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Přes rozvoj bádání po roce 1989 zůstá
vají na mapě domácích obětí nacistické 
perzekuce a rasového pronásledování 
židovského obyvatelstva Čech a Mo
ravy bílá místa. Společně s řadou 
vědeckých, muzejních a archivních 
institucí, iniciativ a občanských sdru
žení1 se již řadu let věnuje dokumentaci 
obětí nacistické perzekuce a rasového 
pronásledování i Kabinet dějin vědy 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.2 Jeho 
kolektivní badatelský projekt Vědci 
a intelektuálové z českých zemí jako 
oběti nacistické perzekuce 1939–1945 byl 
zahájen v roce 20073 a zaměřil se na 
reprezentativní dokumentaci důsled
ků nacistické okupace pro personální 
složení vědecké obce v českých zemích 
v druhé polovině 30. a v první polovině 
40. let 20. století. 

Jedním z výstupů je publikace Dis-
ap peared Science (Zmizelá věda), jejíž 
vydání v roce 2013 finančně podpořila 
Rotchild Foundation (Hanadif) Euro
pe. Jako jedna z prvních zpracovává 
osudy vybraných 46 obětí z řad před
ních domácích vědců a intelektuálů 
židovského původu formou obsáh
lých biografických hesel z pera 17 
autorů. Současně je nutné ji vnímat 
jako příspěvek k dějinám jednotlivých 
vědních oborů v českém univerzitním 
a vědeckém prostředí první poloviny 
20. století. A je i příspěvkem ke studiu 
mocenských instrumentů nacistické 
okupační moci a  fungování jejího 

perzekučního aparátu, včetně tzv. 
topografie teroru. Jejími editory jsou 
historici Kabinetu dějiny vědy Ústa
vu pro soudobé dějiny AV ČR Michal  
V. Šimůnek a Antonín Kostlán. 

Proč se věnujete právě dokumen
taci obětí nacistické perzekuce 
a rasového pronásledování z řad 
vědců?

Motivace byla v zásadě dvojího dru
hu. Jedním z obecných témat, jímž 
se v Kabinetu dějin vědy zabýváme, 
jsou proměny vědecké obce a jejího 
personálního složení v českých ze
mích ve 20. století. Obdobné výzku
my jsou dnes již poměrně zavedené 
v zahraničí; využívají propracovanou 
metodologii a v  jejím rámci často 
zejména tzv. prosopografickou me
todu, tedy metodu vyhodnocování 
a porovnávání osobních biografií šir
šího okruhu osob v jasně definované 
skupině. Nemohli jsme si nevšimnout, 
že v československém případě se vě
decká obec v zásadě vyvíjela ve dvou 
následných etapách odlišných z hle
diska její vnitřní kontinuity, respek
tive diskontinuity. Od 60. let 19. sto  
 letí až do sklonku 30. let 20. století pro 
ni byl příznačný povlovný nárůst sou
visející zároveň s profesionalizací jed
notlivých oborů a současně i s národní 
emancipací umožňující institucionální 
rozvoj. Rozpad státního a kulturněpo

litického rámce habsburského soustátí 
a vznik Československa ve své podstatě 
nebyl pro tuto oblast nijak zásadním 
zlomem, byť zároveň přinášel změ
nu podmínek pro vědeckou migraci 
a nové inspirace. Na jedné straně do
šlo k rozšíření vědecké infrastruktury, 
vznikly univerzity v Brně a Bratislavě, 
resortní státní ústavy a podobně, nic
méně například německé univerzitní 
instituce zůstaly zachovány. Jisté no
vum znamenala přítomnost ruského 
a ukrajinského a později i německého 
a rakouského exilu působícího v Čes
koslovensku. S Mnichovem a vznikem 
Protektorátu však nastala druhá fáze, 
kterou bychom mohli označit jako eta
pu permanentní „disruptivní selekce“ 
vědecké obce. Tehdy byla vědecká obec 
opakovaně oslabována na základě 
kritérií, která primárně nesouvisela 
s vědeckými výsledky, nýbrž byla dik
tována politickým režimem a jeho ide
ologií. A první, naprosto zásadní a do té 
doby jen stěží představitelnou césurou 
bylo právě vyloučení vědců židovského 
původu a jejich následná perzekuce, 
končící v mnoha případech jejich smrtí 
v rámci nacistického konečného řešení 
židovské otázky. Paralelně a v někte
rých případech i s jistými překryvy 
pokračovala tato selekce vědecké obce 
vězněním a popravami dalších teh
dejších odborníků a vysokoškolských 
pracovníků, respektive odchodem řady 
významných vědců a intelektuálů do 

Zmizelá věda

pavel Zeman

S historiky Michalem V. Šimůnkem a Antonínem Kostlánem o knize  
Disappeared Science (Zmizelá věda), dokumentující osudy vědců a intelektuálů 
židovského původu v letech 1939–1945 

1  Hlavně Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Národní archiv, Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Ústav pro 
studium totalitních režimů, Český svaz bojovníků za svobodu, Českoněmecký fond budoucnosti, občanské sdružení Post Bellum 
a Institut Terezínské iniciativy.

2  Viz http://www.science.usd.cas.cz (citováno k 10. 6. 2014).
3  Viz http://www.zmizeleelity.usd.cas.cz/ (citováno k 10. 6. 2014).
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exilu. Pokud chceme pokračovat, ne
skončila pak samozřejmě ani po válce. 
Tehdy následovala státem organizova
ná poválečná nucená migrace němec
kých vědců, poté komunistické čistky 
na vysokých školách, exil demokraticky 
smýšlejících vědců, který dostal masové 
rozměry zejména po srpnu 1968, nor
malizační postihy a tak dále. De facto 
teprve rok 1989 ukončil tuto disruptivní 
fázi ve vývoji vědecké obce a vytvořil 
tak prostor pro její přirozenou renovaci 
a organické zapojování do mezinárodní 
„scientific community“.

Vrátímeli se tedy k otázce: naší 
motivací byla snaha osvětlit, jakou 
roli v tomto vývoji hrála ona první 
a také nejtragičtější perzekuční vlna 
z let 1938/1939–1945. To nás nakonec 
přivedlo k zájmu o skupinu nejhůře 

 postižených vědců a badatelů oné 
doby, tedy těch, kteří zaplatili naci
stickému teroru daň nejvyšší. Zde 
jsme narazili na problematiku, která 
k našemu překvapení doposud nebyla 
plnohodnotně zpracována. Vedle toho 
však byl ve hře vždy i prvek kome
morativní a lidský. Obecné povědomí 
o tom, jak tyto osobnosti skončily, nás 
nutně oslovovalo, kdykoli jsme se s je
jich jmény setkávali, a cítili jsme svým 
způsobem potřebu připomenout jejich 
památku a tragický osud, který potkal 
často celé rodiny. 

V čem spatřujete hlavní přínos 
vaší publikace?

Za prvé šlo o to, zpracovat jednotlivé 
biografie jaksi integrálně, s důrazem 

na detaily. Dosavadní bádání je totiž 
vnímalo vždy pouze z jednoho úhlu 
pohledu: v dějinách vědy to prostě 
byly osobnosti jako všechny ostatní, 
bez ohledu na jejich smutný konec, 
a v pracích pamětníků a historiků 
holocaustu byly zase vnímány hlav
ně jako oběti, bez většího povědomí 
o tom, jakou roli hrály na společenské, 
vědecké a intelektuální scéně před
válečné doby. Kniha však přináší 
medailony, které jsou koncipovány 
podle stejného klíče a každou osob
nost přibližují rovnoměrně ve třech 
různých rovinách: nastiňují rodin
né zázemí a vývoj odborné kariéry, 
zhodnocují její odborný přínos pro pří
slušný vědní obor a shrnují všechny 
naše dosavadní znalosti i poznatky 
z cíleného archivního výzkumu, které 

Editoři publikace Michal V. Šimůnek (vlevo) a Antonín Kostlán (vpravo) s novinářem Petrem Brodem při její prezentaci v Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu Židovského muzea v Praze 26. 5. 2014 Foto: autor
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mohou napomoci osvětlit poslední, 
tragickou etapu jejich života. 

Tím se již dostáváme k části druhé, 
faktografické. Na základě vlastních 
zkušeností, ale i předběžných ohlasů 
byla zvolena metoda faktograficky 
detailního doprovodného apará
tu, který by případným zájemcům 
umožnil rychlou orientaci a využití 
primárních pramenů i sekundární 
literatury k dalšímu studiu. Biogra
my tak v hutné podobě nabízejí 46 
malých monografií, z nichž každá je 
vybavena odkazy na dosud známé 
archivní prameny a dlouhým výčtem 
relevantní literatury. Samozřejmě již 
samotný kontrast mezi suše sdělova
nými, nahuštěnými fakty, bez nichž se 
biogramy vědců jednoduše nemohou 
obejít, a burcujícím kontextem událos
tí, které je podmiňují, má velmi silné 
emotivní vyznění. 

Jak obtížné je dnes realizovat pra
menně podložený kolektivně bio
grafický výzkum? 

Jedním slovem nelehké, neboť již 
jen základní heuristika se musela 
vypořádat s limity, které představu
je vzhledem k podstatě nacistické 
genocidy bádání o holocaustu. Tato 
nezměrná lidská tragédie se samo
zřejmě odrazila v omezeném počtu 
primárních archivních pramenů, 
s nimiž bylo možno pracovat a které 
šlo navzájem konfrontovat. Nemohli 
jsme přitom vycházet jen z českých 
archivů, bylo třeba se obracet i do ci
ziny: primárně do Německa, ale i do 
jiných zemí. Dohledávání pramenů tak 
nakonec probíhalo vlastně na několika 
kontinentech. Výzkum byl dále kom
plikován tím, že předmětem našeho 
zájmu byly generace, které byly vědec

ky aktivní především po roce 1900. 
Nelze se tedy opřít ani o vzpomínky 
osob z jejich okolí, ani o svědectví 
jejich žáků. Samozřejmě nebyl k dis
pozici ani nějaký výchozí soupis osob, 
které by spadaly do okruhu našeho 
zájmu. Původní poválečné soupisy se 
týkaly pouze českých vysokých škol. 
Například seriál vzpomínkových statí 
v časopisu Naše věda z let 1945–1946 
měl zase příliš malý odstup na to, aby 
mohl podchytit všechny případy. 

Publikace nese název Zmizelá věda. 
Do jaké míry se podařilo nacistům 
vymazat stopy, fyzické i intelek
tuální, po židovských vědcích? 
A jak se na jejich poválečném vy
těsnění z domácí historické pamě
ti podepsal v letech 1948–1989 
antisemitismus československého 
komunistického režimu? 

Titulní strana knihy Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945/
Zmizelá věda. Biografický slovník židovských vědců z Čech a Moravy – oběti nacismu 1939–1945 (vydal Pavel Mervart – Kabinet dějin vědy ÚSD AV 
ČR, Červený Kostelec – Praha 2013) a zadní strana s podpisy vědců, jimž je věnovaná 
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Název Zmizelá věda byl sice míněn 
metaforicky, nicméně je pravda, že 
nadpoloviční většina zde prezento
vaných vědců skutečně částečně či 
téměř úplně vymizela, lze říci byla 
vymazána, z kolektivní paměti, která 
zakládá identitu současné české spo
lečnosti. Ba co víc: protože v důsledku 
holocaustu byla namnoze přerušena 
rovněž rodinná tradice a protože 
v roce 1945 v českých zemích zanikla 
jazykově německá univerzitní věda, 
v některých případech to je, zdá se, 
až tato publikace, která připomenula 
život a dílo některých z nich jiným způ
sobem nežli zanesením jejich jména 
do dlouhého soupisu obětí. Začátky 
tohoto vytěsňování přitom spadají již 
do období nacistického režimu, neboť 
po fyzickém odstranění mělo zmizet 
i jejich intelektuální poselství; exis
toval třeba zvláštní předpis říšského 
ministerstva pro vědu a vzdělání lidu, 
podle kterého měly být kontrolovány 
seznamy literatury všech disertací 
v Německu, zda neobsahují citace děl 
židovských autorů! Obdobně se pak při 
reedicích starších prací pečlivě hlídal 
rasový původ autorů. Je nicméně také 
pravda, že na rozdíl od ostentativního 
pálení knih významných intelektuá
lů či umělců, kteří byli názorovými 
odpůrci nacistů nebo kteří jimi byli 
diskvalifikováni pro svou údajnou 
rasovou odlišnost, práce úzce spe
cializovaných odborníků určené ne 
tisícům, ale jen stovkám či desítkám 
potenciálních zájemců zůstávaly často 
v knihovních fondech fyzicky zacho
vány. Ty nebylo třeba vyřazovat a ničit 
s takovým humbukem; upadly samy 
do zapomnění v prachu na knihovních 
regálech ve chvíli, kdy byl jejich autor 
vyobcován z vědeckých institucí, škol 
a významných časopisů a jeho jméno 
zatajeno či zneuctěno před studenty. 

Vehemence, s níž se nacisté již záhy 
po převzetí moci soustředili právě 
na akademickou a vědeckou sféru, 

názorně ilustruje význam, který 
této oblasti přikládali, zejména pak 
z ideologických a rasových pohnutek. 
Napříště mělo být židovským vědcům 
znemožněno „znečisťovat“ údajné čisté 
árijské kořeny německé vědy, která 
v očích nacistů představovala nejvyšší 
dosažitelný duchovní stupeň. To bylo 
příznačné nejen pro nové, rasismem 
poznamenané obory pohybující se na 
pomezí biologie, geopolitiky a národo
pisu, ale i pro nejexaktnější disciplíny, 
jako je fyzika. Kupříkladu německý fy
zik Philipp Lenard (1862–1947), nositel 
Nobelovy ceny za fyziku z roku 1905, 
ve svém díle Deutsche Physik in vier 
Bänden, vydaném v letech 1936–1937 
v Mnichově, vykazoval z vědeckého 
světa nejen Alberta Einsteina, ale ce
lou teoretickou fyziku, která v jeho 
očích představovala „židovský svě
tový klam“ a „hanebný výplod asiat
ského ducha“. Proto bylo často ještě 
nevydané dílo ničeno současně se 
svým autorem. V českém prostředí 
to potkalo historika Bedřicha Men
dla (1892–1940). Po jeho sebevraždě 
v srpnu 1940 byla vzápětí rozmetána 
sazba již připraveného svazku edice 
českých středověkých dokumentů Re-
gesta diplomatica nec non epistolaria 
Bohemiae et Moraviae. Nový německý 
zastupující ředitel pražského Státního 
historického ústavu vydavatelského4, 
nacista Rudolf Schreiber 5, pak rozho
dl, že se vydávání přesune do Berlína 
a práce bude ryze německá. 

Byl nacistický režim vždy tak ri
gorózní?

Ne vždy: třetí díl monumentálního díla 
Prosopographia Imperii Romani, které 
představuje jakési „Who is Who“ pro 
starověkou římskou říši, mohl v roce 
1943 vyjít v Berlíně, ačkoli jeden z jeho 
autorů, z pražské Německé univerzity 
propuštěný profesor římské historie 
a epigrafiky Arthur Stein (1871–1950), 

byl tou dobou již internován v tere
zínském ghettu. Na titulním listu 
ovšem jeho jméno chybělo, a právě 
tak i jméno jeho spoluautora, vídeň
ského knihovníka Edmunda Groaga 
(1873–1945), oba však byli jako autoři 
zmíněni v předmluvě k dílu. 

Je ovšem samozřejmé, že k trvalému 
vytěsnění osobnosti či skupiny osob
ností z kolektivní paměti je zapotřebí 
souhry dvou faktorů – musí tu působit 
síla, která provede vlastní vytěsnění 
dotyčného, ale později také síla, která 
po pominutí důvodů výchozí selekce 
v souladu s nějakou vlastní strategií 
úspěšně zabraňuje jeho zpětnému vřa
zování, respektive připomínání. Pokud 
roli této druhé síly v poválečném Čes
koslovensku přiřkneme komunistické 
straně, dopouštíme se přitom jistého 
nikoli nepodstatného zjednodušení. 
U osob, jejichž přirozeným komuni
kačním nástrojem byla němčina, totiž 
k onomu „znovunevpuštění“ došlo už 
v letech 1945–1948, a to bez ohledu na 
to, jestli dotyčná osoba patřila třeba 
k německým antifašistům nebo k ži
dovským intelektuálům, vězněným 
za války v ghettu či v koncentračním 

4  Československý státní historický ústav vydavatelský (také Státní historický ústav vydavatelský /SHÚV/), existoval v letech 1921–1953 
a věnoval se hlavně ediční činnosti zaměřené na nejstarší národní dějiny.   

5  Rudolf Schreiber (1907–1954) působil v letech 1935–1945 na pražské Německé univerzitě (1944 profesor historie). V letech 1940–1945 byl 
vedoucím archivu hlavního města Prahy, 1940–1943 zastupujícím ředitelem SHÚV a 1950–1954 vedoucím městského archivu ve Speyeru.

Historik Bedřich Mendl  Foto: NA
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táboře. Komunistická strana byla při 
této ostrakizaci jedním z tahounů, 
ale zdaleka ne jediným; postupovala 
v tomto ohledu v dojemné součinnosti 
s tehdejšími demokratickými politiky, 
kteří i touto formou zabezpečovali 
„odněmčování“, respektive naciona
lizaci československého politického, 
hospodářského i kulturního života. 

Po uchopení moci komunisty v úno
ru 1948 se navíc začal prosazovat 
primitivní funkcionářský antisemi
tismus, posilovaný i deklarativním 
nepřátelstvím vůči původně spřáte
lenému Izraeli; v tomto ovzduší byla 
potlačována i samotná vzpomínka na 
důvody a průběh holocaustu. Pro osob
nosti přiblížené v naší knize se tehdy 
našel – vedle „rasového“ původu a pří
padně i nevhodného komunikačního 
jazyka, kterým během života mluvili 
– ještě další důvod pro jejich ostra
kizaci: jejich sociální příslušnost. Je 
zajímavé sledovat, jak byli z tohoto me
chanismu vyjmuti jedinci, u kterých se 
komunistická strana rozhodla, že si je 
sama postaví na piedestal. Volba padla 
záhy mimo jiné i na novináře a histo
rika Kurta Konrada (1908–1941), který 
k tomu vlastně neměl vůbec vhodné 
předpoklady – pocházel totiž ze zá
možné, „buržoazní“ židovské rodiny 
a jeho mateřštinou byla němčina. Byl 
však uvědomělým komunistou, hájí
cím revoluční tradice a zapojeným 
do komunistického protinacistické
ho odboje, a tak se jeho obraz začal 
proměňovat: nevhodný původ přestal 
vadit, protože – slovy Ladislava Štolla 
publikovanými v Tvorbě už v roce 
1945 – patřil k těm komunistickým 
novinářům, kteří opustili vysoké ško-

ly, aby společně s dělníky se vrhli do 
nového dějinného zápasu za nový svět. 
I z komunikace v němčině se v jeho 
případě náhle stala přednost, protože 
mu dovolovala pohroužit se do studia 
Marxových a Engelsových děl v origi
nále, takže mohl své české soudruhy 
seznamovat i s obsahem těch z nich, 
které tehdy ještě nebyly přeloženy.

Byly pro vás kromě domácích pro
jektů inspirativní některé zahra
niční práce či obdobné zahranič
ní projekty?

Je samozřejmé, že projekt tohoto 
druhu se nedá uskutečnit bez důklad
ného seznámení se se zahraničními 
paralelami a jejich metodologií. Jistou 
komparativní rovinu pro nás vytvá
řel například „Gedenkbuch“ badate
lů a badatelek vyhnaných nacisty ze 
Společnosti císaře Viléma,6 vydaný 
v roce 2008 Reinhardem Rürupem ve 
spolupráci s Michaelem Schüringem 
v rámci dlouhodobějšího projektu 
o proměnách této, v první polovině 
20. století nejvýznamnější německé 
vědecké instituce v době nacismu.7 
Rürup v něm navazoval na svou dří
vější práci publikovanou v roce 2006, 
v níž nastiňoval politiku vyrovnání 
se s minulosti („Vergangenheitspoli
tik“) v rámci dnešní nejvýznamnější 
německé poválečné neuniverzitní 
vědecké instituce, Společnosti Maxe 
Plancka (MaxPlanckGesellschaft), 
nástupkyně Společnosti císaře Vi
léma. Okruh osob, k němuž se tato 
pamětní kniha obrací, je ovšem jinak 
definován než v naší knize: hlavním 
kritériem pro zařazení do výběru je 

zde jejich vyloučení ze společnosti, 
takže se zde ocitají i osoby pro nacisty 
nepřijatelné pro své politické názory 
a postoje, a rovněž tak i široký okruh 
čelných badatelů, kteří se před nacisty 
uchýlili do exilu. 

Další inspiraci přinášela zahranič
ní literatura zabývající se vědeckým 
exilem během druhé světové války, 
a to zejména díky důslednému propra
cování prosopografické metodologie. 
Zde se nutným východiskem stala 
rozsáhlá faktografická databáze ně
meckojazyčné emigrace po roce 1933, 
kterou v letech 1980–1983 připravil 
a vydal německoamerický kolektiv 
pod vedením Wernera Rödera a Her
berta A. Strausse.8 Zapomínat nemů
žeme ani na výzkum vědeckého exilu 
z Rakouska, pro který představuje 
významný mezník kniha Friedricha 
Stadlera a Petera Weibela o „vyhná
ní rozumu“, vydaná v roce 1995.9 Ta 
totiž přináší i drobné biogramy exu
lantů z rakouských intelektuálních 
kruhů včetně příslušníků vědecké 
obce. Z mnoha prací, které z této 
faktografie vycházely, je možné při
pomenout metodologicky ujasněný 
a dobře koncipovaný biograf ický 
slovník německojazyčné národo
hospodářské emigrace po roce 1933 
Haralda Hagemanna a ClauseDietera 
Krohna.10 Po metodologické stránce 
jsme se v této zahraniční literatuře 
inspirovali již dříve, když se náš tým 
zabýval výzkumem vědeckého exilu 
z komunistického Československa, 
který byl završen biografickým slov
níkem jeho nejvýznamnějších před
stavitelů z řad někdejších pracovníků 
Československé akademie věd.11 

6  Společnost císaře Viléma na podporu věd (KaiserWilhelmGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) byla v letech 1911–1945 
hlavní německou institucionální podporou především přírodním vědám.

7  RÜRUP, Reinhard – SCHÜRING, Michael (eds.): Schicksale und Karrieren. Gedenkbuch für die von den Nationalsozialisten aus der Kaiser-
-Wilhelm-Gesellschaft vertriebenen Forscherinnen und Forscher. Wallstein Verlag, Göttingen 2008.

8  RÖDER, Werner – STRAUSS, Herbert A. (eds.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = International bio-
graphical dictionary of Central European émigrés 1933–1945. Bd. I-III. Saur Verlag, München 1980–1983 (nově 1999).

9  STADLER, Friedrich – WEIBEL, Peter (eds.): Vertreibung der Vernunft. The cultural exodus from Austria. Springer Verlag, Wien 1995 (2. vydání).
10  HAGEMANN, Harald – KROHN, ClausDieter (eds.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen wirtschaftswissenschaftlichen Emi-

gration nach 1933. Bd. I–II. Saur Verlag, München 1998–1999.
11  ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa – KOSTLÁN, Antonín (eds.): Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Českosloven-

ské akademie věd v emigraci. Academia, Praha 2011.
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Válečný osud vědců a intelektuá
lů židovského původu je často 
zmiňován pouze ve spojení s jejich 
vězněním v terezínském ghettu. 
Do jaké míry se vám podařilo ten
to deficit vyrovnat?

Práce na tomto tématu bohužel není 
v českém případě stále ještě dosta
tečná. Určitě bychom do budoucna 
obdobným způsobem rádi zpracovali 
pokud možno všechny oběti nacismu 
z řad vědců a akademiků působících 
v českých zemích. Podle předběžných 
odhadů se jedná zhruba o dvě stě osob. 
Větší pozornost by si pak zasloužili 
i ti, kteří odešli do exilu a působili 
v jiných zemích, tedy osoby, které za
nechaly výraznou intelektuální stopu 
mimo domov. Jako v mnoha jiných pří
padech jsou ovšem i pro uskutečnění 
těchto záměrů hlavním problémem 
finanční prostředky. V danou chvíli 
se proto přednostně koncentrujeme 
na přípravu širší studie, ve které by
chom analyzovali poznatky, k nimž 
jsme došli v naší knize, a zařadili je 
do širšího kontextu. 

Jaké osobnosti byste z vámi pub
likované práce vyzdvihli? 

Kniha přináší šestačtyřicet medailo
nů, a tudíž popis stejného počtu velmi 
pohnutých osudů, byť se většina z nich 
odvíjela vzhledem k akademické dráze 
svých nositelů až na práh války spíše 
v poklidném rytmu. Mezi ty dramatič
tější patří např. životní příběh zoologa 
Jiřího Bauma (1900–1944), známého 
cestovatele, který projezdil v letech 
1921–1939 Severní i Jižní Ameriku, 
Afriku i Dálný východ a v roce 1935 
v rámci své cesty kolem světa navštívil 
i Japonsko a Austrálii. Toho zastihly 
mnichovské události na jihu Afriky 
a pocit sounáležitosti s ohroženou 
vlastí jej přiměl k návratu. Vrátil se 
sem po letech strávených v cizině 
13. března 1939, tedy dva dny před 
německou okupací, a již mu nebylo 
dovoleno vycestovat. Pro svou účast 
v odboji byl zatčen a vyslýchán Gesta
pem. Byl pak vězněn v terezínské Malé 
pevnosti, Osvětimi a dalších koncent
račních táborech, až nakonec zemřel 

nejspíše ve Varšavě. Lze připomenout 
i staršího bratra známého českého 
básníka Františka Gellnera Gustava 
Gellnera (1871–1943), který byl léka
řem (odborníkem na epidemiologii) 
a v pokročilém věku též vynikajícím 
historikem vědy a lékařství. Ten byl 
zatčen kontrašpionážním oddělením 
pražského Gestapa a zemřel v roce 
1943 v terezínské Malé pevnosti.

Při vzpomínání na tyto osobnosti 
se přímo vnucuje i osobnost filozofa 
a publicisty Josefa Fischera (1891–1945), 
který jako soukromý docent vyučoval 
i na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy a byl vynikajícím znalcem 
díla Františka Palackého a filozofie 
Tomáše G. Masaryka. V období ohrože
ní republiky působil v letech 1937–1938 
jako předseda Společnosti přátel demo
kratického Španělska a v květnu 1938 
se stal jedním z členů Petičního výboru 
Věrni zůstaneme. Za okupace byl pak 
členem a jedním z vůdců stejnojmenné 
odbojové skupiny a stál u zrodu jejího 
programového dokumentu Za svobodu, 
do nové ČSR. V říjnu 1941 byl zatčen 
pražským Gestapem a později převezen 
do Berlína, kde byl odsouzen k trestu 
smrti a 19. února 1945 popraven. Právě 
jeho příběh asi nejvýrazněji dokumen
tuje neudržitelnost i v historickém bá
dání hluboce zakořeněných stereotypů 
o tom, jak židovská menšina odevzdaně 
a mlčky odcházela na porážku, zatímco 
čeští hrdinové v odboji bojovali za svoji 
i její svobodu. Skutečné zhodnocení 
významu osob, které byly dle dobové 
legislativy označovány za rasově méně
cenné, pro organizování, financování 
a případné úspěchy československého 
domácího odboje za druhé světové vál
ky, to je zatím pro historiky ještě pořád 
nesplněný úkol.

Stranou nemůžeme ponechat ani 
osudy jediné ženy, která se dostala 
do našeho výběru, historičky Käthe 
Spiegelové (1898–1941), jejíž počá
teční hvězdný vzestup byl záhy po
znamenán smrtí jejího otce Ludwiga 

Shora filozof, historik a publicista Josef Fischer, 
biolog a cestovatel Jiří Baum a historička Käthe 
Spiegelová Foto: NA
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Spiegela (1864–1926), profesora prá
va na pražské Německé univerzitě 
a v roce 1926 jejího rektora. Käthe 
se pak potýkala s existenčními pro
blémy a teprve krátce před válkou 
se s pomocí prezidentské kanceláře 
domohla trvalého systemizovaného 
místa ve výpůjčním protokolu Národ
ní a univerzitní knihovny. Dvakrát se 
pokoušela o docenturu na pražské 
Německé univerzitě, ale pokaždé 
narazila na hradbu genderových 
a rasových předsudků. I když patři
la k těm, kteří se snadno nevzdávají, 
nakonec skončila jako jedna z prvních 
v lodžském ghettu. A připomeňme, že 
mezi osobnostmi zařazenými do kni
hy je i sedm osob, které se nakonec 
odhodlaly předejít nachystanému 
osudu tím, že spáchaly sebevraždu. 
To se týká i Bedřicha Mendla, jednoho 
z nejvýznamnějších českých předvá
lečných historiků a zakladatele oboru 
hospodářských dějin. Ten napsal ve 
svém dopise na rozloučenou 24. září 
1940: Ježto nevidím možnost, abych se 
ctí žil ve své vlasti, odcházím dobro-
volně na onen svět, prose Boha, aby mi 
odpustil. Zemřel o čtyři dny později 
v pražské Všeobecné nemocnici na 
otravu veronalem.

Mámel i se zamyslet, kterého 
z těchto vědců vyzdvihnout a před
nostně připomenout, pak musíme 
uvést fascinující postavu Emila Star
kensteina, profesora farmakologie 
a toxikologie na pražské Německé 
univerzitě, který byl i vášnivým bib
liofilem a automobilistou a rovněž 
ozdobou předválečných pražských 
společenských salonů. Byl jedním 
z  těch, kteří se pokusili předejít 
nadcházejícím událostem včasným 
odchodem do exilu v USA, nicméně 
zůstal i s rodinou v Holandsku. Nacis
tická moc jej nakonec dostihla tam. 

Byl transportován zpět do Čech a od
tud do koncentračního tábora v ra
kouském Mauthausenu, kde i zemřel. 
Část jeho lékařské knihovny o více 
než 20 tisících svazků za války zů
stávala v Amsterodamu. Jeho vdova ji 
po válce věnovala československému 
státu, respektive nově ustavené lé
kařské fakultě olomoucké univerzity. 
Další část Starkensteinovy knihovny 
se dostala do USA. V roce 1989 byla 

v Rotterdamu založena nadace Emil 
Starkenstein Stichting, udílející vý
zkumné granty v medicínském oboru. 
Jeho památce byla dedikována i jedna 
ze současných nejvýznamnějších pří
ruček toxikologie, vydaná v Německu 
v roce 1996. 

Zamýšlímeli se, který z těch to věd
ců se zapsal nejen do domácí, ale i do 
evropské či světové vědy, připadá 
v prvé řadě v úvahu opět Starkenstei
novo jméno. Není však sám. V tako
vém výčtu nesmí zůstat stranou ani 
jméno matematika Georga Picka, 
osobního přítele Alberta Einsteina, 
jednoho z těch, kteří s ním během jeho 
pražského pobytu hrávali ve smyčco
vém kvartetu. Světově uznávaným 
odborníkem byl i Emil Kolben12, který 
publikoval své příspěvky v čelných 
německých elektrotechnických časo
pisech, nebo Hans Meyer13, nositel 
prestižní ceny Ignatze Liebena14, či 
Richard Werner15, jeden ze zaklada
telů evropské lékařské radiologie. 
Zprávy papežských nunciů, které 
odcházely z Německa v 16. a na po
čátku 17. století, dodnes studují bada

12  Emil Kolben (1862–1943), absolvent elektrotechniky a strojnictví na Německé vysoké škole technické v Praze, v letech 1888–1892 pů
sobil v USA jako spolupracovník Thomase Alvy Edisona a Nikoly Tesly. V roce 1896 spoluzakladatel továrny Kolben a spol., elektrotech
nická továrna v PrazeVysočanech, později (od roku 1921) ČeskomoravskáKolben, resp. (od roku 1927) ČeskomoravskáKolbenDaněk, 
jejímž byl generálním ředitelem. Za Protektorátu byl kvůli svému židovskému původu donucen k odchodu z funkce, v roce 1943 zemřel 
v Terezíně.   

13  Hans Leopold Meyer (1871–1942), organický chemik, od roku 1908 řádný profesor obecné a analytické chemie na Německé vysoké 
technické škole v Praze, od roku 1911 řádný profesor chemie na pražské Německé univerzitě, v roce 1936 penzionován, zemřel v Tere
zíně v roce 1942.

Pamětní medaile vydaná u příležitosti 70. výročí 
úmrtí Emila Kolbena         Foto: archiv autora

Lékař, farmakolog  
a toxikolog Emil Starken- 
stein (1884–1942)

Foto: NA
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14  Ignatz Lieben (1805–1862), rakouský obchodník a bankéř, podle jehož závěti byla v letech 1865–1937 udělována Vídeňskou akademií 
věd cena vědcům a vědkyním v oboru chemie, fyziky a fyziologie, označovaná posléze jako „rakouská Nobelova cena“. V roce 1938 byla 
zrušena kvůli židovskému původu jejího zakladatele, v roce 2004 pak byla obnovena jako cena pro mladé vědce.

15  Richard Werner (1875–1945), od roku 1912 profesor chirurgie na univerzitě v Heidelbergu. V letech 1933–1939 ředitel přední českoslo
venské nemocnice pro léčení zhoubných nádorů v Brně – „Domu útěchy“. Zemřel v roce 1945 v Terezíně.

16  Oskar Fischer (1876–1942), v roce 1910 spoluzakladatel soukromého sanatoria pro nervové a duševní nemoci v pražském Veleslavíně 
a ve 30. letech 20. století jeho vědecký ředitel, v letech 1917–1939 mimořádný profesor neurologie a psychiatrie na pražské Německé 
univerzitě. V roce 1941 byl zatčen Gestapem a v následujícím roce zemřel v Terezíně.

17 Alois Alzheimer (1864–1915), psychiatr a neuropatolog, v letech 1912–1915 řádný profesor psychiatrie na univerzitě ve Vratislavi.

telé po celém světě v edicích připra
vených Samuelem Steinherzem 
(1857–1942), z Rakouska pocházejícím 
profesorem historie na pražské Ně
mecké univerzitě a prvním rektorem 
židovského původu téže univerzity, 
proti jehož uvedení do rektorského 
úřadu probíhaly v Praze roku 1922 
tvrdé protesty německých naciona
listů a antisemitů z řad studentstva 
i profesorského sboru. A ve výčtu 
dalších jmen, jejichž odborný přínos 
překračoval český prostor, bychom 
mohli pokračovat.

Vaše publikace je i příspěvkem 
k dějinám různých vědních oborů. 
Jak si v tomto směru stojí osobnos
ti shromážděné ve vaší knize v kon
textu studia dějin domácí vědy?

Obecně vzato se při srozumitelném 
přiblížení komplikované odborné mate
rie v historickém kontextu jedná vždy 
o značně složitou, v detailech téměř 
nemožnou záležitost. Jedna z hlavních 
potíží spočívá v tom, že jednotlivé 
disciplíny mají svou vlastní dynami
ku, rozvíjejí se odlišně a rozhodně ne 
přímočaře. Přitom i dnešní experti 
v dané oblasti mají o genezi vývoje, 
který vedl k současnému stavu po
znatků, jen velmi matnou představu; 
přežívají pak často simplicistní výkla
dy úspěchů těch nejznámějších osob
ností. Historicky ovšem bylo vlastní 
vědecké fungování daleko složitější, 
interaktivní a samozřejmě ne vždy 
zcela úspěšné. Často však i méně do
ceňované výsledky mohly být vědecky 
plně relevantní a otvírat možnou cestu 
pro další vývoj. Jeden příklad z dané 
publikace za všechny: psychiatr Oskar 
Fischer16 v roce 1907 popsal de facto 

paralelně s Aloisem Alzheimerem17 
symptomy závažného degenerativní
ho onemocnění, které je dnes obecně 
označováno jako Alzheimerova nemoc. 
Přitom to bylo uznáno teprve nedávno. 
Zdá se tedy, že právě podchycení těchto 
pozapomenutých či vytěsněných osob
ností má právě pro vývoj jednotlivých 
oborů nezastupitelné místo. 

V osudech obětí pojednaných ve 
vaší knize se odráží celé spektrum 
zásahů nacistických okupačních 
úřadů proti židovské vědecké a in
telektuální elitě Čech a Moravy.  
Jednotlivé osudy ale připomínají 
i místa utrpení a fyzické likvidace 
obětí. Jak toto vnímáte?

V zásadě lze říci, že v daném případě 
tragický konec těchto osobností ko

píruje jak časově, tak i topograficky 
protižidovská opatření v Protektorátu. 
Jsou zastoupeny ve všech deportač
ních vlnách, nejvíce ovšem do Tere
zína, respektive v následných trans
portech do vyhlazovacího komplexu 
v Osvětimi. Právě tato dvě místa jsou 
tedy tak příznačně osudná rovněž pro 
vědce a akademiky židovského půvo
du působící v českých zemích. V této 
souvislosti bychom rádi připomněli 
relativně vysoký průměrný věk v dané 
skupině. Proporčně je snad překvapivý 
počet sebevražd, které tvoří patnáct 
procent ze všech úmrtí. Rozhodnu
tí/odhodlání k tak zoufalému činu, 
jakým je sebevražda, samozřejmě 
vystihuje tragickou situaci, ve které 
se ocitli nejen vědci a intelektuálové 
židovského původu, ale celé židovské 
společenství v letech 1939–1945. 

Vězni s nosítky procházejí závorou v terezínském ghettu. Snímek pořídil protektorátní četník 
A. Vašíček v roce 1942 nebo 1943. Foto: Židovské muzeum v Praze
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