsingforsu. 
Nálada byla velmi přátelská. Seděl jsem v zahradě spolu s profesorem S. B. Cloughem, který 
se mne ptal na profesora Odložilíka, jednoho z mých učitelů. Přitom mi řekl, že má špatné 
svědomí z toho, že na Columbijské univerzitě, kde působil, dali Odložilíkovi v roce 1948  
místo asistent-profesora. Nedocenili jeho význam. Sám mi řekl, že odchází do důchodu a že 
bude další léta trávit na své farmě ve státě Main.

Měl jsem obyčejně ve zvyku zůstat po jednáních na podobných zasedáních nebo kongre-
sech na místě ještě nějaký ten den, abych si prohlédl, nač nebyl během zasedání čas. To 
jsem chtěl udělat i tentokrát. Vždyť Kodaň má tak nádherné obrazárny, snad nejbohatší na 
díla francouzských impresionistů. Požádal jsem proto profesora Glamanna, aby mi objed-
nal levnější ubytování po kongresu, poněvadž hotel, ve kterém jsme bydleli, byl velmi drahý. 
Glamann mi navrhl, abych bydlel u nich, jeho manželka byla pro a přesvědčovala mne, že to 
mohu klidně přijmout a že i Rondo Cameron tam bude bydlet pár dní. Mají patnáct pokojů 
a není to pro ně vůbec žádný problém. Přijal jsem rád toto pozvání. Těch několik dní bylo 
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zvlášť hezkých. Po vydatné snídani jsem vždy odjížděl elektrikou do středu města a prohlížel 
to, co mne zajímalo, večer jsem se vracel. Pak se sedělo u stolu, Glamann, jeho manželka 
Kirsten, která byla také historičkou a vyučovala na pedagogickém institutu, Rondo a já. 
Jednou se tam objevil i profesor Thorolf Raft z Bergenu. Tento Nor se právě vracel z pobytu 
v Číně a v Kodani na něj čekala jeho manželka. Seznámil jsem se s ním už na kongresu ve 
Stockholmu a pak jsme se vídali častěji. Jezdil i do Prahy, poněvadž byl obdivovatelem Emila 
Zátopka, diskaře Daňka a jiných našich atletů. Sám byl kdysi vynikajícím sportovcem a byl 
i účastníkem olympiády v Londýně v roce 1948, kde skákal o tyči. Tam se seznámil se Zá-
topkem.

Po zasedání v Kodani začal pro mne půst. Na kongres do Kodaně v roce 1974 mi nebyla 
cesta povolena, přestože prezident asociace Glamann žádal československé úřady, abych 
se mohl kongresu zúčastnit. V Praze však profesor dr. Oldřich Říha dělal vše, abych nejel, 
a to se mu povedlo. Prosadil, aby malou československou delegaci vedl dr. Jurij Křížek, jeho 
dobrý přítel, který měl dosáhnout toho, abych už nebyl zvolen, a který ho měl o všem infor-
movat. Moje nepřítomnost v Kodani zřejmě vyvolala rozhořčení a Glamann a další udělali 
vše, abych byl přes svou nepřítomnost opět zvolen do Výkonného výboru, a to se jim také 
podařilo. Glamann také zaslal také protest proti mé neúčasti prezidentu ČSAV a ministru 
školství ČSSR. Když se z kongresu vrátil dr. Jurij Křížek, navštívil v nemocnici profesora 
dr. Oldřicha Říhu, kterého o kongresu i o mém opětovném zvolení informoval. Několik dní 
nato profesor Říha v nemocnici zemřel a funkci ředitele Ústavu československých a světo-
vých dějin převzal profesor dr. Jaroslav Purš, který v cestě svého předchůdce pokračoval.

V Kodani bylo rozhodnuto, že příští kongres hospodářských dějin se bude konat ve Velké 
Británii, a proto byl za nového prezidenta zvolen profesor Peter Mathias z Oxfordu. V období 
1974–1978 jsem neobdržel ani jednou povolení, abych se mohl zúčastnit schůzí Výkonného 
výboru, a ani na kongres v Edinburghu jsem jet nemohl. Moje neúčast tam byla ostře odsou-
zena a vedla k tomu, že návrhová komise, jejímž předsedou byl profesor M. H. Postan, mne 
znovu navrhla na člena Výkonného výboru a já byl zvolen. Mimo to navrhl profesor Postan, 
aby prezident asociace protestoval u československé vlády, že mi nebyla povolena účast na 
kongresu. Tento návrh byl veřejně podporován profesorem Fernandem Braudelem a ode-
slán do Prahy. Měl jsem se kongresu zúčastnit nejen jako člen Výkonného výboru, ale i jako 
autor příspěvku v sekci B 8, kterou řídil italský marxistický historik a profesor univerzity 
v Bologni Carlo Poni. Můj referát „The Inflation in Bohemia in the Early 17th Century“ 
byl uveřejněn v Proceedings of the Congress, které vydal organizátor kongresu profesor 
M. Flinn nákladem univerzity v Edinburghu. Přesto, že jsem se kongresu nezúčastnil, měla 
vystoupení profesorů Mathiase, Postana a Braudela, kteří ostře kritizovali československé 
úřady pro mou neúčast, pro mne následky v Praze. Na podzim se konala tzv. komplexní 
hodnocení členů ČSAV za období posledních pěti let. Byl jsem předvolán před komisi, které 
předsedal místopředseda akademie Zdeněk Snítil a jejímiž členy byli akademik Josef Poulík 
a Jaroslav Purš. Předseda uvedl moji publikační činnost za uplynulé období a zvlášť uvedl 
vydání knihy revoluce 18�8 v českých zemích. Zdálo se, že celé hodnocení včetně mojí 
pedagogické činnosti proběhne hladce. Ale tu se přihlásil o slovo Jaroslav Purš, který byl 
na kongresu v Edinburghu, a uvedl, jak jsem svým dopisem prezidentovi, ve kterém jsem 
omlouval svou neúčast, poněvadž jsem neobdržel výjezdní povolení, poškodil nejen ČSSR, 
ale celý socialistický tábor. Žádal, abych se funkce člena Výkonného výboru vzdal. Nastala 
diskuse, ve které jsem uvedl, že jsem v Edinburghu nebyl, že nevím, co a jak tam proběhlo, 
že tam však byl Purš a že mohl vystoupit. Pokud šlo o návrh, abych se vzdal funkce člena 
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Výkonného výboru, uvedl jsem zkušenost z roku 1974 a odpovědi tehdejšího prezidenta Gla-
manna. Předsedající Snítil asi nečekal takový vývoj jednání a řekl, že se jedná o choulostivou 
záležitost, na kterou není komise dostatečně připravena a navrhl, aby se neprojednávala 
v rámci komplexního hodnocení, ale postoupila se ČSAV k řešení. Tím záležitost skončila. 
V Edinburghu bylo rozhodnuto, že příští kongres bude v roce 1982 v Budapešti. Proto byl 
také za nového prezidenta asociace zvolen profesor dr. Zs. Pach.

Po zkušenostech z minulých let, a poněvadž jsem neměl daleko do důchodu, rozhodl 
jsem se, že se pokusím zúčastnit se příštího jednání Výkonného výboru soukromou cestou. 
Věděl jsem, že nikdy nebudu vyslán svou fakultou nebo ministerstvem školství. Když jsem 
dostal pozvání na zasedání Výkonného výboru v roce 1979 do Altdorfu u Norimberka, roz-
hodl jsem se požádat o valutový příděl na čtyři dny. Vzhledem k tomu, že jsem dosud nikdy 
o valutový příděl nežádal, obdržel jsem jej, a tak jsem dostal i výjezdní doložku. Jel jsem 
tedy. V Norimberku jsem byl na nádraží očekáván jedním z asistentů profesora Kellenbenze, 
který toto zasedání organizoval. Odjeli jsme autem do blízkého Altdorfu, kde jsme byli uby-
továni v hotelu Türkenbreu, v němž se také zasedání konala. V hotelu jsem si jen odložil 
věci a měl hned odejít na radnici, kde starosta pořádal večeři. Když jsem tam přišel, bylo 
to dost velké překvapení. Po večeři se ještě pokračovalo v hovoru v hotelu až pozdě do noci. 
Mimo členů Výkonného výboru tam byli i přizvaní hosté, podle programu příštího kongresu. 
Byli tam profesor Deyon z Lille, Franclin Mendels z USA a poprvé jsem se setkal s profeso-
rem M. Flinnem z Edinburghu a s novým členem Výkonného výboru za SSSR profesorem 
[Kotovským], jejž doprovázela překladatelka, která byla také historička a ovládala několik 
jazyků. Celé jednání, kterého se též zúčastnil profesor Jürgen Kuczynski, nový člen Výkon-
ného výboru, bylo zajímavé a úspěšné. Já jsem si tehdy uvědomil, co pro mne jako člena 
Výkonného výboru několikaletá přestávka znamenala. Zatímco na jednáních před rokem 
1969 jsem byl vždy velmi aktivní, předkládal řadu návrhů a prosazoval účast českosloven-
ských historiků v různých sekcích, jsem nyní byl spíše pasivním účastníkem. Skutečnost, že 
jsem doma byl odstaven, se projevovala i zde. Nezastupoval jsem nikoho, nemohl jsem nic 
a nikoho navrhovat, jen se zúčastnit diskuse k návrhům jiných. Neměl jsem dobrý pocit. Jiné 
to bylo při rozhovorech mimo vlastní zasedání. Hodně jsem hovořil s Deyonem, Mendelsem, 
Jorbergem ze Švédska, Cameronem, Jeanninem z Paříže, Makkaiem z Budapešti, který 
byl také přizván, a s Jürgenem Schneiderem, který byl asistentem u profesora Kellenbenze 
a hlavní osobou celé organizace zasedání v Altdorfu. Byli jsme na jedno odpoledne pozváni 
děkanem fakulty do Norimberka, na večer pozváni rektorem univerzity v Erlangen a jedno 
odpoledne bylo určeno exkurzi do Norimberka a zakončeno večeří v lidové restauraci vedle 
hotelu Astoria, která připomínala místnosti „U Fleků“ v Praze. Po jednání v Altdorfu, kde 
jsem v archivu získal i doklady o studiu Albrechta z Valdštejna na tamním evangelickém 
Collegiu v roce 1599, jsem ještě na dva dny odjel do Norimberka. Ubytoval jsem se v levném, 
ale čistém Pension Altstadt v Kaiserstrasse 42 a pobyl ve městě ještě dva dny. Prohlédl jsem 
si sbírky v Germanisches Museum, znovu navštívil hrad a pamětihodnosti města. Byl to po 
letech hezký zážitek a já se vrátil zpět do Prahy, abych zase dojížděl přednášet do Brandýsa 
nad Labem.

Další zasedání Výkonného výboru se mělo konat v příštím roce v NDR. Vzhledem k tomu, 
že o povolení cest do NDR nebylo nutno žádat, rozhodl jsem se, že se zasedání zúčastním. 
Bylo svoláno Německou akademií věd v Berlíně, ale jako vlastní místo konání bylo vybráno 
malé město Neu Brandenburg. Přijel jsem do Berlína den před zasedáním a ubytoval se 
v hotelu Sofia blízko nádraží Friedrichstrasse ve středu města. Byl to špatný hotel. Nebylo 
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tam čisto, povlečení postele špatné, prostě něco pod běžnou úroveň, ačkoliv to byl hotel pro 
cizince a já si zajistil ubytování v německé cestovní kanceláři v Praze. Do Berlína jsem přijel 
odpoledne, takže jsem ještě mohl odpoledne a večer chodit po městě, které jsem dobře znal 
z pobytů před rokem 1961, kdy jsem tam byl na několika konferencích. Příštího dne jsme 
se měli sejít v budově akademie věd NDR v Zimmerstrasse. Zase jsem se setkal se svými 
kolegy, které jsem potkal před rokem v Altdorfu. Odpoledne se jelo do Neu Brandenburgu, 
kde se jednání konala. Byli jsme pěkně ubytováni v objektu odborů na náměstí města, kde se 
také konala všechna jednání. Neu Brandenburg je typické pruské městečko, obehnané hrad-
bami. Nebyl tam průmysl a působilo málo živě. Naše jednání však byla zajímavá. Byl tam 
i profesor dr. G. Ránki, který měl být předsedou organizačního výboru kongresu v Budapešti. 
Ránki byl vysloveně organizační talent, plynně hovořil několika jazyky a bylo zřejmé, že pří-
pravy na příští kongres dobře zvládne. Měl vždy dobrou náladu a rozdával optimismus. Byl 
zde i nový člen Výkonného výboru profesor dr. Aldo de Maddalena z Milána. Sblížil jsem 
se s ním a často jsme spolu ve volných chvílích chodili po městě. Mluvil výborně anglicky. 
Jednou jsem se ho ptal, kde se tak dobře tomuto jazyku naučil. Vyprávěl mi, že hned po válce 
jel studovat do USA. Když se po dvou letech letadlem vracel, zřítilo se letadlo do moře a on 
byl jedním z pěti cestujících, kteří se zachránili. Při katastrofě přišel o všechny své věci, ale 
hlavně o všechna excerpta, která si vezl, aby svou badatelskou práci doma dokončil. USA 
mu pak umožnily další dvouletý pobyt, aby ztrátu svých excerpt mohl nahradit. Tento čtyř-
letý pobyt v USA měl také za následek jeho velmi dobrou znalost angličtiny. V Neu Bran-
denburgu byl i Rondo Cameron, můj dobrý přítel. Byl to sportovec. V Madisonu hrával tenis 
i golf a v Neu Brandenburgu běhal před snídaní. Ráno, když jsme chodili na snídani, při-
cházel zpocený ze svého ranního běhu městem. Po skončení jednání v Neu Brandenburgu 
jsme se přes Berlín vraceli do svých domovů, Rondo však jel ještě na přednáškové turné do 
NSR a Švédska.

Další zasedání Výkonného výboru Mezinárodní asociace hospodářských dějin se konalo 
v Maďarsku ve Visegradu v roce 1981. Bylo přípravou na kongres, který se konal o rok 
později v Budapešti. Jel jsem tam vlakem přes Bratislavu a Štúrovo. Přijel jsem ráno a na 
nádraží jsem byl očekáván mladým maďarským historikem, který pocházel ze Slovenska. 
Po studiích v Bratislavě odešel do Budapešti a tam už zůstal. Jeli jsme do historického 
ústavu v hradní části města, v ulici Uri utca 51–53. Hovořili jsme spolu, navštívil jsem ře-
ditele ústavu a člena Výkonného výboru Mezinárodní asociace historiků hospodářských 
dějin profesora P. Zs. Pacha. Po rozhovoru s ním jsem vyhledal historičku Magdu Adam. 
Kdysi, v roce 1959, když jsem byl jako člen delegace z ČSR na konferenci o dějinách Ra-
kousko-Uherska, byla právě ona naší překladatelkou. Pocházela z Podkarpatské Ukra-
jiny a uměla dobře česky. Když pak přijela na kratší studijní pobyt do Prahy, staral jsem 
se o ni. Nyní jsme se opět po letech setkali. Ukázala mi Budapešť a vyprávěla o tamějších 
poměrech i o sobě. Byla také v USA, kam na studijní pobyty zajíždělo hodně maďarských 
historiků. Vedle pamětihodností mi také ukázala trh, kde maďarští zemědělci prodávali 
své výrobky, hlavně ovoce. Trh v takové podobě byl tehdy novinkou, souviselo to už s novou 
cestou Maďarska, kde se začalo, byť v nevelkém rozsahu, rozvíjet soukromé podnikání. Od-
poledne, po šestnácté hodině, mne ona historička odvedla do budovy maďarské akademie 
věd, kde se měli členové Výkonného výboru sejít. Po krátkém uvítání jsme pak nasedli do 
autobusu, který nás odvezl do Visegradu, kde je budova maďarské akademie věd určená pro 
podobná zasedání. Byli tam téměř všichni členové Výkonného výboru. Předsedou byl pro-
fesor Pach, byli tam Mathias z Anglie, Glamann z Kodaně, Cameron z USA, Maddalena 
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z Itálie, Kotovský a Kovalčenko ze Sovětského svazu, Topolski z Polska, já, Kuczynski 
z NDR, Kellenbenz z NSR. Z maďarské strany se zúčastnili Makkai, Zimanyiová a ti, kteří 
připravovali jeden z hlavních referárů pro kongres o velkostatcích a malých hospodářstvích 
v Evropě („Large estates and small holdings in Europe“). Celého zasedání se zúčastnil 
i profesor Ivan Bérend. Maďaři počítali s tím, že bude na kongresu v Budapešti navržen 
do příštího Výkonného výboru na místo profesora Pacha. Bývalo zvykem, že předseda aso-
ciace byl po kongresu, který se konal v zemi, kterou zastupoval, zvolen čestným prezidentem 
asociace a na jeho místo nastoupil jiný historik jeho země. Maďaři dělali v tomto ohledu 
velmi promyšlenou a úspěšnou politiku. Z mladší generace prosadili profesora G. Ránkiho 
do Mezinárodní asociace historiků a pak navrhli jeho přítele profesora Bérenda do Výkon-
ného výboru hospodářských dějin. Měli tak zastoupení v obou hlavních asociacích histo-
riků. V obou případech se jednalo o vynikající odborníky, kteří publikovali řadu prací nejen 
v maďarštině, ale i v angličtině, a měli už tehdy uznání doma, v Evropě i ve světě. Oba často 
působili v USA a Ránki tam byl několik let profesorem na Indiana University v Blooming-
tonu. Jeden semestr přednášel v USA, druhý působil v Maďarsku. Bérend se později stal 
nejen místopředsedou Výkonného výboru historiků hospodářských dějin, ale i prezidentem 
maďarské akademie věd. Ránki bohužel v roce 1988 ve věku 58 let předčasně zemřel. Byla 
to velká ztráta nejen pro maďarskou vědu, ale i pro historickou vědu vůbec. Byl velmi dob-
rým přítelem českých historiků, kteří ho uznávali a měli rádi. Během zasedání ve Visegradu  
se jednalo o organizačních otázkách sjezdu, jehož program byl už dávno připravován. Jako 
při každém z předcházejících sjezdů, mimo prvního ve Stockholmu v roce 1960, bylo roz-
hodnuto o třech sekcích. Byli stanoveni předsedové jednotlivých zasedání. Referenti už 
byli známi. Součástí sjezdu byla také prohlídka míst, kde se v Budapešti měl sjezd konat. 
Maďaři připravili vše velkoryse. Výkonný výbor měl hodně práce. Zasedalo se dopoledne 
i odpoledne. Večer byl volný pro přátelská setkání. Měl jsem tam pochopitelně mnoho přátel. 
Nejvíce jsem se stýkal s Cameronem, Kuczynským a Topolskim. V Polsku byla tehdy bouřlivá 
situace a Topolski mi mohl říci mnoho o tom, co se tam dělo. Večery při přátelském pose-
zení byly vždy velmi hezké. Podnikli jsme několik exkurzí – na Visegrad, do Ostřihomi i do 
hor. Závěr sjezdu proběhl zase v Budapešti. Bylo to poslední zasedání Výkonného výboru, 
kterého jsem se zúčastnil. Vzhledem ke své situaci doma, kde jsem nebyl ani členem Histo-
rické společnosti, ani předsedou historiků hospodářských dějin, jsem vlastně nijak nemohl 
dění v tomto směru ovlivnit, a proto jsem ani nemohl nikoho, kromě sebe, v mezinárodní 
asociaci zastupovat. Rozhodl jsem se proto, že požádám předsedu asociace, abych už na 
příštím kongresu nebyl na člena nového Výkonného výboru navrhován. Hovořil jsem o tom 
na procházkách ve Visegradu s profesorem Jürgenem Kuczynskim. Nesouhlasil s tím, 
abych se své funkce vzdal. Předpokládal, a to právem, že toto místo bude pro socialistické 
země ztraceno. Vždyť zde bylo mnoho zemí, které už po léta usilovaly o to, aby měly svého 
zástupce ve Výkonném výboru. Zdálo se, že místo, které se mým odchodem uvolní, obsadí 
španělský zástupce profesor Tortella. Španělsko se stalo demokratickým státem a Tortella 
byl znám jako pokrokový a mladý historik, který také studoval v USA. To se pak také v roce  
1982 na kongresu v Budapešti stalo. Zasedání ve Visegradu bylo na jaře 1981 a já se roz-
hodl, že odejdu do důchodu. Bylo mi 1. března 65 let. Vzhledem k tomu, že jsem byl už řadu  
let zván jako Gastprofessor na univerzitu v Bielefeldu, rozhodl jsem se požádat, abych tam 
mohl nejméně rok působit.

(K publikaci připravil a poznámkami opatřil Milan Myška, 
v jehož osobním archivu je rukopis memoárů uložen.)


