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JUBILEUM V›ZNAMN…HO ZNALCE

Rudolf Gilbert: 115 a 90 (4)
V minulÈm ËÌsle jsme informovali o dohled·nÌ soudnÌho spisu z let 1945ñ47, t˝kajÌcÌho se obvinÏnÌ vznesen˝ch proti RG ErvÌnem Hirschem a dalöÌmi osobami, a slÌbili, ûe o nich dnes napÌöeme vÌce. Jde o spis uloûen˝ ve St·tnÌm oblastnÌm archivu v Praze, kter˝ je tak rozs·hl˝ a obsahuje tolik zajÌmav˝ch informacÌ, dokreslujÌcÌch dnes uû jen tÏûko p¯edstavitelnou situaci p¯ed nÏmeckou okupacÌ a pak za protektor·tu, ûe je velk· ökoda, ûe z nÏj v r·mci naöeho seri·lu m˘ûeme p¯edstavit jen nepatrnou Ë·st. Dnes d·me slovo E. Hirschovi, p¯ÌötÏ zase Rudolfu Gilbertovi.

FRANTIäEK BENEä
Uû jsme ¯ekli, ûe hlavnÌ v˝hrady proti Ëinnosti RG
za v·lky vznesl redaktor ErvÌn Hirsch, kter˝ uû
v Ëervnu roku 1945 podal na PolicejnÌ ¯editelstvÌ
v Praze toto trestnÌ ozn·menÌ: ÑNavr·tiv se z ûidovskÈho koncentraËnÌho t·bora v TerezÌnÏ, pokl·d·m
v z·jmu oËisty naöeho ve¯ejnÈho n·rodnÌho ûivota
za svoji povinnost podati toto trestnÌ ozn·menÌ na
Ing. Dr. Rudolfa Gilberta, profesora na St·tnÌ grafickÈ ökole v Praze, soudnÌho znalce filatelie, bytem
v PrazeñXII, Rejskova ul. 2. Ing. R. Gilbert zÌskal si
svou ËinnostÌ ve filatelii urËit˝ p¯ehled o majetkov˝ch hodnot·ch, uloûen˝ch ve zn·mk·ch, a jeho
veöker· Ëinnost v uplynul˝ch öesti lÈtech smÏ¯ovala p¯ev·ûnÏ k tomu, aby znaËnou Ë·st tÏchto hodnot p¯evedl do svÈho majetku. P¯i tom uûÌval
method naprosto neötÌtiv˝ch, jimiû ohrozil p¯Ìmo
svobodu i ûivot sv˝ch spoluobËan˘. K docÌlenÌ p¯ehlednosti rozdÏluji svoji obûalobu do öesti oddÌl˘,
kterÈ vöak navz·jem tÏsnÏ souvisejÌ, aËkoli kaûd˝
z nich pod·v· samostatn˝ ˙sek Ëinnosti.
1. Ing. Gilbert jako ûurnalista. Jakoûto odborn˝
dozorce Ëasopisu »esk˝ filatelista, jehoû jmÈno bylo uvedeno v z·hlavÌ tohoto listu od r. 1939 aû do
konce Ë. 1943, byl spoleËnÏ s hlavnÌm redaktorem
Bohumilem äevËÌkem a redaktorem ». Pac·kem
zodpovÏden za ˙toky, denunciace a nad·vky, uve¯ejÚovanÈ v tomto Ëasopise v lÈtech 1939 ñ 1943.
TÈmÏ¯ v kaûdÈm ËÌsle jsem byl napad·n p¯Ìmo nebo nep¯Ìmo s ud·nÌm plnÈho jmÈna a pro sv˘j rasov˝ p˘vod, p¯i Ëemû vrcholu podlosti bylo dosaûeno
v dvojËÌsle 15/16 ze dne 1. srpna 1941, kde na stranÏ 267 jsem byl pln˝m jmÈnem /éid ErvÌn Hirsch/
obvinÏn, ûe jsem psal politickÈ Ël·nky ve filatelii,
s jmenov·nÌm onoho Ël·nku ëOm˝v·nÌ hnÏdÈho
mou¯enÌnaí. Tento Ël·nek s v˝slovnÏ protinÏmeckou
tendencÌ jsem skuteËnÏ p¯ed okupacÌ »eskoslovenska napsal, upozornÏnÌ na tuto skuteËnost znamenalo v roce 1941 nejz·ludnÏjöÌ a nesurovÏjöÌ denunciaci. StejnÏ nebezpeËn· byla v Ëasopise denunciace, v nÌû jsem byl obviÚov·n, ûe rediguji d·le tajnÏ
Ëasopis, aËkoliv podobn· Ëinnost byla pro m˘j ûidovsk˝ p˘vod z·kony okupant˘ p¯ÌsnÏ zak·z·na.
/Viz Ël·nek »trn·ctidennÌk ûidovsk˝ch sbÏratel˘ rediguje ûidozedn·¯ Hirsch v Ë. 9 ze dne 5.V.1939/.
V tomtÈû Ëasopisu bylo uv·dÏno, jak nadmÏrnÈ
jsem poûÌval p¯Ìjmy jakoûto tajemnÌk Druûstva hospod·¯sk˝ch lihovar˘ /Ël·nkem éidozedn·¯i ve filatelii v Ë. 6 z 24.III.1939/ s denunciacÌ, ûe jsem b˝v. ta-
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jemnÌkem uprchlÈho ûida vrchnÌho ¯editele Arnoöta
Berky, s platem 120.000 K, mnohokr·t zd˘razÚov·no, ûe jsem Ëlenem zedn·¯skÈ lÛûe /viz Ël·nek ErvÌn
na v˝stavÏ éid, nep¯Ìtel lidstva v Ë. 23/, zamÏstnancem Dr. Jaro Str·nskÈho z Brna /viz Praktiky ûidozedn·¯˘ ve filatelii v Ë. 7/ a mn. j. Z tÏchto ˙tok˘ je
patrno, se Ëasopisu za odbornÈho dozoru Ing. Dr.
R. Gilberta jednalo v˝luËnÏ o odstranÏnÌ mÈ osoby
nejen z filatelie, ale v pravÈm slova smyslu ze svÏta
v˘bec. Na spoluvinÌka B. äevËÌka pod·v·m zvl·ötnÌ
ozn·menÌ.
2. Ing. Gilbert jako odhadce. Moûno-li na Ëinnost Ëasopiseckou pohlÌûet snad jen jako na spoluvinu, nelze takto omlouvat Ëinnost dalöÌ, v nÌû Ing.
Gilbert vystupuje p¯edevöÌm jako odhadce sbÌrek,
a to jak sbÌrek zabaven˝ch, tak i sbÌrek denunciacemi objeven˝ch. K Ëinnosti odhadce p¯ihl·sil se Ing.
Gilbert nÏmeck˝m okupant˘m dobrovolnÏ, aËkoliv
jako soudnÌ znalec mohl klidnÏ odmÌtnout odhadov·nÌ, jeû do jeho znaleckÈho oboru /zkouöenÌ pravosti a jakosti zn·mek/ v˘bec nen·leûelo. Ing.
Gilbert vytuöil spr·vnÏ velkÈ finanËnÌ moûnosti, kterÈ mu tato funkce poskytne. Byl pozdÏji nejen
odhadcem, n˝brû p¯Ìmo zamÏstnancem nÏmeckÈ
policie pro oceÚov·nÌ sbÌrek, zabaven˝ch tzv. politick˝m provinilc˘m, emigrant˘m a ûid˘m. Jeho intimnÌ styky s Reichsbankratem Unternˆhlem z ˙¯adu Reichsprotektora uËinily z Ing. Gilberta v tÈ dobÏ nejob·vanÏjöÌ osobu v filatelistick˝ch kruzÌch
praûsk˝ch. Vyöet¯ov·nÌ zajistÈ objasnÌ jeho pomÏr
k v˝öeuvedenÈmu Reichsbankratovi, jeho ˙¯ednÌ
p¯Ìjmy od nÏmeck˝ch okupant˘, jakoû i roli, kterou
hr·l p¯i nucenÈm odprodeji zn·mek sbÏratel˘
a zn·mkov˝ch sklad˘ praûsk˝ch ûidovsk˝ch obchodnÌk˘ se zn·mkami.
3. Ing. Gilbert jako denunciant. Koncem roku
1939 jsem byl navötÌven v bytÏ dvÏma nÏmeck˝mi
policejnÌmi ˙¯ednÌky, kte¯Ì vykonali zevrubnou prohlÌdku bytu, hledajÌc hlavnÏ ëobrovskÈí z·soby
a sbÌrky zn·mek. Byl jsem jimi odveden do ARY, kde
jsem byl po t¯i hodiny vyöet¯ov·n a dotazov·n, kde
n·m svÈ milionovÈ zn·mkovÈ hodnoty. Kdyû se mi
poda¯ilo p¯esvÏdËiti a doloûiti, ûe jsem se vÏnoval
filatelii jako redaktor, soudnÌ znalec atd. atd., vûdy
jen z hlediska studijnÌho, a po p¯ezkoum·nÌ m˝ch finanËnÌch pomÏr˘, byl jsem propuötÏn. Ö Od druhÈho policejnÌho ˙¯ednÌka, »echa, jsem se dozvÏdÏl
Ö ûe denunciace poch·zÌ od prof. Gilberta.ì V dalöÌch bodech trestnÌho ozn·menÌ E. Hirsch popisuje,
ûe mu jeötÏ p¯ed vznikem protektor·tu, v ˙noru
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1939, byly zabaveny ministerstvem financÌ dva kufry zn·mek, kterÈ u nÏho uloûit honor·rnÌ konzul
Berka p¯ed odchodem do exilu. Za protektor·tu pak
byl p¯edveden na ministerstvo, kde mu byly tyto
kufry p¯eloûeny a byla provedena jejich prohlÌdka.
TÈ se mÏl jako znalec z˙Ëastnit i R. Gilbert, kter˝
Ñp¯i prohlÌdce alba »eskoslovenska, z nÏhoû si
vrchnÌ ¯editel Berka vybral nejvÏtöÌ rarity p¯ed odjezdem z Prahy, upozorÚoval Ing. Gilbert na kaûdou
chybÏjÌcÌ zn·mku s poukazem, ûe je mu sbÌrka zn·ma a chybÏjÌcÌ zn·mky obsahovala. Touto denunciacÌ, kter· z¯ejmÏ p¯esahovala r·mec povinnostÌ
i svÏdomitÈho znalce, ocitl jsem se v situaci
emigrantova spoluvinÌka, coû p¯i mÈm ûidovskÈm
p˘vodu mohlo mÌt katastrof·lnÌ n·sledky.ì D·le
uv·dÌ, ûe RG mÏl sbÌrku odhadovat a jejÌ Ë·st snad
i s·m koupit.
Ñ4. Ing. Gilbert jako denunciant. JeötÏ d¯Ìve,
neûli p¯iölo na¯ÌzenÌ okupant˘ o z·kazu n·vötÏvy
zn·mkov˝ch burs ûidy, vyk·zal Ing. Gilbert ûidovskÈ
˙ËastnÌky z kav·rny Luxor na V·clavskÈm n·mÏstÌ
v Praze. Tuto okolnost doloûÌm svÏdectvÌm hodnovÏrn˝ch svÏdk˘.
5. ZpronevÏra sbÌrky. Zn·m˝ praûsk˝ sbÏratel
AlfrÈd äub·k nep¯ihl·sil, jak byla jeho povinnost jako ûida, p¯i nucenÈm soupisu jednu ze sv˝ch sbÌrek,
speci·lnÌ sbÌrku Belgie, jakoû i nÏkterÈ rarity rakouskÈ. SvÏ¯il se mi se sv˝mi obavami, zda to nebude mÌti pro nÏj n·sledk˘. M˘j dotaz, vÌ-li o tÏchto
nep¯ihl·öen˝ch sbÌrk·ch Ing. Gilbert, kter˝ s nÌm byl
v p¯·telsk˝ch stycÌch, zodpovÏdÏl kladnÏ. Poradil
jsem mu, aby ony sbÌrky svÏ¯il p¯Ìmo Ing. Gilbertovi. P¯ed svou deportacÌ do Polska si mi s pl·Ëem
stÏûoval, ûe mu Ing. Gilbert nechtÏl vydat tyto sbÌrky ani zaplatit nÏjakou Ë·stku za nÏ, vymlouvaje se,
ûe je mÏl na venkovÏ a ûe mu tam byly odcizeny.
AlfrÈd äub·k, jenû byl pozdÏji s manûelkou zaplynov·n v Osvieczimi, odjel vinou Ing. Gilberta tÈmÏ¯
bez prost¯edk˘. Okolnost, ûe Gilbert odmÌtl vydat
majiteli svÏ¯enou sbÌrku, m˘ûe potvrditi svÏdecky
tÈû JUDr. Julius Munk, PrahañXII, Stalinova 133.
6. Ing. Gilbert se obohacuje. IntimnÌ styky
s Reichsbankratem Unternˆhlem a svÈ funkce jako
odhadce a d˘vÏrnÌk nÏmeck˝ch ˙¯ad˘ zneuûÌval
Ing. Gilbert soustavnÏ pro vlastnÌ z·jmy a obohacov·nÌ. Z·mÏrnÏ nÌzk˝mi odhady si umoûnil levn˝ n·kup nejvÏtöÌch sbÌrek a rarit. Tak zakoupil na p¯.
z odhadovanÈ jÌm sbÌrky emigrovavöÌho vrchnÌho
¯editele Arn. Berky zn·mky za jÌm odhadnutou cenu
21.370,ñ K, aËkoliv ÖtehdejöÌ hodnota byla desetin·sobn· Ö Filatelistick· ve¯ejnost mluvÌ o n·kupu
milionov˝ch hodnot Ö V z·jmu objasnÏnÌ tÈto Ëinnosti Ing. Gilberta by bylo z·hodno zabezpeËit nejen sbÌrky v jeho bytÏ, ale i zajistit sbÌrky uschovanÈ
a odprodanÈ.ì
Pod·nÌ konËÌ takto: Ñ»inÌm o vöech tÏchto okolnostech toto trestnÌ ozn·menÌ Ö a navrhuji, aby Ing.
Gilbert byl vzhledem ke svÈmu zr˘dnÈmu chov·nÌ,
denunciantstvÌ a kolaborantstvÌ s nÏmeck˝mi okupanty zajiötÏn a postaven p¯ed Lidov˝ soud.
V Praze, dne 11. Ëervna 1945.
ErvÌn Hirsch.ì
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