Rozhovor s emeritn$m profesorem Josefem Petr%n-m,
"estn&m "lenem !esk# archivn$ spole"nosti
Josef Petr!2 se narodil 23. srpna 1930 v Oub%nic$ch, absolvoval bene/ovsk(
gymn!zium a studium d%jepisu a #e/tiny na Filozo"ck( fakult% Univerzity Karlovy (194901953). Na po#!tku sv( odborn( kari(ry se soust*edil na hospod!*sk(
a soci!ln$ d%jiny ran(ho novov%ku, zprvu na problematiku poddansk&ch bou*$
a povst!n$. Jeho pohled na d%jiny ran% novov%k(ho #esk(ho venkova ale brzy
z$skal komplexn$ charakter. @adou popul!rn%-v%deck&ch knih se stal zn!m&m
i /irok(mu okruhu #ten!*-, tituly jako Starom%stsk! exekuce nebo Kalend!* pat*$
do zlat(ho fondu tohoto liter!rn$ho 1!nru a do#kaly se n%kolika vyd!n$. Jedn$m
z jeho dal/$ch odborn&ch z!jm- jsou d%jiny jeho almae matris, Univerzity Karlovy 0 je autorem d%jin jej$ "lozo"ck( fakulty i jedn$m ze dvou hlavn$ch editormonument!ln$ch #ty*svazkov&ch d%jin UK; zde se jeho odborn! kari(ra prot$n!
s d%jinami univerzitn$ho archivu 0 v 7noru 1994 byl jmenov!n *editelem .stavu

Prof. Petrá& v Karolinu b%hem setkání nad novou publikací se svými p"áteli
a žáky, nyní rovn%ž univerzitními profesory (2011). Zleva: P. Vorel, J. Pánek,
J. Petrá&, I. Jakubec a P. Svobodný (foto ÚDAUK)
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d%jin a archivu UK a na tomto postu p-sobil po celou jednu n!ro#nou dek!du
zahrnuj$c$ tak( jubilejn$ oslavy roku 1998. Druhou oblast$, v n$1 m! odborn( d$lo
Josefa Petr!n% bl$zko k archivnictv$, jsou region!ln$ d%jiny a mikrohistorie, a to
i po str!nce organiza#n$ 0 v roce 1973 p*evzal redakci spole#enskov%dn$ #!sti
#asopisu Sborn$k vlastiv%dn&ch prac$ z Podblanicka, jemu1 hrozil z!nik. Sv-j
dlouholet& z!jem o region!ln$ d%jiny zavr/il monogra"$ P*$b%h Oub%nic, kterou
jist% nen$ t*eba bl$1e p*edstavovat.
Pane profesore, jaká byla vaše motivace ke studiu historie?
J! jsem k historii z$sk!val vztah v 7tl(m v%ku, ve dvan!cti t*in!cti letech.
M-j otec byl obecn$ kronik!*, povol!n$m po/tmistr, byl velmi spole#ensk&.
Na po/t% se sch!zeli v/ichni soused( pod!vat dopisy, bal$ky a telegramy, pozd%ji telefonovat, a v%d%li, 1e m-j otec sb$r! staro1itn( p$semn( materi!ly, a tak
mu je p*in!/eli. Organizoval ochotnick& spolek, byl regenschori, nacvi#oval
Rybovy m/e. Tyto z!jmy si otec p*inesl u1 z domova, byl rodem z Mili#$na,
kde se v ml!d$ sezn!mil s tamn$m kaplanem, pozd%j/$m jind*ichohradeck&m
archiv!*em, historikem Franti/kem Tepl&m. Pozd%ji si vz!jemn% p*!telsky korespondovali do konce Tepl(ho 1ivota. Tak1e jsem to m%l dan( v rodin%, k n!m se
chodili lid( radit, kdy1 pot*ebovali za v!lky dokazovat !rijsk& p-vod, aby mohli
pracovat ve st!tn$ch slu1b!ch, otec jim pom!hal hledat p*edky do t*et$ho kolena
v matrik!ch na fa*e. Dal/$ kdo m% v&znamn% ovlivnil, byl m-j u#itel na obecn(
/kole Karel T*e/t$k, otec historika Du/ana T*e/t$ka. Po obsazen$ Sudet na podzim 1938 bylo t*eba um$stit u#itele, kte*$ ode/li do vnitrozem$. V Oub%nic$ch
byla tehdy roz/$*ena /kola na p%tit*$dn$. Karel T*e/t$k byl knihovn$kem obecn$ i /koln$ knihovny. Vzpom$n!m, 1e kdy1 byly cenzurou zak!z!ny a vy*azeny
knihy, tak n!m 1!k-m je d!le, samoz*ejm% neo"ci!ln%, p-j#oval. J! jsem tehdy
p*e#etl Jir!skovy spisy, kter( v knihovn% byly, p-j#oval mi i legion!*skou literaturu. T*e/t$kovi bydleli v Kampeli#ce, naho*e v pat*e, a dole byla po/ta. S nimi
jsme byli cel! rodina ve velmi 7zk(m styku.
Jak vzpomínáte na studium na benešovském reálném gymnáziu?
To byla (ra, kdy d%jepis byl za nacistick( okupace zak!zan&. Na gymn!zi$ch se nevyu#oval. Zem%pis se vyu#oval v n%m#in%. Na/$m t*$dn$m byl profesor Jaroslav Korselt, ne1 ho uv%znili v souvislosti s odbojovou #innost$. P*e1il
koncentra#n$ t!bor a po osvobozen$ se vr!til na /kolu. Ten m% navedl k d%jepisu,
byl Peka*-v 1!k. Dal/$ osobnost$, je1 ovlivnila m! rozhodnut$, byl Stanislav
Dvo*!k, pozd%j/$ *editel gymn!zia, zap!len& divadeln$k, kter& vystudoval #e/tinu a n%m#inu. Ten m% zap!lil pro klasickou literaturu. My jsme si spolu velmi
rozum%li, p-j#oval mi knihy, dokonce byl n%kolikr!t u n!s v Oub%nic$ch. Pod
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jeho vlivem jsem si zvolil k d%jepisu zprvu jako hlavn$ obor #e/tinu. A zpo#!tku
jsem v$ce inklinoval k literatu*e.
Na konci $ty"icátých let jste zahájil studium na FilosoÞcké fakult% Univerzity
Karlovy v Praze. Jaká tam tehdy panovala atmosféra?
P*i/el jsem na fakultu v *$jnu 1949, kdy vrcholila nejv%t/$ krize vysoko/kolsk(ho syst(mu. P*edt$m prob%hly #istky v pedagogick(m sboru a na ja*e 1949
byly provedeny tzv. studijn$ prov%rky, de facto politick( #istky mezi studenty.
Bylo to obdob$ jak(hosi vakua. Star& model vysok(ho /kolstv$, kter& za#$n!
Thunovou reformou v polovin% 19. stolet$ a nikdy se nem%nil z!sadn%, byl v krizi. A do toho p*i/el sov%tsk& model, kter& se na p-vodn$ syst(m za#al roubovat.
I kdy1 z!kladn$ reforma vysok(ho /kolstv$ prob%hla a1 v roce 1950 po vyd!n$
vysoko/kolsk(ho z!kona, nastartov!na byla u1 d*$ve. Probl(m byl, 1e nikdo
vlastn% nev%d%l, co a jak m! u#it, pon%vad1 hlavn$ po1adavek byl ideologick&.
Historie m%la hlavn% slou1it re1imu.
Neut%šená situace, kterou jste nám práv% popsal, m%l jist% vliv i na kated"e $eskoslovenských d%jin.
Kdy1 jsem nastupoval, byl vedouc$m tehdy je/t% historick(ho semin!*e profesor V!clav Husa. Vedl cel& velmi /irok& soubor obor-, obecn( d%jiny, #eskoslovensk( d%jiny, archivn$ studium a jeden #as byla jeho sou#!st$ i etnogra"e,
tehdy se *$kalo n!rodopis a folkloristika. Profesor Husa tak, jak jsem ho poznal,
nebyl 8integritn$9 osobnost$. On z marxismu v%d%l jen to, co vy#etl z p*$ru#ek.
Ministr Nejedl& si tehdy vybral #ty*i 8k!drov( posily9: historiky V!clava Husu,
Old*icha @$hu, Jaroslava Charv!ta a Annu Patzakovou na hudebn$ v%d%. Husa
z jmenovan&ch historik- jedin& m%l mezin!rodn$ rozhled a m%l ze st!1$ ve Francii za1it( metody /koly Annales. V$cem(n% lav$roval se sov%tsk&m syst(mem
a s leninismem-stalinismem. Tomu se nedalo *$kat klasick& marxismus, to byla
deformace toho nejhor/$ho stupn%. Husa m%l zku/enost archivn$, p*i/el z Archivu Ministerstva vnitra. Nikdy nebyl autorem n%jak( v%t/$ monogra"e, co1 mu
bylo pozd%ji vyt&k!no. A jeho handicapem bylo hlavn%, 1e nem%l pedagogickou
ani metodickou zku/enost.
Jak vypadalo studium archivnictví?
Na kated*e bylo odd%len$ pomocn&ch v%d historick&ch a archivn$ho studia,
v jeho1 #ele st!l profesor V!clav Vojt$/ek, erudovan& v%dec i pedagog a Husa
ho velmi respektoval. Odd%len$ archivn$ho studia bylo dosti z!visl( na p-soben$ externist-. Vojt$/ek m%l na odd%len$ asistenty a ti za#$nali v(st v&uku 0 co1
ve star(m thunovsk(m syst(mu nebylo mysliteln( 0 a stav u#itel- dopl2oval
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star& syst(m soukrom&ch docent-. Tam jsem se setkal se soukrom&m docentem Franti/kem Roub$kem, vedl St!tn$ historick& 7stav vydavatelsk&. Anton$n
Haas z Archivu Zem% #esk( na fakult% vedl kurz historick( statistiky, 7pln% nov(ho p*edm%tu, kter& se tehdy zav!d%l. V N!rodn$m muzeu pracovala docentka
Emanuela Nohejlov!-Pr!tov!, kter! na archivnictv$ p*edn!/ela numismatiku.
Dr. Zden%k Fiala byl pracovn$k Archivu ministerstva vnitra, na archivnictv$
suploval. U#il tam *editel Archivu hlavn$ho m%sta Prahy Ji*$ 'arek. V%t/inou
to tedy byli archiv!*i nebo odborn$ pracovn$ci muze$, a tud$1 v&uka v kurzu,
kter& jsem absolvoval, byla vedena, abych tak *ekl, 8vojt$/kovsky postaru9. To
byli lid( z p*edv!le#n( generace, praktici z oboru. Obecn& z!klad leninismustalinismu vyu#ovali na fakult% asistenti nebo studenti vy//$ch ro#n$k-. Archivnictv$ pat*ilo k mal&m obor-m, kter( nem%ly p*$li/ poslucha#-, zat$mco velk(
obory byly ur#eny hlavn% pro p*$pravu u#itel- st*edn$ch /kol.
Vy sám jste se ke studiu archivnictví nedostal?
V roce 1950 profesor Vojt$/ek zavedl archivn$ kurz. To nebylo studium
na t*i ani na #ty*i roky, ale pouze letn$ kurs. Tam jsem se k Vojt$/kovi p*ihl!sil, stal se frekventantem tohoto kurzu a dostal na to certi"k!t. Archivn$ prax$
ve smyslu v&konn(ho archiv!*e jsem nikdy nepro/el, ale s archivy a archiv!*i
jsme p*ich!zeli do #ast(ho styku. Husa organizoval exkurze do pra1sk&ch archiv-, kde jsme se seznamovali s archivn$mi materi!ly. A tak( z$sk!vali kontakty. Kdy1 jsem p*i/el do Archivu ministerstva vnitra, byl tam Karel Ber!nek,
n%kdej/$ Vojt$/k-v asistent v univerzitn$m archivu, a ten m% u#il orientovat se
ve fondech, kataloz$ch a samotn&ch archivn$ch pramenech. Teprve po roce 1950
se p*ipravovalo osamostatn%n$ katedry PVH a archivn$ho studia.
Logicky velmi $asto zmi&ujete tehdejšího vedoucího katedry Václava Husu. Jaký
byl Husa vlastn% pedagog?
Po celou dobu, kdy trval historick& semin!*, a pot( v roce 1950, kdy1 vznikla katedra #eskoslovensk&ch d%jin a archivn$ho studia, m%l Husa patrn& z*etel
k archivn$mu studiu. Jeho p*edn!/ky ov/em byly kompilac$ star&ch, st*edo/kolsk&ch u#ebnic. Obecn% m%li pedagogov( probl(m hned po v!lce, bylo nutno
dopl2ovat st*edo/kolskou l!tku a vytv!*et kompendia (proto1e za okupace se
d%jepis na gymn!zi$ch nesm%l u#it), p*itom se nucen% pokou/et o marxistick!
sch(mata.
Zmínil jste, že Václav Husa i Václav Vojtíšek $asto organizovali exkurze do archiv! a že spolupráce s archivá"i byla na kated"e velmi úzká. M!žete tuto spolupráci více p"iblížit? Jaké m%la formy, metody, výstupy?
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Na tuto ot!zku odpov$m pon%kud ze/iroka. Je nutno si uv%domit dopad Bene/ov&ch pov!le#n&ch dekret- na tehdej/$ archivnictv$. Krom% odsunu N%mca s t$m spojen( #innosti bylo nutno *e/it z!le1itosti vypl&vaj$c$ z pozemkov(
reformy. Najednou z-staly bezprizorn$ velk( rodinn( fondy archiv- /lechtick&ch
a archiv- velkostatk-. St!t tento probl(m musel *e/it. Hrozilo, 1e velkostatkov(
a rodinn( dokumenty budou neodborn% skartov!ny a spravov!ny. Nakonec bylo
vy*e/en$ cel(ho probl(mu sv%*eno nov( centr!ln% *$zen( archivn$ s$ti, kde tehdy
p-sobili vesm%s Vojt$/kovi odchovanci. Vznikly tehdy Zem%d%lsko-lesnick( archivy, z nich1 se pak vyvinuly St!tn$ oblastn$ archivy. Rovn%1 u vzniku t%chto
instituc$ st!li hlavn% Vojt$/kovi 1!ci. V/ichni byli zvykl$ na kontakty s katedrou
u1 z p*ede/l(ho obdob$, a to jak na Vojt$/ka, tak na Husu. Husa realizoval ideu
t&mov( pr!ce 0 neinspirovan( sov%ty, ale francouzskou /kolou Annales, kde
byla t&mov! pr!ce prosazovan!, stejn% jako v Holandsku a v Belgii.
Jak byla tato idea prakticky realizována?
Husa vytvo*il t*i pracovn$ skupiny. Skupinu pro studium selsk&ch bou*$
v ran(m novov%ku (tehdy v pozdn$m feudalismu) 0 tam se napojili archiv!*i
oblastn$ch a okresn$ch archiv- a t%ch n%kolika m%stsk&ch archiv- ve velk&ch
m%stech. V t(to skupin% byla p*ipravov!na edice 8Prameny k nevolnick(mu
povst!n$ v 'ech!ch a na Morav% v roce 17759. Kdy1 se pod$v!te na seznam
editor-, jsou to zejm(na pracovn$ci st!tn$ch oblastn$ch a p*$padn% okresn$ch archiv-.. Druhou skupinou, kterou Husa vytvo*il, byla pracovn$ skupina pro historickou demogra"i. V n$ op%t pracovali archiv!*i, tato skupina pak jako jedin!
vytrvala po smrti Husy a1 dodnes, kdy j$ vedl a vede Eduard Maur. V&sledky
studi$ publikuj$ v periodick(m sborn$ku Historick! demogra"e. T*et$ skupina
se v%novala studiu cen, mezd a soci!ln$ch podm$nek 1ivota. Tam bylo nejv$ce
kontakt- na polsk( historiky, kte*$ n!m mohli p*ed!vat zku/enosti s v$cem(n%
ne7sp%/n&m projektem na toto t(ma z meziv!le#n(ho obdob$. A kdo p-sobil
v t(to skupin%? Archiv!*i st!tn$ch archiv- a tak( numismatici z N!rodn$ho muzea: Emanuela Nohejlov!-Pr!tov!, Eduard ,imek a Jarmila H!skov!. Skupiny
to byly neb&vale soudr1n( a v&konn(.
Jaký význam m%la práce ve zmi&ovaných skupinách pro archivá"e? Tedy samoz"ejm% krom% hmatatelných tišt%ných výstup!.
Husa tehdy zalo1il katedern$ #asopis, byly to malotir!1n$ rozmno1en( Z!pisky katedry #eskoslovensk&ch d%jin a archivn$ho studia, a tam, p*$padn% ve sborn$c$ch Acta Universitatis Carolinae- Philosophica et Historica, byly publikov!ny
v&sledky v/ech skupin, kde se uplat2ovali ve velk( m$*e i archiv!*i. Pro n% m%la
pr!ce ve skupin!ch jeden z!kladn$ p*$nos: m%li platformu, kde se mohli sch!zet,
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zdokonalovat metodu a diskutovat. Museli jsme se shodnout na metod%, a6 u1
u t%ch edic nebo jinde. Stejn&m zp-sobem pracovali Josef Mac-rek s Jind*ichem
,eb!nkem (a tak( jejich 1!ci) v Brn%. My jsme je potom do skupiny pro selsk(
bou*e p*izvali, nicm(n% na moravsk( problematice pracovali samostatn%, Praha
jim do toho nezasahovala. Ve skupin% pro d%jiny cen a mezd byli zapojeni i kolegov( ze Slovenska. Nutno podotknout, 1e v t%chto skupin!ch p7sobili archiv!*i
v r!mci sv&ch pracovn$ch 7vazk-, *$zeni tehdej/$ centr!ln$ archivn$ spr!vou.
Stejný nebo možná ješt% zásadn%jší význam m%ly výsledky pracovních skupin pro
katedru…
Ano, samoz*ejm%, jak jsem uvedl, byly to t*i z!klady badatelsk( pr!ce cel(
katedry. Do t%chto skupin se soust*edil z!kladn$ v&zkum. Tehdy byl samoz*ejm% tlak i na aplikovan& v&zkum, t*eba na v&stavnictv$ propaguj$c$ hornictv$,
d%jiny d%lnictva a d%lnick(ho hnut$. Oni ti archiv!*i propracov!vali heuristickou
techniku, my jsme se od nich u#ili. Na n!s zase bylo sh!n%t obt$1n% dostupnou
z!padn$ literaturu. Velmi #asto p*es Pol!ky, se kter&mi jsme m%li dobr( dlouhodob( vztahy.
Inspiroval p"ístup další katedry?
Sv&m zp-sobem to byla inspirace vz!jemn!. Stejn% se sna1il pracovat Josef
Poli/ensk& na kated*e obecn&ch d%jin. '!ste#n% na jeho projektu spolupracovala
i na/e skupina selsk&ch bou*$. Jednalo se o v&zkum fondu Militare ve St!tn$m
7st*edn$m archivu, ale hlavn% hled!n$ materi!lu v archivech oblastn$ch a okresn$ch. Ten z!kladn$ v&zkum op%t prov!d%li archiv!*i. Vznikly tak nap*$klad cenn(
edice k d%jin!m t*icetilet( v!lky.
S panem doktorem Miloslavem Koš(álem jsme p"i rozhovoru dlouze vzpomínali
na proslulé archivní praxe v D%$ín%.
To byly hlavn% praxe student- organizovan( Josefem Poli/ensk&m. Byl to
tak( v&raz zm$n%n( snahy o t&movou pr!ci. Ve st!tn$ch archivech byly ve spolupr!ci s archiv!*i a studenty vytvo*ena velmi solidn$ kompendia. Poli/ensk&
nezval archiv!*e do Prahy, ale obj$1d%l je. A tak( k tomu vyu1$val studenty, a to
byly ty archivn$ praxe. Tak /li studenti na povinnou pr!zdninovou praxi do D%#$na, a p*itom tam d%lali v&zkum pramen- k t*icetilet( v!lce v rodinn&ch archivech. J! jsem toho tak( vyu1$val p*i zpracov!v!n$ t(matu povst!n$ 1775. Pos$lal
jsem studenty do Z!mrsku, Chlumce nad Cidlinou a T*ebon%.
Krom% skupiny pro historickou demograÞi byly pozd%ji pracovní skupiny zrušeny. Pro$ se tak stalo, když vykazovaly zásadní $innost?
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Po n!stupu V!clava Kr!le do veden$ katedry m%li archiv!*i /t%st$, 1e u1 m%li
svou katedru. Tam byl docent Zden%k Fiala, kter& se st!le dr1el Vojt$/kov&ch tradic. Na/e katedra byla tehdy naprosto zdecimovan!, Kr!l zak!zal #innost dvou
skupin. Jen historicko-demogra"ck! skupina se dostala jinam, st!le pod veden$m Eduarda Maura. Zaj$mav& je v t(to souvislosti osud ji1 zmi2ovan( edice
k povst!n$ v roce 1775. Byla p*ipravena v 60. letech, ale vy/la a1 deset let nato.
V Nov(m M%st% nad Metuj$ byla tehdy uspo*!d!na konference a V!clav Kr!l
strp%l 7#ast Franti/ka Kutnara, Ji*$ho Tywoniaka a dal/$ch. Od Husovy smrti
jsem vedl pracovn$ skupiny selsk&ch bou*$ a cen a mezd, po Kr!lov% n!stupu
ob% zru/en(. Jemu vadily hlavn% osobnosti, kter( v nich pracovaly.
Vzpomínal jste, že 50. léta byla historická v%da poznamenána i vleklými kompeten$ními spory mezi fakultou respektive katedrou a Historickým ústavem nov%
vzniklé #eskoslovenské Akademie v%d.
Po vzniku Akademie v roce 1952 byl v souladu se sov%tsk&mi modely zaveden nov& syst(m. Byla rozd%lena pr!ce vyu#ovac$ #i vzd%l!vac$, ta se ponech!vala univerzit!m, a badatelsk& v&zkum m%l b&t monopolem 'SAV. Vznikl kon:ikt mezi katedrou a 7stavem, zejm(na kv-li z!kladn$mu v&zkumu, kter& d%laly
na/e skupiny. 'innost pracovn$ch skupin musela b&t zapojena do tzv. st!tn$ch
v&zkumn&ch pl!n-. V/echny t*i pracovn$ skupiny musely pracovat jako sou#!st
pl!nu Historick(ho 7stavu 'SAV. My jsme to dost nemile nesli. Veden$ Historick(ho 7stavu v-bec nezaj$malo, co ty skupiny d%laj$, ale pot*ebovali vykazovat
pln%n$ st!tn$ho pl!nu. Tak1e my jsme vykazovali podstatnou #!st v&sledk- pln%n$ st!tn$ho pl!nu Historick(ho 7stavu. Jedno n!m to nebylo, ale byla to jedin!
mo1nost, jak jsme mohli v t%ch archiv!*sk&ch t&mech pokra#ovat v pr!ci.
Probrali jsme zevrubn% situaci na fakult%, kterou jste ješt% obsáhleji popsal
ve své poslední monograÞi „Filosofové d%lají revoluci“. Vzhledem k tomu, že
jste i velmi významným autorem v oblasti mikrohistorie a regionálních d%jin, zajímalo by nás, jak jste se dostal od t%chto „velkých“ projekt! a d%jin k regionu?
K regionalistice jsem se dostal, jak bylo *e#eno, jednak p*es otce a sv( u#itele. A jednak jsem v dob% studi$ v roce 1951 byl v semin!*i o selsk&ch bou*$ch. Zpracov!val jsem jankovsk( selsk( bou*e na Podblanicku po t*icetilet(
v!lce a p*$sp%vek 0 mimochodem m-j prvn$ publikovan& #l!nek 0 vy/el v 'esk(m lidu. Pak jsem se zab&val t(matem povst!n$ spojen(ho se jm(nem Matou/e Ulick(ho. V roce 1953 mne oslovil Ji*$ Tywoniak, abych ud%lal souhrn
z t(to pr!ce. T$m jsem se dostal do prvn$ho #$sla Sborn$ku vlastiv%dn&ch prac$ z Podblanicka. A stal se p*$znivcem, autorem, pozd%ji #lenem redak#n$ rady
tohoto sborn$ku, kter& m%l velkou v&hodu, 1e Tywoniak m%l rozs!hl( kontakty
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v ostatn$ch archivech st*edo#esk(ho regionu. Sborn$k byl dob*e zaps!n i na kated*e. Husa nad n$m dr1el ochrannou ruku. V/echna t(mata na/eho rozhovoru se
pr!v% zde propojuj$. J! jsem mohl se studenty, kter( jsem m%l v semin!*i, p*ipravovat tematick( t&mov( pr!ce a publikovat je ve sborn$ku. Velmi podstatn! byla
a je 7#ast Jaroslava P!nka, to byl dlouholet& tahoun, jeden z kl$#ov&ch autor-.
A tak( metodik region!ln$ pr!ce nov(ho typu.
Domn$v!m se, 1e tam, kde dnes v regionech 1ije vlastiv%dn! region!ln$ pr!ce, z!vis$ to na archivech. Bav$me se o mikrohistorii, bez kter( se neobejdou ani
n!rodn$ ani st*edoevropsk! b!d!n$, proto1e materi!l je ulo1en v archivech, a ten
je nutno vydolovat se z*etelem k mikrohistorick( synt(ze, jej$1 nosnost dopl2uj$
a ov%*uj$ v&sledky mikrohistorick(ho b!d!n$. Archiv-m se da*$ skrze sborn$ky
udr1ovat rovn%1 u kultivovan&ch #ten!*- regionu z!kladn$ pov%dom$ ob#ansk(
spole#nosti o minulosti v souvislosti s p*$tomnost$.
Jako badatel jste se v%noval d%jinám pražské univerzity a nakonec jste stanul
v $ele Ústavu d%jin a archivu Univerzity Karlovy...
J! jsem na veden$ univerzitn$ho archivu nikdy ani nepomyslel. Tedy d%jiny univerzity ano, to jsem cht%l d%lat d!l, pon%vad1 jsem zpracov!val d%jiny
fakulty. Zam%*il jsem na n% sv-j semin!*, v n%m1 byl Petr Svobodn& a dal/$. Lud%k a Noemi Rejchrtovi se zase v m(m semin!*i v%novali student-m na zahrani#n$ch univerzit!ch v ran(m novov%ku. Do univerzitn$ho archivu jsem chodil,
ale chodil jsem tam b!dat a bavit se s p*!teli. Kdo archiv opravdu dr1el a1 do sv(
smrti, byl Mirek Truc. Byl tam u1 za doby Vojt$/kovy. Ten si jeho a Karla Ku#eru p*ivedl a v archivu z-stali i potom, co veden$ nov% z*$zen(ho .stavu d%jin
a archivu UK p*evzal Franti/ek Kavka. Mirek Truc archiv opravdu vedl a nem%l
to n%kdy jednoduch(. Postihla jej v #asech tzv. normalizace politick! #istka, kdy
n%kte*$ pracovn$ci museli .DAUK opustit, v#etn% prof. Kavky.
Ústav d%jin a archiv UK jste vedl v dob% p!lkulatého jubilea v roce 1998. Jak
vzpomínáte na p"ípravu $ty"svazkových D%jin Univerzity Karlovy, které jsou
dnes asi nejviditeln%jší p"ipomínkou této události?
Pod$vejte se, to zah!jil Franti/ek Kavka s Janem Havr!nkem. Kdy1 jsem
v roce 1994 do .DAUK nastoupil, nebyl je/t% rukopis, jen v&zkumy, a bl$1ilo
se v&ro#$, kdy zvl!/t% po (*e totalitn$ho re1imu se univerzita m%la n%jak prezentovat. Profesor Kavka tehdy u1 byl v d-chodu a na d%jin!ch nepracoval. Bral
jsem ho jako hlavn$ho spoluredaktora, proto1e on zah!jil ve/ker& v&zkum a dal
spolu s Janem Havr!nkem dohromady koncepci a pracovn$ t&m. P*$pravn( pr!ce
za#aly, je/t% kdy1 jsem byl na rektor!t%, t&m se potom doplnil. Rektor Radim Palou/ m%l pochopen$ pro to, aby se univerzita reprezentovala. Tehdy jsme uvedli
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v 1ivot Cenu Karla IV., kterou ud%lovala Univerzita Karlova spolu s Hlavn$m
m%stem Prahou a sponzorem byla 'esk! spo*itelna. M%l jsem na starosti rozb%hovou f!zi je/t% jako prorektor a sezn!mil jsem se s *editelem 'esk( spo*itelny
ing. Kl!nem. D$ky n%mu Spo*itelna zaplatila vyd!n$ D%jin, tak1e mohly vyj$t
ve #ty*ech svazc$ch a opravdu vy/ly v#as. Krom% toho Spo*itelna za*$dila elektronick( zabezpe#en$ trezoru v archivu a tzv. Klenotnice v Karolinu.
Pak jsme je/t% v .DAUK p*ipravili st!lou expozici k d%jin!m Univerzity
Karlovy ve sklepen$ Karolina. Poda*ilo se p*esv%d#it veden$ univerzity, 1e p-vodn% zam&/len( muzeum by znamenalo z*$dit instituci s vlastn$m person!lem
a z!zem$m. To pl!noval u1 Vojt$/ek ve 30. letech, muzeum m%lo zauj$mat cel(
p*$zem$ Karolina, kde tehdy s$dlil tak( archiv. Vznik muzea nedoporu#ila Komise pro pam!tkovou ochranu a vyu1it$ Karolina (dne/n$ Historick! komise UK),
kde zasedali historici um%n$ a muzejn$ci. .DAUK p*ipravil st!lou expozici
a vrchn$ dohled nad jej$m vznikem m%la pr!v% tato komise.
Dostal jsem se k univerzitn$mu archivu jako slep& k housl$m. ;e jsem archivn$ praxi nem%l, to je pravda. M%l jsem zku/enost ze spolupr!ce s archiv!*i,
ur#it( teoretick( p*edpoklady ze zm$n%n(ho Vojt$/kova kurzu a p*edev/$m z pracovn$ch skupin, kde jsme metody archiv!*- pochytili. Ne*$k!m, 1e jsem byl
profes$ archiv!*, to bych lhal. J! jsem archivn$ pr!ci poznal jako badatel a na archiv!*e si nehraju. I kdy1 m!m certi"k!t z onoho archivn$ho kurzu.
D%kujeme za rozhovor a milé setkání.
Michal Sejk a Marek *ur$anský
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