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JUBILEUM V›ZNAMN…HO ZNALCE

Rudolf Gilbert: 115 a 90 (8)
V loÚskÈm roce n·s po ¯adu mÏsÌc˘ prov·zel seri·l vÏnovan˝ Rudolfu Gilbertovi, jednomu z naöich nejv˝znamnÏjöÌch filatelistick˝ch znalc˘, jehoû vÏhlas p¯ekroËil hranice a jeho jmÈno je dodnes zn·mo a v·ûeno sbÏrateli Ës. zn·mek prakticky na celÈm svÏtÏ. Sezn·mili jsme se s jeho
p˘vodem, dÏtstvÌm, rodinou, uk·zali si, kde postupnÏ ûil. Nemalou pozornost jsme vÏnovali m·lo
zn·m˝m okolnostem jeho p˘sobenÌ za protektor·tu, i jakÈ d˘sledky to pro nÏj mÏlo po osvobozenÌ. Rozs·hl˝ v˝zkum v archivech umoûnil vyobrazit dobovÈ dokumenty, na jejichû z·kladÏ si kaûd˝ Ëten·¯ mohl udÏlat vlastnÌ z·vÏry. Dnes se sezn·mÌme s doklady uzavÌrajÌcÌmi tuto neradostnou Ë·st jeho ûivota.

FRANTIäEK BENEä
ObvinÏnÌ vznesen· proti RG v letech 1945ñ6 byla
nepochybnÏ v·ûn·. ErvÌn Hirsch i dalöÌ osoby, kterÈ
se cÌtily jeho jedn·nÌm za protektor·tu poökozeny,
snesli mnoho argument˘, kterÈ ot¯·sly Gilbertovou
povÏstÌ jako znalce i obËana. Ten si to nenechal lÌbit a p¯edloûil mnoûstvÌ argument˘ na svou obranu,
ke kterÈ rovnÏû povolal ¯adu svÏdk˘. To vöechno
zp˘sobilo, ûe se ¯ÌzenÌ vleklo a spisy nar˘staly. 1)

Subákova sbírka
Uû jsme se zmÌnili o sbÌrce AlfrÈda Sub·ka, kterou
mÏl RG zpronevÏ¯it (F7/11, s. 3), coû mu bylo po
v·lce vyt˝k·no. JednÌm ze svÏdk˘ v tÈto vÏci byl
Julius Munk.
ÑPROTOKOL
sepsan˝ s JUDrem. Juliem Munkem, b˝v. advok·tem, nar. 11. 7. 1881 v Dobruöce, okres NovÈ MÏsto n./MetujÌ, p¯Ìsluön˝m tamtÈû, synem äalamouna
a Frantiöky roz. älaplovÈ, n·rodnosti ËeskÈ, vyzn·nÌ
evangelickoñËeskobratrskÈho, ûenat˝m, bytem
Praha XI., T¯. Marö·la Stalina Ë. 133, kter˝ po napomenutÌ k ud·nÌ pravdy vypovÌd·:
S AlfrÈdem Sub·kem jsem se osobnÏ znal a Ëasto
jsme se st˝kali, jelikoû jsme oba byli sbÏrateli zn·mek. AlfrÈd Sub·k jako israelita byl nÏkdy v roce
1942 v r·mci nÏmeck˝ch opat¯enÌ proti israelit˘m
tÈû deportov·n do TerezÌna, pozdÏji pak do
OsvÏdËimi, kde nepochybnÏ byl popraven. VÌm
o tom, ûe Sub·k byl majitelem rozs·hlÈ sbÌrky zn·mek a jako sbÏratel byl ve filatelistickÈ ve¯ejnosti
zn·m. Ve svÈ sbÌrce mÏl tÈû mimo jinÈ specielnÌ sbÌrku belgick˝ch zn·mek ve vÌce svazcÌch z nichû prvnÌ
dva svazky obsahovaly vz·cnÈ zn·mky Belgie prvnÌho a druhÈho vyd·nÌ. Tyto dva svazky, kter˝ch si obzvl·ötÏ cenil a kterÈ skuteËnÏ mÏly znaËnou cenu,
svÏ¯il Sub·k profesoru Gilbertovi do ˙schovy, aby je
nemusil odvÈsti okupant˘m. S tÌm se mi Sub·k opÏtovnÏ svÏ¯il. KromÏ toho sdÏlil mi Sub·k, ûe dal
Gilbertovi v ˙schovu i z·sobnÌk s r˘zn˝mi vz·cn˝mi
zn·mkami r˘zn˝ch zemÌ. BliûöÌ obsah tohoto z·sobnÌku mi nenÌ zn·m, kdeûto oba svazky Belgie jsem
d¯Ìve nÏkolikr·te prohlÌûel. Tyto zn·mkovÈ hodnoty
svÏ¯il Sub·k Ing. Gilbertovi do ˙schovy patrnÏ v obdobÌ od podzimu 1940 do jara 1941. DelöÌ dobu p¯ed
sv˝m transportov·nÌm se mi Sub·k nÏkolikr·te d˘vÏrnÏ svÏ¯il, resp. stÏûoval si na Ing. Gilberta v tom
smÏru, ûe Ing. Gilbert se zdr·h· vr·titi mu na jeho

2

π

FILATELIE 3/2012

û·dost svÏ¯enÈ Sub·kovy sbÌrky zn·mek a ptal se
mne na radu, co m· dÏlat. ÿÌkal, ûe Ing. Gilbert v tÈto vÏci odkl·d· s nÌm slÌbenou sch˘zku a ûe pokud
jde o vr·cenÌ zn·mek, tvrdÌ ûe zn·mky Sub·kovi vr·titi nem˘ûe, protoûe je nem· v Praze, n˝brû na venkovÏ a ûe byly Gestapem zabaveny. Na vr·cenÌ zn·mek Sub·k trval patrnÏ z toho d˘vodu, ûe pozbyl
d˘vÏry k Ing. Gilbertovi pro jeho postoj k okupant˘m. Pokud vÌm zn·mky Sub·kovi do poslednÌ chvÌle Ing. Gilbertem vr·ceny nebyly, protoûe Sub·k jeötÏ den p¯ed sv˝m odjezdem se mnou o celÈ vÏci
mluvil. RovnÏû nevÌm o tom, ûe by Ing. Gilbert Sub·kovi dal za zn·mky penÏûitou n·hradu.ì

P¯es ˙dajn· tvrzenÌ, ûe byla zabavena gestapem,
sbÌrka u RG p¯eËkala v·lku, coû dosvÏdËuje tento
protokol.
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Výpovědi pro a proti
O tom, ûe RG odhadoval sbÌrky zabavenÈ ûidovsk˝m sbÏratel˘m, nenÌ û·dn˝ch pochyb.

Vyöet¯ov·nÌ a ¯ÌzenÌ proti nÏmu po v·lce trvalo
dva roky a podÌlelo se na nÏm postupnÏ nÏkolik org·n˘. Proto jsou spisy k tÈto vÏci uloûeny v nÏkolika r˘zn˝ch archivech, v nichû se mi poda¯ilo dohledat ¯adu dalöÌch v˝povÏdÌ proti RG, i v jeho prospÏch. NÏkterÈ obsahujÌ zajÌmavÈ dobovÈ informace, takûe lze jenom litovat, ûe nem·me dost mÌsta
na to, abychom se jimi zab˝vali. P¯ibliûme si proto
alespoÚ v˝povÏÔ Jana MrÚ·ka, v˝znamnÈho znalce
a ve svÈ dobÏ Gilbertova rivala.
ÑZaË·tkem okupace byl jsem Ëlenem nÏkolika filatelistick˝ch klub˘ a souËasnÏ Ëlenem v˝boru
⁄st¯edÌ Ëesk˝ch filatelistick˝ch spolk˘. Tam jsem
mÏl p¯Ìleûitost st˝kati se s Ing. Dr. Gilbertem, znal
jsem jej lÈta a o nÏjak˝ bliûöÌ styk jsem nest·l.
Ing. Dr. Rudolf Gilbert byl p¯edsedou klubu Ëesk˝ch filatelist˘, jenû byl majitelem a vydavatelem 14ti
denÌho Ëasopisu Ñ»esk˝ filatelistaì. Od roku 1939
zaËaly v uvedenÈm Ëasopise ˙toky proti mnÏ, jak po
str·nce odbornÈ, tak i pro mÈ styky s redaktorem
ErvÌnem Hirschem, kter˝ jest ûidovskÈho n·boûenstvÌ. ⁄toky tyto tyto vyvrcholily v roce 1941 a byly takovÈho r·zu, ûe obvinÏnÌ v nich uËinÏno, mohlo mne
snadno uvÈsti do rukou okupaËnÌch ˙¯ad˘. Dne 13.
Ëervna 1941 byl v uvedenÈm Ëasopise uve¯ejnÏn
Ël·nek ÑZnalec Jan MrÚ·k a ûid ErvÌn Hirschì, kde
byla ke konci uvedena vÏta: ÑPan p¯edsedajÌcÌ mÏl
upozorniti pana MrÚ·ka, ûe ve v˝borovÈ sch˘zi
˙st¯edÌ nenÌ û·doucno dovol·vati se dobrozd·nÌ ûidaì. PodobnÈ ˙toky byly dne 24. ledna 1941 v Ël·nku ÑPostavte ûidomily pod z·kon o ûidechì, kde

jsem sice nebyl jmenov·n, ale m· osoba tam oznaËena takov˝m zp˘sobem, ûe kaûd˝ musel vÏdÏt,
o koho se jedn·. Dne 1. srpna 1941 v Ël·nku ÑFaleönÈ zn·mky za prvÈì byli jsme jako ËlenovÈ zkuöebny
Tribuny filatelist˘ uv·dÏni opÏt v souvislosti s redaktorem ErvÌnem Hirschem, p¯iËemû byl opÏt zd˘razÚov·n jeho ûidovsk˝ p˘vod. Tyto ˙toky se st·le opakovaly, dneska vöak jiû p¯esn˝ p¯ehled o nich nem·m. PonÏvadû jsem byl pro ileg·lnÌ Ëinnost v roce
1940 zatËen gestapem, pozdÏji pro nedostatek d˘kaz˘ propuötÏn, vzbuzovaly tyto pozdÏji uve¯ejnÏnÈ
Ël·nky ve mnÏ obavu ûe na jejich z·kladÏ bude zatËen znovu. Kdo byl autorem tÏchto Ël·nk˘ p¯esnÏ
nevÌm pokud nebyly podeps·ny, ale ponÏvadû klub
Ëesk˝ch filatelist˘ byl majitelem a vydavatelem zmÌnÏnÈho Ëasopisu a prof. Gilbert byl p¯edsedou uvedenÈho spolku, mohl ze svÈ p¯edsednickÈ moci zastaviti zp˘sob tohoto psanÌ, a pak-li nemohl, mÏl
moûnost resignovati na p¯edsednickÈm mÌstÏ.
Jiû za republiky byl prof. Gilbert znalcem v oboru
filatelie, nemusil tedy p¯ijmouti funkci odhadce pro
nÏmeckÈ ˙¯ady, protoûe musel vÏdÏti, pro jakÈ ˙Ëely to bude dÏlat. J· s·m jako znalec v oboru filatelie
byl jsem telefonicky vyzv·n, abych p¯ijal funkci
odhadce, ale tuto nabÌdku jsem odmÌtl, ponÏvadû
jsem vÏdÏl, ûe jde o oceÚov·nÌ zn·mek emigrant˘
a ûid˘. DomnÌv·m se, ûe Ing. Gilbert mohl takÈ tak
uËinit, ponÏvadû mohl prohl·siti, ûe cen·m zn·mek
nerozumÌ a ûe se odhadem nezab˝v·. ée by byl jmenovan˝ Ëlenem DevisenñSchutzkommanda z vlastnÌ
zkuöenosti nevÌm, zvÏdÏl jsem to jen z doslechu.
RovnÏû z vlastnÌ zkuöenosti nevÌm, zda nabÌzel sbÌrky zn·mek na prodej a rovnÏû, zda je skuteËnÏ prodal. Zjistil jsem dotazem u pana Emila VeseckÈho,
toho Ëasu ¯editele »edoku, ûe prof. Gilbert prodal
»edoku velkou partii a sbÌrku MUDr. Winzera, kter˝
emigroval do Anglie, asi za 150.000 K. O vykazov·nÌ
obËan˘ ûidovskÈho p˘vodu z burzy v Luxoru jsem
pouze slyöel, svÏdkem podobnÈho p¯Ìpadu jsem nebyl. Jinak nem·m k vÏci co podotknout.ì
MrÚ·k byl pak vyslechnut i OËistnou komisÌ p¯i
ZemskÈm n·rodnÌm v˝boru v Praze:

DozvÌd·me se tu mimo jinÈ, ûe MrÚ·kovi, jako odp˘rci RG, bylo vyËÌt·no, ûe mÏl b˝t za protektor·tu
Ëlenem Vlajky (coû on rozhodnÏ pop¯el) a rovnÏû
p˘sobit jako odhadce zn·mek pro ˙¯ady.
1)

Situaci moûn· neulehËovalo, ûe se na R. Gilberta v tÈ
dobÏ dotazovaly r˘znÈ org·ny ËinnÈ v trestnÌm ¯ÌzenÌ. Podle dochovan˝ch doklad˘ ölo o to, ûe u nÏkolika osob, stÌhan˝ch za svou Ëinnost za v·lky Ëi po nÌ,
byly nalezeny zn·mky opat¯enÈ jeho znaleckou znaËkou. Protoûe vyöet¯ovatelÈ zjevnÏ nebyli v tÈto oblasti orientov·ni, mohlo to p˘sobit, ûe s nimi m· nÏco
spoleËnÈho. Tyto doklady jsou souË·stÌ jin˝ch fond˘,
a protoûe jsou pro naöe tÈma okrajovÈ, blÌûe jsem je
nezkoumal.
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Politika? – a další spory
O politick˝ch n·zorech RG dochovanÈ spisy,
vzniklÈ p¯ed ˙norem 1948, nijak nehovo¯Ì. P¯i k¯ÌûovÈm prohled·v·nÌ pramen˘ se vöak poda¯ilo najÌt
zajÌmav˝ doklad. Je uloûen ve fondu Ñ»eskoslovensk· strana n·rodnÏ socialistick· ñ ˙st¯ednÌ sekretari·t, Praha 1945 - 1947ì (www.nacr.cz/sua/fondy/
5000.htm; jde o Ë·steËnÏ p¯Ìstupnou archivnÌ pom˘cku). 2)

S tÌm se samoz¯ejmÏ jeho odp˘rci, a zejmÈna
ErvÌn Hirsch, nechtÏli smÌ¯it, protoûe to jistÏ povaûovali za velkou nespravedlnost. Uû v pr˘bÏhu ¯ÌzenÌ obÏ strany vedly i dalöÌ spor. Hirsch hned v z·¯Ì
1945 v Ëasopisu »eskoslovensk· filatelie zve¯ejnil
Ël·nek v nÏmû kritizoval znalce RG a Jana Mina¯Ìka,
kte¯Ì za protektor·tu odhadovali zabavenÈ ûidovskÈ
sbÌrky. Ti si to nenechali lÌbit a Hirsche ûalovali, ûe
je poökodil na cti. Krajsk˝ soud trestnÌ v Praze vöak
dne 2. 4. 1946 Hirsche ûaloby zprostil.

Potíže nekončí
ZastavenÌm ¯ÌzenÌ proti RG vöak jeho potÌûe s ˙¯ady nekonËÌ. Objevil se totiû nov˝ nep¯Ìtel ñ t¯ÌdnÌ.
Spis z lÈta roku 1949, vypracovan˝ nov˝mi org·ny v
mÌstÏ jeho bydliötÏ, o tom hovo¯Ì jasnÏ:

V˝raz Ñbratrì svÏdËÌ o tom, ûe RG mohl b˝t Ëlenem
tÈto strany. O n·zoru pisatele na vÏc pak dob¯e vypovÌd· text Ñjsem p¯esvÏdËen, ûe ud·nÌ na prof.
Gilberta zav·nÌ znaËnÏ ûidovskou mstou, ûida Hiröeì.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ tento neËekanÏ nalezen˝ doklad
by mohl naznaËovat, proË po vöech z·vaûn˝ch obvinÏnÌch doölo 21. 4. 1947 k vy˙stÏnÌ pro autory ud·nÌ
jistÏ neËekanÈmu, a sice ˙plnÈmu osvobozenÌ RG.

P¯ipojenÈ fotografie jsou nepochybnÏ policejnÌho
p˘vodu, coû zjevnÏ souvisÌ se zlovÏstn˝m z·vÏrem
na desk·ch spisu: ÑOkresnÌ Ëty¯ka doporuËuje TNPì.
2)

»SNS byla souË·stÌ ¯ady vl·d.
JejÌmi Ëleny byli nap¯. E. Beneö, J.
St¯Ìbrn˝ (prvnÌ Ës. ministr poöt),
Milada Hor·kov· a dalöÌ osobnosti. Po r. 1948 byla n·silnÏ p¯emÏnÏna na loutkovou »s. stranu
socialistickou a form·lnÏ se podÌlela na moci; soubÏûnÏ vöak existovala v exilu, kam odeöli nÏkte¯Ì
jejÌ p¯edstavitelÈ. Po roce 1989
demokratizovan· strana p˘sobila
v parlamentu, v tÈ dobÏ ji po urËitou dobu vedl Pavel Hirö, kterÈho
zn·me jako filatelistickÈho znalce
a publicistu. V roce 1996 se vöak
uû do snÏmovny nedostala.
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Jak to tak ale nÏkdy b˝v·, vÏc mÏla
i tragikomick˝ rozmÏr. RG byl sice internov·n v neblaze proslulÈm pracovnÌm t·bo¯e ve SvatÈm Janu pod Skalou, pobyl zde vöak jen 10 dn˘ ñ a navÌc tu ani nepracovalÖ Po propuötÏnÌ
proto obdrûel sloûenku s v˝zvou k zaplacenÌ Ë·stky 400 KËs za Ñbezpracn˝ì pobyt, kterou ve lh˘tÏ uhradil.

To zcela koresponduje s mrazivÏ
grotesknÌ atmosfÈrou doby.
Touhle hrabalovskou pointou se
tedy rozluËme s pov·leËn˝mi peripetiemi Rudolfa Gilberta a v dalöÌch pokraËov·nÌch naöeho seri·lu
se budeme vÏnovat jin˝m oblastem jeho ûivota.
POKRA»OV¡NÕ
Pozn.: DÈlka pobytu RG v TNP je v
dokladech uv·dÏna r˘znÏ: v propouötÏcÌm potvrzenÌ (vlevo) 15
dn˘, ve vy˙Ëtov·nÌ (dole) 10 dn˘.

