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V dubnu 1945 byly historické insignie a významné archiválie Univerzity Karlovy
v Praze odvezeny německými správními orgány neznámo kam a jsou od té doby
považovány za ztracené. Mezi zcizenými předměty bylo například pět žezel z
16. století, řetězy a archiválie ze 14. až 19. století o celkové váze přes šest tun. V této
souvislosti zmizely také obě zakládací listiny univerzity z let 1347 a 1348. Tato ztrá
ta patří k nevyřešeným záhadám druhé světové války a zaujímá významné místo
v českých vzpomínkách na dobu německé okupace. Příspěvek nejprve sleduje od
19. století virulentní národnostně-politické determinanty a poté rekonstruuje správně-technické procesy let 1944 a 1945 vedoucí k odvozu. Do těchto procesů byli
vedle vysokých reprezentantů německé okupační správy, kurátora a rektora pražské
Německé univerzity zapojeni také zde činný historik Heinz Zatschek jako archivář
univerzity a Hans Joachim Beyer jako děkan Filozofické fakulty. V příloze k článku
je vedle jiných dokumentů otištěna také korespondence Heinze Zatscheka s prezi
dentem Monumenta Germaniae Historica, Theodorem Meyerem.
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SLOVENSKÉ REPUBLIKY. PŘÍSPĚVEK Z DĚJIN VZTAHŮ
Stefan

Lehr

V Archivu ministerstva vnitra, největším československém archivu meziválečné
doby, pracovala celá řada německých úředníků, mezi nimi Josef Bergl, Gustav
Pirchan a Anton Blaschka. Příspěvek na jedné straně poskytuje obsáhlé biografie
těchto tří mužů a na straně druhé se zabývá jejich vztahy s českými řediteli
Ladislavem Klicmanem a Jaroslavem Prokešem a ostatními českými kolegy. Přitom
se ukazuje, že vzájemné poměry se vyznačovaly spoluprací, výměnou a kontakty.
Oba čeští nadřízení byli svým německým spolupracovníkům po celou dobu příz
nivě nakloněni. Autor z toho vyvozuje, že soužití Čechů a Němců v demokratické
první Československé republice v sobě mělo vývojový potenciál. Na příkladu archi
vářů ale zároveň ukazuje, jak rychle roku 1938 mnoho Němců převzalo nacistický
pohled na Československo. Poslední část příspěvku je pak věnována rozdílným
vzpomínkám prezentovaných archivářů na meziválečné období po jejich nuceném
vysídlení z Československa.

