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the Historian)

The edition of the fragment of the reminiscences of the Czech economic historian Prof. Arnošt 
Klíma about the participation of Czech and Slovak historians at the World Economic His-
tory Congress in Stockholm in 1960. Within the frame of the so-called great themes, an only 
major report entrusted to East European historians was presented by Macůrek and Klíma – 
a report about the transition from feudalism to capitalism. On the eve of the congress was 
held the first international meeting of economic historians during which the foundations 
for the creation of IEHA (International Economic History Association) and the periodically 
held World Economic History Congress were laid.

Key words Historiography * Memories * World Economic History Congress Stockholm 
1960 * Creation of IEHA * Prof. Arnošt Klíma, PhD.

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

Edicí tohoto opožděně nalezeného fragmentu memoárů prof. Arnošta Klímy navazujeme 
na naši edici vzpomínek Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace (His-
torica 1, 2010, s. 184–192). Fragment je zajímavý především tím, že je jedním z mála do-
chovaných svědectví o tom, jak se zrodila a vzápětí realizovala idea založení samostatné 
mezinárodní organizace hospodářských historiků v předvečer světového kongresu histo-
rických věd ve Stockholmu v roce 1960. Chce být drobným příspěvkem k usilování o po-
znání počátků mezinárodní vědecké spolupráce na poli hospodářských dějin, jak k němu 
vyzval na 15. mezinárodním kongresu hospodářských historiků v roce 2009 v Utrechtu 
jeden z „otců zakladatelů“ IAEH prof. Herman Van der Wee. Text zpřístupňujeme v po-
době, jak se dochoval v pozůstalosti A. Klímy. Pro lepší orientaci čtenářů jsme pouze zvý-
raznili jména historiků, o nichž A. Klíma hovoří, a doplnili je vysvětlujícími poznámkami.

Edice

Když jsem se rozhodl napsat své paměti, dlouho jsem přemýšlel o tom, kde začít. Nakonec jsem 
se rozhodl psát vzpomínky na jednotlivá období svého života. Právě léta od roku 1960 se mi 
zdála nejzajímavější pro mou účast na mezinárodních kongresech, přednáškách na zahranič-
ních univerzitách a setkáních s mnoha významnými historiky. Tehdy jsem vstupoval na mezi-
národní půdu jako uznávaný historik, který má i na mezinárodním fóru co říci a je brán vážně.

Vzpomínky prof. Arnošta Klímy  
na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu 
v roce 1960
(Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika)
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V srpnu 1960 se konal ve Stockholmu mezinárodní kongres historických věd. Meziná-
rodní asociace vybrala z námětů, které byly zaslány z Československa jeden, a to: Přechod 
od feudalismu ke kapitalismu ve střední Evropě od 16.–18. století. Jeho přípravou jsem 
byl pověřen spolu s prof. dr. Josefem macůrkem z Brna.1 Náš referát byl přeložen do fran-
couzštiny a vydán v kongresových materiálech ještě před konáním kongresu.2 Mimo to bylo 
šest mezinárodně uznávaných historiků pověřeno vypracováním svých sdělení k tomuto re-
ferátu. Po celé období před konáním kongresu byla našemu referátu doma věnována velká 
pozornost. Bylo to vůbec poprvé, že čeští historici byli pověřeni jedním z hlavních referátů na 
světovém kongresu historických věd, které se už scházely půl století. Oba, macůrek i já, jsme 
vypracovali své části referátu. Já jsem se měl zabývat průmyslovou výrobou a obchodem, ma-
cůrek zemědělstvím. Naše referáty byly také otištěny ve Sborníku Filozofické fakulty Brněn-
ské univerzity, můj také v německém sborníku, který u příležitosti kongresu ve Stockholmu 
vydali historikové v NDR.3

1 Josef Macůrek (1901–1992), profesor slovanských dějin na Masarykově univerzitě v Brně. Hospodářskými dě-
jinami se zabýval v souvislosti s bádáním o mezislovanských kontaktech v raném novověku, s otázkou valašské 
kolonizace a s historií feudálního velkostatku.
2 KLÍMA, Arnošt – MACŮREK, Josef: La question de la transition du féodalisme au capitalism en Europe 
Centrale : 16e–18e siècles. In: Rapports du XIe Congres international des science Historiques. Stockholm 1960, 
s. 84–105.
3 KLÍMA, Arnošt: Zur Frage des übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus in der Industrieproduktion in 
Mitteleuropa. In: OBERMANN, Karl (Hg.): Probleme zur Ökonomie und Politik in den Beziehungen zwischen 

Elita světové hospodářské historiografie z poloviny 20. století během zasedání The International 
Economic History Association, Bellagio 20.–26. října 1966. Stojící zleva: A. Wyczański (Polsko), 

R. Forster (USA), A. Zara (Chile), E. Le Roy Ladurie (Francie), D. North (USA), P. Mathias 
(Velká Británie), M. F. Ruis (Španělsko), A. Klíma (Československo), K. Glamann (Dánsko), 
R. Cameron (USA). Sedící zleva: A. de Maddalena (Itálie), F. Braudel (Francie), K. Dharma  
(Indie), F. Lane (USA), J. F. Bergier (Švýcarsko), W. Kula (Polsko), Z. P. Pach (Maďarsko), 

H. Kellenbenz (NSR). Foto pozůstalost A. Klímy
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O svém zařazení do československé delegace jsem nepochyboval, domníval jsem se, že 
jako univerzitní profesor a spoluautor referátu mám nárok na to, aby mne ministerstvo 
školství na kongres vyslalo. V materiálech o kongresu jsem objevil letáček, ve kterém bylo 
oznámeno, že tři dny před kongresem se sejdou ve Stockholmu k samostatné konferenci his-
torikové hospodářských dějin v budově Vysoké školy obchodní. Na programu byly referáty 
kennetha Berilla z Cambridge4 a profesora lütgeho z Mnichova.5 Chtěl jsem se rozhodně 
této konference zúčastnit, a proto jsem se rozhodl odjet do Stockholmu o několik dní dříve, 
než československá delegace. Počítal jsem s tím, že mi prostředky budou stačit, budu-li 
skromně žít. Tehdy si museli ještě českoslovenští vědečtí pracovníci vyřizovat víza na cizích 
zastupitelských úřadech sami. Když jsem odevzdával žádost o vízum na švédském konzulátě 
a uvedl důvody své cesty, musel jsem podepsat, že po ukončení kongresu Švédsko opustím. 
Byl jsem tímto postojem velmi překvapen. Poněvadž se v té době v NDR jednalo o překladu 
mé knihy Manufakturní období v Čechách6 do němčiny, rozhodl jsem se jet vlakem přes 
Berlín a jeden den věnovat jednání se zástupci nakladatelství. V Berlíně jsem se ubytoval 
v hotelu Johannishof a příští den začala jednání v nakladatelství. O překlad knihy byl zájem, 
ale ukázaly se překážky. Hlavní byla v tom, že nakladatelství nenašlo vhodného překlada-
tele. Měli vyhlédnutého mladého historika, který pocházel z Lužice a ovládal češtinu, ale ten 
zjistil, že překlad knihy o 450 stranách by ho stál mnoho času, který potřeboval pro vlastní 
badatelskou činnost.

Nakladatelství slíbilo, že bude hledat dál, a tím to také skončilo. Neměl jsem tehdy takové 
zkušenosti jako později, abych jim navrhl německého překladatele z Prahy, který by se byl 
jistě našel. Rozhodl jsem se odjet odpoledním vlakem do Stockholmu.

Poněvadž jely přímé vozy, sedl jsem si do oddělení, kde seděli dva pánové. Dali jsme se 
do hovoru a jedním z mých spolucestujících byl profesor univerzity z Varšavy alexandr 
geysztor,7 milý společník, měli jsme si cestou co říci. Po letech byl zvolen za prezidenta Pol-
ské akademie věd, a dokonce prezidentem Mezinárodní asociace historiků. To byla velká 
ocenění tohoto významného vědce.

Náš vlak se v Sassnitz nalodil na převoz v noci a ráno jsme byli na švédské půdě v Trelle-
borgu, odkud jsme jeli před Malmö do Stockholmu, kam jsme přijeli asi v deset hodin dopo-
ledne. Na nádraží mne očekával švédský přítel, se kterým jsem se seznámil v roce 1956 na 
kongresu učitelů v Mariánských Lázních a udržoval s ním písemný styk. Bylo to milé setkání. 
Odvezl mne do Saldshöbaden, předměstí to Stockholmu, kde jsem byl ubytován. Bylo to asi 
20 minut od centra vlakem v krásné krajině, plné zeleně a u moře. Později sem přijeli i další 
českoslovenští historici. Bylo nás tam hodně. Jednak oficiální delegace, ve které byli macek,8 

Ost- und Westeuropa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin 1960, s. 103–124. Ruský překlad vyšel ve 
sborníku Srednie veka, 20. Moskva 1961, s. 190–207.
4 Kenneth Ernest Berill (1920–2004), anglický ekonom a hospodářský historik. Působil ve službách státních 
a finančních institucí. Vyučoval na King’s College a Trinity College v Cambridge.
5 Friedrich Lütge (1901–1968), německý národohospodář a hospodářský a sociální historik. Původním půso-
bištěm byla Vysoká škola obchodní v Lipsku, v letech 1945–1947 byl profesorem ekonomie a hospodářských 
dějin na lipské univerzitě. V závěru života působil na univerzitě v Mnichově jako profesor ekonomických věd 
a hospodářských dějin.
6 První české vydání v Praze 1955.
7 Aleksander Gieysztor (1916–1999), od roku 1949 profesor středověkých dějin na univerzitě ve Varšavě, v le-
tech 1955–1975 ředitel Historického ústavu Polské akademie věd, jejímž členem od roku 1971, v letech 1980–
1984 a znova 1990–1991 jejím prezidentem. Člen Collegium Invisible.
8 Josef Macek (1922–1991), historik, člen ČSAV, dlouholetý ředitel Historického ústavu ČSAV v Praze.
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graus,9 macůrek, holotík,10 gosiorovský,11 ale i skupina dvaceti českých a slovenských 
historiků, kteří dostali stipendium Literárního fondu. Byli mezi nimi kavka12 a ŠeBánek.13

Po ubytování v hotelu jsem se svým švédským přítelem odjel do centra. Provedl mne, šli 
jsme na oběd a odpoledne mne opustil a šel za svými povinnostmi. Domluvili jsme si ještě 
schůzku na příští den a já se vydal do Vysoké školy obchodní, kde se měla příští den konat 
ta inzerovaná konference hospodářských dějin. Byla tam kancelář konference, kde jsem se 
dodatečně přihlásil, zaplatil šest dolarů a dostal přípravný svazek příspěvků a teze obou 
referátů, které byly rozmnoženy. Byl jsem rád a hned jsem se dal do čtení. Udělal jsem si 
poznámky, poněvadž jsem chtěl se svými připomínkami vystoupit v diskusi.

To jsem také učinil a přihlásil jsem se do diskuse k Berrilovu referátu jako první a k lüt-
geovu jako druhý. Moje vystoupení vzbudila velkou pozornost. Když si dnes, po 26 letech 
vzpomenu, říkám si, že jsem měl tehdy velkou odvahu. Neznal jsem, mimo několika pří-
tomných vědců ze „zemí socialismu“, o kterých se ještě zmíním, nikoho. A byli to vědci 
světového jména, to nejlepší, co tehdy bylo. Byl tam m. m. Postan,14 fernand Braudel,15 
ernest laBrousse,16 t. cochran,17 Walt W. rostoW,18 david landes,19 rondo cameron,20 
B. s. clough, John haBakkuk,21 Peter mathias22 a mnozí další.

9 František Graus (1921–1989), historik, docent FF UK v Praze, pracovník Historického ústavu ČSAV v Praze, 
po emigraci profesor na univerzitách v NSR.
10 Ludovít Holotík (1923–1985), slovenský historik, v letech 1953–1968 ředitel Historického ústavu SAV v Bra-
tislavě, v letech 1970–1981 předseda Slovenské historické společnosti.
11 Miloš Gosiorovský (1920–1978), profesor slovenských dějin na Komenského univerzitě v Bratislavě.
12 František Kavka (1920–2005), profesor českých dějin na UK v Praze.
13 Jindřich Šebánek (1900–1977), profesor pomocných věd historických na Masarykově univerzitě v Brně.
14 Michael Moissey Postan (1899–1981), britský hospodářský historik období středověku. Pocházel z Bessa-
rabie. Působil na University College v Londýně a na London School of Economics. Od roku 1937 profesorem 
hospodářských dějin na Cambridge University. Je autorem řady syntéz světových hospodářských dějin. Od roku 
1934 byl editorem revue Economic History Review a předsedou British Society of Economic History. 
15 Fernand Braudel (1902–1985), francouzský historik, představitel druhé generace školy Annales. V letech 
1949–1972 profesorem historie na College de France, v letech 1956–1972 byl přednostou historické sekce École 
des hautes études en sciences sociales. Do češtiny bylo přeloženo mj. jeho dílo Dynamika kapitalismu (Praha 
1999).
16 Ernest Camille Labrousse (1895–1988), francouzský historik hospodářských a sociálních dějin. Profesor na 
pařížské Sorbonně.
17 Thomas C. Cochran (1902–1999), americký hospodářský historik. V letech 1950–1972 profesor hospodář-
ských dějin na University of Pennsylvania. Patřil k nejpřednějším reprezentantům oboru v USA. Byl prezidentem 
America Historical Association.
18 Walt Whitman Rostow (1916–2003), americký ekonom, hospodářský historik a politolog. Profesor ekono-
mie na University of Texas v Austinu, profesor hospodářských dějin na Massachusetts Institut of Technology 
a poradce amerických prezidentů (J. F. Kennedy, L. B. Johnson). Je autorem paradigmatu stadiálního vývoje 
(protikomunistický manifest, viz pozn. 26).
19 David Landes (*1924), profesor ekonomických věd na Harvard University a hospodářských dějin na Univer-
sity of George Washington. 
20 Rondo Cameron (1925–2001), americký profesor hospodářských dějin. Od roku 1951 působil na University 
of Wiskonsin/Madison, od 1969 na Emory University. Byl předsedou IEHA (Internationaly Economic History 
Association). Do češtiny byly přeloženy jeho Stručné ekonomické dějiny světa (Praha 1996).
21 John Habakkuk (1915–2002), britský hospodářský historik, editor časopisu Economic Review a od roku 1965 
člen Britské akademie věd. V letech 1976–80 zastával funkci předsedy Britské královské historické společnosti.
22 Peter Mathias (*1928), britský hospodářský historik. Působil v letech 1955–1968 na Oxford University, v le-
tech 1967–1995 na Downing College v Cambridge.
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O přestávkách přišli za mnou Walt rostoW, david landes a další a hovořili se mnou. 
V diskusi mi odpovídal Postan. Byl jsem jediný z historiků ze socialistických zemí, který 
vystoupil v diskusi k oběma referátům. Zvláště k referátu prof. friedricha lütgeho jsem 
měl hodně připomínek a myslím, že mnozí se mnou souhlasili. Během jednání si ke mně 
přisedl Jürgen kuczynski,23 Witold kula24 a zsigmond Pach.25 To byli a jsou vynikající ba-
datelé a brzy jsme se dohodli, že si odpoledne po jednání sedneme spolu do blízké kavárničky 
a pohovoříme. Teprve od kuczynského jsem se dověděl, kdo je Walt rostoW. Během konfe-
rence padlo často jeho jméno. Rok předtím vyšel v The Economic History Review jeho článek 
Stages of Economic Growth, který rozšířil v roce 1960 v knížku. Ta vyšla v Cambridge Uni-
versity Press a vyvolala veliký ohlas, často velmi kritický.26

kuczynski, který byl o poměrech na Západě velmi dobře informován (sám studoval v USA 
tři roky od roku 1926 do 1929 a za nacismu žil v Anglii od roku 1936 do 1945), mi řekl, že 
W. rostoW bude pravděpodobně prvním poradcem nového prezidenta USA Johna Kenne-
dyho. Ačkoliv to bylo několik měsíců před volbami, které probíhají v USA v listopadu, měl 
kuczynski pravdu. Rostow se stal prvním poradcem nového prezidenta Johna Kennedyho.

Na konferenci jsem se také seznámil s profesorem Bertem hoselitzem27 z Chicago Uni-
versity. Chodili jsme spolu po městě a hodně spolu hovořili. Pocházel z Vídně, ale dlouhá léta 
žil v Americe. Vydával časopis Economic Change, který byl hodně znám. Na konferenci byli 
také sovětští historici, se kterými jsem se blíže seznámil a později jsem s nimi byl častěji ve 
styku. Vedoucím skupiny byl historik kim,28 profesoři Jacunskij29 a sidorovová.30 kim byl 
zřejmě i dobrým politikem. Vystoupil hlavně při jednáních, kde se hovořilo o vytvoření samo-
statné světové organizace hospodářských dějin.

Zástupci ze Západu, kteří toto první setkání připravovali, navrhli, aby se historikové 
hospodářských dějin, kteří dosud byli součástí mezinárodní organizace historických věd, 
osamostatnili a scházeli se častěji než jednou za pět let na svých kongresech, kde by mohli 
jednat déle než jen pouze jediný den, jak tomu bylo na světových kongresech historických věd. 
S návrhem zřejmě všichni souhlasili a tu vystoupil kim. Po marxistickém úvodu řekl, že když 

23 Jürgen Kuczynski (1904–1997), německý ekonom a hospodářský historik, profesor Humboldtovy univerzity 
v Berlíně (NDR) a ředitel Institutu pro hospodářské dějiny Německé akademie věd. Ve druhé polovině 20. století 
patřil k nejvýznamnějším představitelům hospodářských dějin v NDR. 
24 Witold Kula (1916–1988), polský hospodářský historik. V letech 1950–1986 profesor varšavské univerzity. 
Podílel se na založení Polské akademie věd (PAN), jejímž se stal členem. Výrazně se zasloužil o rozvoj moderní 
metodologie hospodářských dějin. V letech 1968–1970 byl prezidentem IEHA. 
25 Zsigmond Pál Pach (1919–2001), maďarský historik, v letech 1952–1992 profesor Marx Károly Kozgazda-
ság-tudományi Egyetem v Budapešti a budapešťské univerzity. Od roku 1962 byl členem Maďarské akademie 
věd. Roku 1972 byl zvolen prezidentem IEHA. 
26 ROSTOW, W. W.: The Stages of Economic Growth : A Nonkommunist Manifesto. Cambridge Mass. 1960. 
27 Bert F. Hoselitz (1913–1995), americký profesor národohospodářství a sociálních dějin na University of 
Chicago (1945–1978). Vyučoval také na Carnegie Institut of Technology. Byl vydavatelem časopisu Economic 
Development and Cultural Change. Byl rakouského původu.
28 Maxim Pavlovič Kim (1908–1964), sovětský historik zabývající se politickými a kulturními dějinami epochy 
socialismu. Profesor Institutu společenských věd v Moskvě, člen-korespondent Akademie věd SSSR a redaktor 
žurnálu Istoria CCCP.
29 Viktor Kornelijevič Jacunskij (1893–1966), sovětský hospodářský historik, autor prací z dějin industrializace 
Ruska. 
30 Nina Alexandrovna Sidorovová (1910–1961), sovětská mediavelistka výrazně dogmatického marxistického 
zaměření, od 50. let profesorka Moskevské státní univerzity. Byl redaktorkou periodického sborníku Srednije 
veka.
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dojde k vytvoření samostatné organizace hospodářských dějin, sovětští badatelé se připojí. 
Sám se snad ani hospodářskými dějinami nezabýval, byl hlavním redaktorem časopisu Isto-
ria SSSR a známým badatelem politických dějin.

Došlo tedy k jednání o tom, kdo má být členem předsednictva, které připraví příští kon-
gres v roce 1962 ve Francii. Představitelé Západu měli vše připraveno. Měli to být ti, kteří 
připravovali konferenci ve Stockholmu: Postan, Braudel, coechran, söderlund31 a kula. 
Přidali teď ještě kima. Tak vznikl první Výkonný výbor Economic History Association. Kdyby 
kim nebyl zástupcem SSSR, jistě by se byl do Výkonného výboru nedostal.

Zde ve Stockholmu při hovoru na schodech před Vysokou školou obchodní ke mně přistou-
pil profesor david landes z University v Barkley a řekl mi: „Klímo, víte, že o vaší knize [Ma-
nufakturní období v Čechách – pozn. ed.] vyšla u nás recenze, a že ji napsal můj student 
freudenBerger?“32 Věděl jsem o recenzi, kterou jsem četl v Univerzitní knihovně v Praze, 
nevěděl jsem však, že recenzent je jeho žákem. landes mi řekl, že sám neumí česky. Knihu 
však prohlížel, odkazy na prameny a literaturu na něho udělaly dojem. Ovšem české vydání 
má pro mezinárodní vědu stejný význam jako vydání čínské. Tehdy jsem si uvědomil, že bych 
měl daleko více publikovat výsledky své badatelské práce ve světových jazycích. Úplně ne-
známý v té době už jsem nebyl. V roce 1957 uveřejnil anglický časopis Past and Present můj 
článek Economic Development of Bohemia 1648–178133 a v roce 1959 jiný anglický časo-
pis The Economic History Review můj článek English Merchant XVIIIth Centuries.34 Byl 
uveřejněn v témže čísle jako článek Walta rostoWa Stages of Economic Growth. Mimo to 
vyšla v americkém časopise The Journal of Economic History v roce 1960 již výše zmíněná 
recenze mé knihy Manufakturní období v Čechách.

O tom, že má vystoupení upoutala pozornost, mne přesvědčila skutečnost, že v pátek za 
mnou přišel švédský historik Bo gustafson,35 který tehdy byl asistentem profesora hilde-
Brandta36 z Uppsaly, a pozval mne jeho jménem na večerní party do Uppsaly. Tam bylo po-
zváno patnáct účastníků konference. Pozvání jsem přijal. Jelo se vlakem a já seděl v oddělení 
s profesorem haBBakukem z Oxfordu a profesorem s. B. cloughem z Columbijské univer-
zity v New Yorku. Hovořilo se o všem možném. Profesor cloughem nám ukazoval jízdenku, 
kterou si koupil na všechny vlakové spoje kapitalistické Evropy. Stála tehdy sto dolarů. Když 
přišel průvodčí, vytáhl však jinou, jen pro cestu do Uppsaly. Zeptal jsem se ho, proč si kupo-
val jízdenku, když má tu druhou. A na to nám řekl: „Mám obavy, že na této provinční trati 
nebude průvodčí evropskou jízdenku znát. Abych se nemusel hádat, koupil jsem si obyčej-
nou.“ Večeře u profesora hildeBrandta byla vynikající, nálada přátelská. Měl jsem místo 
u stolu, kde seděl profesor rondo cameron z Madisonu. Hodně jsme spolu hovořili. Rondo 

31 Ernst F. Söderlund (1903–1996), přední švédský hospodářský historik, v letech 1949–1969 profesor hospo-
dářských dějin na univerzitě ve Stockholmu. Od roku 1990 iniciátor a redaktor časopisu Scandinavian Economic 
History Review.
32 Herman Freudenberger (*1922), americký hospodářský historik, zajímající se zejm. o novověké hospodář-
ské dějiny Evropy a v tom i českých zemí, profesor na Tulane University v New Orleans a na Harvard School of 
Business Administration.
33 Jde zřejmě o Klímův článek Industrial development in Bohemia v Past and Present, 11, 1957, s. 87–99.
34 English Merchant Capital in Bohemia in the Eighteenth Century. The Economic History Review, 12, 1959, 
s. 34–48.
35 Bo Gustafson (1931–2000), švédský levicově orientovaný hospodářská historik, profesor univerzity v Upp-
sale.
36 Karl-Gustaf Hildebrandt (1911–2005), švédský hospodářský historik, v letech 1959–1977 profesor novově-
kých hospodářských dějin na univerzitě v Uppsale, současně působil jako profesor na univerzitě ve Stockholmu.
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byl jako vždy elegantní. Měl na sobě bílý oblek a budil pozornost. Hodně jsme se sblížili 
a naše přátelství pokračovalo v dalších letech. On to byl, kdo navrhl mé pozvání jako Visiting 
profesor do USA o šest let později a já byl rád, když spolu se svou manželkou Claydean a se 
svými dětmi Alanem a Cindy nás navštívili v roce 1970 v Praze.

Kongres hospodářských dějin skončil, ale přede mnou byl ještě vlastní kongres historic-
kých věd, který teprve příštího dne, v neděli, začínal. Zatím přijeli do Saldshöbadenu ostatní 
čeští a slovenští historici. V neděli odpoledne mělo být slavnostní zahájení v místnostech, 
kde se udělují Nobelovy ceny.

Ubytování v Saldshöbadenu bylo velmi pěkné. Kolem obou budov byly rozsáhlé parky, 
všude čisto, žádné pohozené odpadky, ale vše v koších, které večer byly plné, ale ráno zase 
prázdné. Dosud jsem takovou čistotu a úpravu nikde neviděl a zvlášť, když jsem to srovnával 
s tím, jak to vypadalo v Praze, bylo mi často líto, že tomu tak není u nás.

Snídaně byla ve velkém sále, kde byly uprostřed tzv. švédské stoly. Na mnoha mísách byly 
různé druhy salámů, šunka, uzené maso, máslo, sýry, vajíčka, džemy, různé pečivo, džusy 
a ovoce různého druhu. Banány, pomeranče, jablka. Na třech vařičích čaj, káva, kakao a ve-
dle mléko. Každý si mohl vzít, co chtěl a kolik chtěl. Někteří z nás si toho nabírali hodně a šli 
opět a opět. Chutnalo nám to a snad i někdo počítal s tím, aby se co nejvíce najedl, aby mu 
stačil slabší oběd, který jsme si museli koupit ve městě. Pamatuji si, že miloŠ gosiorovský 
chodil opět a opět ke stolu a bral si hodně dobrot. Zeptal jsem se ho, zda to nepřehání a on 
odpověděl se smíchem: „Musíme ty imperialisty zničit!” Nálada byla velmi dobrá, veselá. 
S Frantou Grausem jsem se domluvil, že využijeme dopoledního volna k projížďce lodí Stock-
holmem, který se rozkládá na několika ostrovech. Když jsme vyrazili na náš výlet, přidal se 
k nám Holotík. Bylo teplo, svítilo slunce, byl krásný den. Poněvadž jsem nepočítal s tím, že 

Ze zasedání Výkonného výboru The International Economic History Association v maďarském 
Visegradu v květnu 1981. Zleva: (?) Nakogava, I. Bérend, R. Cameron, A. Klíma, C. Cameronová. 

Foto pozůstalost A. Klímy
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se vrátíme opět do svých hotelů, ale půjdeme do města a odpoledne na slavnostní zahájení 
kongresu, měli jsme tmavé šaty a na lodích nám bylo horko.

Na slavnostním zasedání jsem seděl vedle Josefa macka. Dopoledne jsme se dověděli, 
že odpoledne bude hrát ve Stockholmu Real Madrid proti Djorgardenu a přijede se svými 
slavnými hráči. Tehdy byl Real Madrid nejlepším klubovým mužstvem v Evropě. Vyhrál ně-
kolikrát za sebou Pohár mistrů evropských zemí a v jeho celku byly hvězdy jako Di Stefano, 
Puskacz, Gento, Del Sol, Santamaria, Didi a další.

Poněvadž macek i já jsme byli velkými fotbalovými fanoušky, tak jsme se brzy domluvili, 
že si nedáme ujít takovou příležitost jako je vidět Real Madrid. Seděli jsme na slavnostním 
zahájení, poslouchali krásné projevy, ale v 16 hodin jsme se zvedli a zmizeli. Taxíkem jsme 
se dostali na stadion, koupili vstupenky a šli si sednout na svá místa. A tu jsme zjistili, že 
i jiní čeští a slovenští historici učinili totéž. Bylo nás tam několik, i gosiorovský a pracovník 
sekretariátu ÚV KSČ ČtvrteČka, který naši delegaci doprovázel.

Real předvedl dokonalou technickou hru. Di Stefano byl strůjcem hry, Gento oplýval tech-
nikou a všichni hráli pohledný fotbal. Bylo se na co dívat. To, co ukázal Gento, jsem dosud 
a ani později od žádného levého křídla neviděl. Když zápas skončil, vyhrnuly se tisíce di-
váků do ulic. Do tramvají, které byly přeplněné, jsme se nedostali, a tak jsme museli dlouho 
pochodovat ulicemi Stockholmu, abychom se dostali na malé nádraží, odkud nás „náš“ 
motorový vláček odvezl do Saldshöbadenu. Příští den začínal kongres. Náš referát, můj 
a macůrkův, byl zařazen na středu. Dopoledne měla být diskuse a pak mělo následovat šest 
sdělení. Byla to pro nás, ale i pro naši historickou vědu událost. Mnozí zahraniční historici 
už předem s námi o problémech našeho tématu hovořili, například Pach, Jihoslovan Vučo, 
ale i jiní. Bylo zřejmé, že o problematiku přechodu od feudalismu ke kapitalismu je velký 
zájem. frantiŠek graus mne trochu zneklidnil. Řekl mi, abychom počítali s tím, že někteří 
buržoazní historikové, kteří chápou pod pojmy feudalismus a kapitalismus něco jiného než 
marxisté, určitě vystoupí proti nám bojovně. Uvedl při to jméno profesora otto Brunnera,37 
autora jednoho sdělení. Nevěděl jsem tehdy mnoho o otto Brunnerovi, a proto jsem se sna-
žil co nejvíce o něm dovědět. Byl za války profesorem na Vídeňské univerzitě, kde působil 
jako nacista, a proto musel po válce univerzitu opustit. Odebral se do Hamburku, kde se 
stal profesorem a snad i rektorem a působil velmi aktivně jako historik v NSR, kde získal 
jméno.

grausova připomínka mne přivedla k tomu, že jsem vyhledal profesora verlindena,38 Bel-
gičana, který působil v Římě, abych ho požádal, aby mně dovolil přednést několik slov úvo-
dem před zahájením diskuse k našemu referátu. Nebylo to zvykem, ale VeRlinden souhlasil.

Ve středu ráno, před zahájením diskuse k našemu referátu, však nastala změna. verlin-
den nemohl dopoledne předsedat a diskusi měl řídit profesor tadiČ 39 z Dubrovníku. Šel jsem 
za ním a sdělil mu, co bylo s profesorem verlindenem dohodnuto. Profesor tadič byl velmi 

37 Otto Brunner (1898–1982), rakouský historik evropských středověkých a raně novověkých sociálních dějin. 
Do roku 1945 působil jako profesor vídeňské univerzity, kde v letech 1940–1945 stál v čele Institutu pro ra-
kouský dějezpyt ve Vídni. Po druhé světové válce byl profesorem univerzity v Hamburku.
38 Charles Verlinden (1907–1996), belgický mediavelista v hospodářský historik, od roku 1930 působil na uni-
verzitách v Gentu, Bruselu a Antverpách. V letech 1944–1974 profesorem hospodářských dějin na L’Université 
de Gand v Gentu, v letech 1959–1977 ředitelem Belgického historického institutu v Římě, člen Královské bel-
gické akademie věd.
39 Jurjo Tadić (1899–1969), chorvatsko-srbský historik, od roku 1935 docent na univerzitě v Záhřebu, od roku 
1951 profesor obecných novověkých dějin na univerzitě v Bělehradě. Specializoval se na dějiny Dubrovníku. Byl 
řádným členem Srbské akademie věd a umění.
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milý. Nejdříve mi řekl, že s ním mohu hovořit česky, poněvadž po první světové válce studoval 
rok v Praze. Samozřejmě souhlasil s úvodním slovem, v němž jsem objasnil, jak my chápeme 
pojmy feudalismus a kapitalismus, abychom předešli nedorozuměním.

Obsáhlá diskuse trvala od 9 do 10,45 hod. Hovořilo osm historiků z různých zemí a my 
jsme dostali závěrečné slovo. Nejdříve odpovídal profesor macůrek francouzsky a pak já 
německy. Když jsme skončili, zazněl silný potlesk. Bylo jasné, že více než 150 přítomných 
historiků z různých zemí světa bylo spokojeno. V následující krátké přestávce mi řekli pří-
tomní macek a holotík, že to byl úspěch.

Asi v 11 hod. se začala sdělení. Ke každému následovala hned diskuse. Profesor otto 
Brunner se dostal na pořad hned odpoledne, kdy už zase předsedal profesor verlinden. Byl 
jsem netrpělivý a očekával útok, který předpovídal graus. Ale nestalo se. Profesor BRunneR 
začal takto: „Aby nedošlo k nedorozumění, budu používat pojmů feudalismus a kapitalis-
mus ve stejném významu, jak nám to před polednem řekl pan profesor Klíma”. Pak začal 
velmi obsáhle hovořit o feudálních poměrech na venkově v 16.–18. století ve střední Evropě. 
Nebylo to sdělení, které obyčejně trvalo 15–20 minut, ale obsáhlý referát. Protože profesor 
Brunner hovořil více než 40 minut a nedbal upozornění předsedajícího, vzal mu profesor 
VeRlinden slovo. To bylo překvapení.

Ze známých historiků měl sdělení i profesor carsten40 z Londýna. Večer jsem cítil velkou 
únavu. Bylo to velké nervové vypětí. Od počátku do konce jsem se musel soustředit na každé 
slovo, musel jsem vážit, co odpovím, abych se nedopustil chyby. Vedle našich mi přišli bla-
hopřát profesor Pach, profesor vuČo, profesor george rudé 41 z Anglie, který později před-
nášel v Austrálii, a mnozí další. Unaven, ale spokojen jsem si šel lehnout. Byl to perný den.

Příštího dne byla pro účastníky připravena podívaná. Měla být vytažena loď Wasa, která 
se potopila za třicetileté války. Mnoho historiků se přišlo na tuto událost podívat. Byl jsem 
tam a blízko mne stál profesor hans leo mikoletsky42 z Vídně s manželkou, která pochá-
zela z Prahy. Na Anenském náměstí v Praze měli kdysi její rodiče hospodu. Hovořila česky 
a kdykoliv přijel český historik do Vídně, aby pracoval v některém z archivů, vždy ho pozvala 
na oběd. Její manžel byl ředitelem Archivu Dvorské komory, kde jsem také bádal a tak jsem 
se s nimi už v roce 1956 seznámil.

Ve Stockholmu byla na kongresu početná delegace z NDR. Na rozdíl od nás přijeli s man-
želkami a bylo to asi první velké vystoupení historiků z NDR na mezinárodním kongresu. 
Znal jsem jich několik, nejlépe profesora Dr. schilferta43 z Berlína.

[Zde rukopis vzpomínek končí; pokračování nepochybně existovalo, ale bohužel se je do-
sud nepodařilo dohledat – pozn. editora]

40 Francis Ludwig Carsten (1911–1998), britský historik německého původu, zabývající se politickými a sociál-
ními dějinami nové doby. V letech 1947–1960 asistent na Westfeld College v Londýně, od roku 1961 profesor.
41 George Rudé (1910–1993), britský historik marxistické orientace, norského původu. Od roku 1960 byl pro-
fesorem na univerzitě v Adelaide, později na Williams University v Montrealu.
42 Hans Leo Mikoletzky (1907–1978), rakouský archivář a historik. Od roku 1968 ředitel Rakouského státního 
archivu ve Vídni. Roku 1947 se na vídeňské univerzitě habilitoval pro rakouské středověké dějiny, roku 1963 se 
stal profesorem. V roce 1965 byl generálním sekretářem komitétu pro organizování XII. světového kongresu 
historiků ve Vídni.
43 Gerhard Schilfert (1917–2001), německý marxistický historik. Kariéru vysokoškolského učitele zahájil 
v roce 1948 na Martin-Luther-Universität v Halle. Od roku 1952 byl profesorem Humboldt Universität v Berlíně 
(NDR) a vedoucím jejího pracoviště obecných dějin.


