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Anotace 

Diplomová práce „Drahá slečno doktore…“ Milada Paulová v letech 1925 – 1935 

zpracovává život a dílo významné československé historičky Milady Paulové, která 

byla první docentkou a první ženou profesorkou na Univerzitě Karlově v Praze. Práce 

se zabývá zvláště jejími vztahy s profesorem Jaroslavem Bidlem a kancléřem prezidenta 

republiky Přemyslem Šámalem, a vlivem těchto vztahů na její tvorbu.   
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Summary 

The diploma thesis "Dear Miss Doctor..." Milada Paulová between years 

1925 - 1935 discusses the life and work of the important Czechoslovak historian Milada 

Paulová, who was the first woman docent and professor at the Charles University in 

Prage. The thesis deals especially with her relationship to the professor Jaroslav Bidlo 

and the president's chancellor Přemysl Šámal and with the impact of these influences on 

her work.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

AKPR Archiv Kanceláře prezidenta republiky  

ANM Archiv Národního muzea 

AUK Archiv Univerzity Karlovy  

AVČR Akademie věd České republiky  

ČČH Český časopis historický 

ČČM Časopis Českého muzea  

ČSAV  Československá akademie věd  

FF UK Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

JUDr. Doktor práv 

Království SHS Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 

LA PNP Literární archiv – Památník národního písemnictví 

NKP Národní knihovna České republiky  

MUA – AAV ČR Masarykův ústav – Archiv Akademie věd ČR 

MUNI Masarykova univerzita 

FF MU Filosofická fakulta Masarykovy univerzity 

ORL Otorhinolaryngologie 

PF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

SOA Státní oblastní archiv  

TGM Tomáš Garrigue Masaryk 

USA Spojené státy americké (United States of America) 
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Kritika pramenů a literatury 

Účelem této kapitoly je představení hlavních pramenů a literatury použitých pro 

sepsání diplomové práce „Drahá slečno doktore…“ Milada Paulová v letech 

1925 - 1935. Vzhledem k tomu, že hlavní text práce byl napsán na základě osobní 

korespondence Milady Paulové, Přemysla Šámala a Jaroslava Bidla, řadím na první 

příčku v důležitosti primární archivní zdroje a na ně navazující edice pramenů. 

Pomyslné druhé místo patří sekundární literatuře věnující se zejména obecným 

dějinným souvislostem, které tvoří pozadí pro samotnou osobní korespondenci hlavních 

aktérů.  

 

Kritika pramenů 

Hlavními prameny použitými v této diplomové práci je několik osobních fondů. 

Tím prvním a troufám si říci nejdůležitějším je fond Milady Paulové uložený v Archivu 

Masarykova ústavu a AV ČR. Fond je to poměrně obsáhlý, po inventarizaci čítá 55 

kartonů, a v letech 2001 – 2004 byl sestaven PhDr. Danielou Brádlerovou, PhD. a PhDr. 

Janem Hálkem, PhD. Nalezneme v něm životopisný materiál Milady Paulové (osobní 

doklady, doklady o vzdělání atd.), dokumenty týkající se vědecké, odborné a literární 

činnosti, nebo také větší množství ilustračního materiálu. Velmi rozsáhlou část fondu 

tvoří korespondence, která zahrnuje jak dopisy Milady Paulové, tak i rodinných 

příslušníků či blízkých přátel. Tato část byla stěžejní pro mé bádání.  

Milada Paulová vedla po řadu let intenzivní písemný kontakt s kancléřem 

republiky Přemyslem Šámalem a část této korespondence je také uložena v Archivu 

Kanceláře prezidenta republiky, respektive v jejím stejnojmenném fondu pod jménem 

Milady Paulové.  

Vzhledem k zájmu o osobnost Milady Paulové vzniklo v současné době několik 

studií věnujících se této československé historičce. Za ty nejpodstatnější považuji dvě 

edice zpracovávající osobní korespondenci mezi Miladou Paulovou a Přemyslem 

Šámalem a mezi Paulovou a profesorem Jaroslavem Bidlem.  

První zmíněná edice se jmenuje „Drahý pane kancléři… Vzájemná 

korespondence Milady Paulová a Přemysla Šámala“ sestavená Danielou Brádlerovou a 

Janem Hálkem. Vzhledem velkému množství dopisů vyměněných mezi oběma 

osobnostmi je edice rozdělená do dvou dílů, první se věnuje období let 1921 – 1935, 

druhý díl představuje roky 1936 – 1939. V této edici je zahrnuto na dokreslení situace 
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také několik dopisů s jinými osobami, např. s profesorem Jaroslavem Bidlem nebo 

československou senátorkou Františkou Plamínkovou. Kniha „Drahý pane kancléři…“ 

představuje ucelený pohled na jejich vztah od jeho počátku až do samého konce. Čtenář 

tak získá obrázek o tom, jaké jejich přátelství bylo, jak se vyvíjelo a jak se například 

měnil tón dopisů od oficiálního k osobnímu. Konkrétně toto se dá dobře vysledovat na 

osloveních, která Paulová se Šámalem používali: „Pane kancléři!“, „Mnoho vážený 

pane kancléři!“, „Vážený dobrý pane kancléři!“, „Velevážený pane kancléři!“, 

„Velevážený, předobrý pane kancléři!“, „Velevážený drahý pane kancléři!“, 

„Velevážený hodný pane kancléři!“, „Drahý zlatý pane kancléři!“, „Dobrý drahý pane 

kancléři!“.  Ze strany Přemysla Šámala to byla převážně tato oslovení: „Slečno 

doktore!“, „Velevážená slečno!“, „Milá slečno doktore!“, „Milá zlatá slečno 

doktore!“, „Velectěná slečno docentko!“, „Velevážená slečno doktore!“. A 

v neposlední řadě také „Drahá slečno doktore!“.  

Další důležitou edicí je kniha „Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? 

Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií“ 

opět z pera Daniely Brádlerové a Jana Hálka. Tato publikace obsahuje paměti Jaroslava 

Bidla a Milady Paulová a hlavně jejich osobní korespondenci. Vztah Bidla a Paulové se 

v mnoha aspektech lišil od vztahu, který měla historička s kancléřem Šámalem. Bidlo 

byl jejím učitelem na univerzitě, dá se říci, že i jejím mentorem a v mnohém pro 

Paulovou představoval jakousi otcovskou autoritu. I přesto, že oba představovali 

osobnosti s dosti odlišnými názory a povahami, vyplňovala jejich korespondenci 

vzájemná úcta. Tedy alespoň, dokud mezi nimi nepropukl spor o mimořádnou profesuru 

mladé historičky. A opět to byla osobní korespondence, do které se konflikt otiskl. Díky 

těmto dopisům získává čtenář možnost utvořit si vlastní úsudek o Bidlovu pohledu na 

věc, protože ten se o rozepři, na rozdíl od své žačky, veřejně nerozšiřoval. Bohužel, 

dlouhý a vřelý vztah, který mezi sebou profesor a jeho studentka měli, se po roztržce už 

nikdy nepodařilo obnovit.  

Obě edice jsou naprosto precizně zpracované, doplněné o spoustu odkazů na 

související literaturu, či o vysvětlivky k samotným dopisům. Během psaní diplomové 

práce jsem používala jak fotografie originálních dopisů, pořízené v Archivu 

Masarykova Ústavu a AV ČR, tak i knihy „Drahý pane kancléři“ a „Střet generací“, 

které mi v mnoha ohledech usnadnily práci a dopomohly k pochopení celé 

problematiky.  
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Dalším důležitým pramenem byl osobní spis Milady Paulové uložený v Archivu 

Univerzity Karlovy, ve kterém se nacházejí důležité dokumenty týkající se 

vysokoškolského studia a univerzitní kariéry. 

Vzhledem k tomu, že jsem zpracovávala životopisné informace ve své době 

známých osobností, zajímal mne také jejich odraz v dobovém tisku. K jeho prohlížení 

jsem využívala digitální knihovnu Kramerius NK ČR, ze které je dostupných mnoho 

periodik, například Národní noviny, Národní politika, Národní listy aj. Noviny. 

Časopisy jsou naskenované a dají se buď prohlížet online, nebo stáhnout do počítače a 

následně otevřít jako soubor .pdf.  

 

Kritika literatury 

Při psaní diplomové práce jsem využívala také neméně důležitou sekundární 

literaturu a to zejména pro vytvoření „pozadí“, na kterém se odehrával život hlavních 

aktérů. Na prvním místě bych ráda uvedla třídílnou monografii významného českého 

historika profesora Zdeňka Kárníka „České země v éře První republiky“. V prvním díle 

nazvaném Vznik, budování a zlatá léta republiky se autor věnuje období let 1918 – 

1929. Na více než pěti stech stránkách je rozebrán vývoj první Československé 

republiky od jejího vzniku, přes krizi a následná „zlatá léta“ až do přelomového roku 

1929. Zde navazuje díl druhý „Československo a České země v krizi a ohrožení“ 

mapující roky 1930 – 1935. Autor velmi obšírně popisuje situaci v Československu 

během a po Velké hospodářské krizi, dává prostor také národnostním problémům a 

vysvětluje jak společenské, tak i politické poměry směřující k událostem roku 1938. 

Třetí díl s příznačným názvem „O přežití a o život 1936 – 1938“ představuje z části 

kulturní a společenský život První republiky. Čtenář zde najde kapitoly například o 

humanitních vědách a školství, literatuře, divadlu, hudbě, nebo umění. Závěrečná část 

pojednává o závažných historických událostech vedoucích až k uzavření Mnichovské 

dohody v září 1938 a o důsledcích plynoucích z tohoto aktu.  

„České země v éře První republiky“ velmi komplexně zpracovávají období 

meziválečného Československa a snaží se postihnout veškeré aspekty, které jsou pro 

toto dobu důležité.  

Další důležitou publikací, která se věnuje éře První republiky, je dvoudílná kniha 

nazvaná Boj o Hrad od českého historika Antonína Klimka. První díl „Boj o Hrad. 1. 

Hrad a pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918 – 1926 na půdorysu zápasu o 
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prezidentské nástupnictví“ se zabývá obdobím od vzniku republiky v roce 1918 až do 

politicky vypjatého roku 1926. Text je rozdělen na dvacet jedna kapitol rozebírajících 

nástup prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, s tím spojené povinnosti, očekávání a 

tlak, který z této funkce vyplývá, dále také řeší první krizi republiky v roce 1920 a 

v návaznosti na ni vznik tzv. Pětky.
1
 Autor představuje i vyvažující centrum Pětky tzv. 

Hrad.
2
 V několika kapitolách jsou rozebrány osoby Edvarda Beneše a jeho politického 

působení nebo Antonína Švehly. V závěru je popsána hlavně vyhrocující se politická 

situace v důsledku zániku vlády Antonína Švehly, kritika diplomacie Edvarda Beneše a 

zánik Pětky v roce 1926. Druhý díl knihy Antonína Klimka se jmenuje „Boj o Hrad. 2. 

Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj Československa 1926 – 1935 na půdorysu 

zápasu o prezidentské nástupnictví.“ Tato publikace velmi obšírně rozebírá politickou 

situaci ovlivněnou opětovnou volbou TGM jako prezidenta republiky, vznikem a 

zánikem „panské koalice“ či Velkou hospodářskou krizí a jejími následky. Text 

uzavírají kapitoly věnující se politicky vypjatým třicátým letům, snaze ochránit 

demokracii v Československu nebo důsledkům onemocnění Tomáše Garrigue Masaryka 

a posléze jeho rezignaci na post prezidenta. Obě knihy velmi komplexně zpracovávají 

vnitropolitický vývoj Československa v období let 1918 – 1935 a důkladně se věnují 

jednotlivým aspektům ovlivňující československou politickou scénu První republiky. 

Na rozdíl od trojdílného cyklu Zdeňka Kárníka „České země v éře První republiky“ se 

příliš nezabývají hospodářským, společenským a kulturním životem daného období.  

Milada Paulová se jako historička věnovala dějinám východní Evropy a 

Balkánského poloostrova. Svůj zájem o tuto širokou problematiku se snažila rozložit 

mezi středověké dějiny Byzance a soudobé dějiny Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 

(dále SHS). Zvláštní důraz kladla na účast Jihoslovanů v první světové válce a na jejich 

spolupráci s českým protihabsburským odbojem Maffií. K přiblížení vývoje v zemích 

jihovýchodní Evropy a Balkánského poloostrova jsem využívala knihu „Dějiny 

jihoslovanských zemí“ z edice Dějiny států vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny. 

Tato publikace provede čtenáře dějinami jihoslovanských zemí od prvního osidlování 

Slovany, až po vznik samostatných států ve 20. století.  

                                                 
1
 Pětka – mimovládní uskupení složené z pěti představitelů nejvýznamnějších politických stran První 

republiky. Pětka jednala o veškerých zásadních státních otázkách a její rozhodnutí byla následně 

schvalována Parlamentem a prováděna vládou. Pětka vznikla v roce 1921 jako reakce na krizi 
politickou krizi roku 1920. 
2
 Hrad – uskupení politiků a různých osobností hospodářského a společenského života, kteří byli 

blízcí osobě prezidenta TGM.  
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Jako poslední bych ráda zmínila diplomovou práci „Milada Paulová 

(1891 - 1970). Příběh cesty k dosažení první ženské docentury v Československu v roce 

1925“, která je dílem absolventa Univerzity Karlovy v Praze Bohumila Neumanna. Tato 

studie velmi detailně popisuje první důležité období života Milady Paulové věnujíc se 

studiu na vysoké škole, počátkům kariéry v Univerzitní knihovně a hlavně jejím prvním 

cestám do Království SHS, které významně ovlivnily její budoucí profesní dráhu. 

Diplomová práce Bohumila Neumanna končí v roce 1925, kdy Milada Paulová získala 

docentský titul a právo vyučovat na vysokých školách. Zde již navazuje moje 

diplomová práce mapující život této významné československé historičky do roku 1935, 

kdy se stala první československou profesorkou.    
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Úvod 

Dvacáté století bylo ve mnohém století konce, ale také nového začátku. Díky 

první světové válce dospěla do svého závěru několik staletí trvající Habsburská 

monarchie, jež vystřídala roku 1918 mladá Československá republika. Konec války a 

také konec rakouského císařství sebou přinesl v mnoha ohledech uvolnění společnosti, 

ve které hrál až do přelomu 19. a 20. století primární roli muž. Ženě byla do té doby 

přisuzována hlavně úloha matky a strážkyně rodinného krbu. Už v průběhu 19. století se 

však začalo aktivizovat ženské hnutí jako následek osvícenství a národního obrození 

vůbec. Jedním z nejvýraznějších projevů byl zvýšený důraz kladený na vzdělání žen. 

Mnozí z našich národních obrozenců pořádali své přednášky jak pro chlapce, tak i pro 

dívky, neboť jejich schopnosti hodnotili jako rovnocenné. Jedním z takových byl 

například známý matematik Bernard Bolzano, který tuto problematiku zmínil ve svém 

referátu „O povolání a důstojnosti pohlaví ženského“ z roku 1810. V této době ale ještě 

výše zmíněné neznamenalo, že by byl ženám umožněn přístup do oblastí, jenž byly do 

té doby vyhrazeny pouze mužům. Vlastenecké a národní ideje sice napomohly změně 

pohledu na ženy ve společnosti, ale i přesto jim stále připadala hlavní úloha manželek a 

matek v soukromé sféře.   

Výraznou změnu v rovnoprávnosti obou pohlaví sebou přinesl konec první 

světové války a vznik Československé republiky. Roku 1919 bylo ženám přiznáno 

volební právo a rok na to schválilo Národní shromáždění ústavu, jež dávala ženám 

možnost mnohem více se podílet na politickém životě.  Nebyla to však jen politika, kde 

se začaly ženy po válce aktivně angažovat. Mimo jiné to byl například vědecký život 

věnovaný studiu matematiky, chemie, fyziky či umění a humanitních věd. To 

podmiňovalo dosažení akademického vzdělání a vůbec možností pokračovat v kariéře 

ve zvoleném a vystudovaném oboru. Absolventky studií humanitních věd, jako byla 

filosofie či historie, velmi často zastávaly pozice učitelek na středních školách, některé 

lékařky si otvíraly soukromé praxe, ale stále byl proces uplatňování žen ve veřejném 

životě velmi zdlouhavý. I přesto se však našly ženy natolik odvážné a pokusily se 

proniknout do těchto sfér.
3
  

                                                 
3
 LENDEROVÁ, Milena a kol.: Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Nakladatelství 

Lidové noviny, Praha 2009, ISBN 978-80-7106-988-1, s. 444. 
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Jako první bych ráda jmenovala Alici Masarykovou,
4
 a to z jednoho prostého 

důvodu – tato diplomová práce se zabývá životem první československé profesorky 

historičky Milady Paulové. Alice Masaryková byla, jakožto první doktorka historie na 

pražské univerzitě, její významnou předchůdkyní. Narodila se 3. května 1879 ve Vídni a 

jejími rodiči byli budoucí první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk a 

jeho žena Charlotta Garrigue Masaryková. Alice Masaryková, po tom, co s rodinou 

přesídlila do Čech, vystudovala dívčí gymnázium Minerva, které bylo založeno v roce 

1890. Naneštěstí, Minerva neměla právo udělovat maturity, tudíž musela mladá 

studentka složit zkoušku z dospělosti na chlapeckém Akademickém gymnáziu v Praze a 

to roku 1898. Následně byla přijata na filosofickou fakultu pražské univerzity. V červnu 

1903 získala jako první žena vůbec doktorát z historie a to na základě závěrečné práce 

nazvané „Vznik a vývoj velké charty svobod, dané Janem Bezzemkem r. 1215“. 

Posouzení této práci měli na starosti profesoři Josef Pekař
5
 a Jaroslav Goll.

6
 Aby Alice 

Masaryková zdokonalila své znalosti, podnikla několik studijních pobytů na 

zahraničních univerzitách, například v Lipsku, či Berlíně. V roce 1905 zastávala pozici 

učitelky v Českých Budějovicích a následně v Praze. Když vypukla první světová válka, 

zůstala Alice Masaryková v Čechách, kde ošetřovala svou nemocnou matku Charlottu a 

později také bratra Herberta Masaryka, jenž se nakazil tyfem.
7
 Od října 1915 byla Alice 

Masaryková vězněna ve Vídni za účast v odboji a na svobodu byla propuštěna až po 

osmi měsících v květnu 1916. Po skončení první světové války a vzniku 

Československa se velmi aktivně zapojovala do politického a společenského života. 

V roce 1919 stála u zrodu humanitární organizace Československý červený kříž, jehož 

předsedkyní byla až do počátku druhé světové války. Po smrti své matky v roce 1923 

převzala roli první dámy a tu vykonávala až do abdikace Tomáše Garrigue Masaryka 

v roce 1935. Když vypukla druhá světová válka, emigrovala Alice Masaryková do 

Spojených států amerických, ze kterých se po konci války na krátko vrátila do Čech. Po 

smrti bratra Jana Masaryka
8
 v roce 1948 odešla do USA natrvalo.  

                                                 
4
 SEKYRKOVÁ, Milada: Alice Masaryková – první doktorka historie na pražské univerzitě. In: 

Forum. Časopis Univerzity Karlovy. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14452.html.   
5
 Josef Pekař (1870 – 1937) – historik a také přední představitel Gollovy školy. Působil jako profesor 

na Univerzitě Karlově.  
6
 Jaroslav Goll (1846 – 1929) – významný historik a medievista.   

7
 Herbert Masaryk (1880 – 1915) – malíř. Jeho tvorba byla ovlivněna impresionismem, 

expresionismem a secesí. Dával přednost portrétní a krajinářské tvorbě. Syn TGM. 
8
 Jan Masaryk (1886 – 1948) – politik a diplomat. Syn TGM. 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14452.html
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Alice Masaryková zemřela 29. listopadu 1966 v Chicagu ve věku osmdesáti sedmi 

let. Urna s jejími ostatky byla v roce 1994 převezena z USA do České republiky do Lán, 

kde je pohřbena v rodinné hrobce.  

Za další významnou zástupkyní akademického světa První republiky považuji 

Albínu Dratvovou,
9
 jež byla první docentkou Přírodovědecké fakulty pražské univerzity 

a shodou okolností také přítelkyní Milady Paulové.  Albína Dratvová se narodila 

27. prosince 1891 v Praze v rodině soukromého úředníka. Společně s Paulovou 

studovala v letech 1907 – 1911 na pražském ústavu pro vzdělání učitelek, ale maturitu 

složila v roce 1913 na chlapeckém akademickém gymnáziu stejně jako Alice 

Masaryková. Dratvová pokračovala v dalším studiu na Filosofické fakultě české Karlo-

Ferdinandovy univerzity, kde se věnovala matematice, filosofii a logice. Na počátku 

roku 1918 studia úspěšně dokončila na základě obhajoby disertační práce na téma 

„Descartesova etika“, které oponovali profesoři František Krejčí
10

 a František Čáda.
11

 

Po absolvování vysoké školy pracovala Albína Dratvová jako středoškolská učitelka a 

od roku 1928 působila jako odborná pracovnice na Ministerstvu školství a národní 

osvěty. V období mezi dvěma světovými válkami se věnovala publikování odborných 

textů zabývajících se psychologií, logikou a filosofií přírodních věd a v roce 1932 se 

jako první z žen na přírodovědecké fakultě habilitovala v oboru filosofie přírodních věd 

na základě práce „Problém kausality ve fysice“. Ještě před druhou světovou válkou 

vydala Albína Dratvová knihu „Filosofie a přírodovědecké poznání“, ve které shrnula 

své dosavadní vědecké poznatky. Během války byla Dratvová penzionována, i přesto se 

ale dál věnovala vědecké činnosti. Po roce 1945 se na krátko vrátila do vysokého 

školství jako pedagogická pracovnice. Tato kariéra jí ale byla zamezena po roce 1948 a 

to i přes Dratvové nezájem o politické dění. Svou vědeckou činnost nadobro ukončila 

v roce 1960.  

Dnes už málo známá filosofka Albína Dratvová zemřela ve věku nedožitých 

sedmdesáti osmi let v Terezíně 1. prosince 1969.  

Žen, které se významně zapsaly do vědeckého, politického, či uměleckého života, 

je ještě mnoho. Bohužel, na plno z nich se ve shonu dnešní doby pozapomnělo a mimo 

odborné veřejnosti se o nich už vlastně neví. Jednou z nich je i Milada Paulová, 

                                                 
9
 ĎURČANSKÝ, Marek: Albína Dratvová. První docentka Přírodovědecké fakulty UK. In: In: 

Forum. Časopis Univerzity Karlovy. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14602.html.  
10

 František Krejčí (1858 – 1934) – filosof a psycholog.  
11

 František Čáda (1855 – 1918) – filosof a pedagog. Jeho stejnojmenný syne František Čáda (1895 – 

1975) byl právní historik, kodikolog a archivář.  

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14602.html
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významná československá historička věnující se byzantologii a jihoslovanským 

dějinám.  

Diplomová práce „Drahá slečno doktore …“ Milada Paulová v letech 1925 – 1935 

se věnuje výseku života Milady Paulové, konkrétně od její habilitace k 

dosažení mimořádné profesury. Výzkum je založen na její osobní korespondenci 

s dvěma významnými muži – s profesorem Jaroslavem Bidlem a s kancléřem prezidenta 

republiky Přemyslem Šámalem. Tato práce mapuje na jedné straně vztah s Jaroslavem 

Bidlem, který byl založen na otcovské náklonosti a v kontextu s tím se věnuje vztahu 

s Přemyslem Šámalem, jenž byl ze strany Milady Paulové založen na velmi silném, leč 

platonickém, citu.  

Čtenář by si mohl položit otázku, proč zrovna tyto tři osobnosti v popředí 

s Paulovou a na základě jejich osobní korespondence. Milada Paulová byla první 

československá habilitovaná historička a později první mimořádná profesorka, což je na 

akademické půdě velmi významná skutečnost. Navíc je také pokládána za jednu ze 

zakládající osobností československé byzantologie. Tento post převzala po svém učiteli 

profesoru Jaroslavu Bidlovi, který byl vedoucím katedry obecných dějin východní 

Evropy a Balkánského poloostrova a měl velký vliv na zformování Milady Paulové 

jakožto vědkyně. Pomyslný trojúhelník uzavírá Přemysl Šámal, kancléř v období První 

republiky, bývalý Maffián a ochránce, jenž Miladu Paulovou podporoval jak v rámci 

profesního, tak i soukromého života.  

Tato diplomová práce popisuje významné události v životě Milady Paulové, 

jakými bylo například dosažení docentury, mapování jihoslovanského odboje za první 

světové války, spolupráce s Přemyslem Šámalem, studijní pobyt ve Francii, nebo 

následný velký střet s Jaroslavem Bidlem a trnitá cesta za dosažením mimořádné 

profesury.  

Milada Paulová se jako historička věnovala důležitým událostem ovlivňujícím jak 

světové, tak i tehdejší československé dějiny. Informace čerpala převážně z deníků, 

soudobých dokumentů či osobních vzpomínek zúčastněných osobností. Díky tomu 

mohla vzniknout působivá díla, na jejichž základě se dalo nahlédnout na tyto události 

očima zainteresovaných osob. Dnes už je tento způsob bádání vcelku běžný, nicméně 

v období První republiky to byl výzkum opravdu převratný a ještě navíc, pokud byl 

proveden ženou.  Ve své diplomové práci jsem jako primární prameny použila dopisy 

všech tří hlavních aktérů, a tak jsem dostala možnost pokusit se složit z jejich pera 

historii psanou mezi řádky.   
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Milada Paulová 1891 - 1925 

Paulovi 

Milada Anna Josefa Paulová,
12

 významná československá historička, přišla na 

svět „na dušičky“ 2. listopadu 1891 v Loukově – Dařenicích nedaleko Turnova 

v Českém Ráji. Jejím rodiči byli František Karel Paul a Anna Paulová, rozená 

Bernardová.
13

   

František Karel Paul se narodil v roce 1862 v Lysé nad Labem a pocházel 

z úřednické rodiny. Jeho otec Karel Paul v tu dobu pracoval v Lysé jako hospodářský 

ředitel místního zámku. S manželkou Annou Paulovou měli několik dětí a všem se 

snažili zajistit patřičné vzdělání. Syn František absolvoval Obecnou školu v Českém 

Dubu a následně vystudoval pražskou Die erste deutsch Staats Oberrealschule, kde 

úspěšně složil v červenci 1880 maturitní zkoušku.
14

 Své obchodní vzdělání završil 

František Paul až o tři roky později na Handles Lehranstalt v Praze.
15

  

Po studiích František Paul nastoupil jako účetní do cukrovaru rodiny Roustonů 

v Loukově – Dařenicích založeném v roce 1870. Paul se zde postupně vypracoval až na 

pozici ředitele. Roustonové, původem z Anglie, byli v Čechách proslavení jako majitelé 

„Roustonky“, strojírenského podniku vyrábějícího například ocelové konstrukce.
16

  

Matka Milady Paulové, Anna, pocházela ze selské rodiny. Narodila se v roce 

1870 jako nejstarší dítě movitého sedláka a mlynáře Josefa Bernarda. Bernard byl 

významný sedlák a poslanec Českého zemského sněmu za Mladočechy.
17

 Po ní přišel 

na svět mladší bratr a dvě sestry.
18

  

Za jakých okolností se František s Annou potkali, dnes není známé. Avšak 

z několika dochovaných dopisů je zřejmé, že vztah mezi snoubenci byl velmi vřelý.
19

 

                                                 
12

 SOA Praha, sbírka matrik, FU Loukov, okr. Mladá Boleslav, matrika narozených 1881 – 1899, s. 

55. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8116/55  
13

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … Vzájemná korespondence 

Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921 – 1935). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 

2011, ISBN 978-80-86495-85-9, s. 7. 
14

 MUA, fond Milada Paulová, k. 49, inv. č. 1030, Maturitní vysvědčení.   
15

 Tamtéž, k. 49, inv. č. 1030, Vysvědčení z obchodní akademie.   
16

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 8. 
17

 NAVRÁTIL, Michal: Almanach sněmu království Českého (1895 – 1901): s životopisy a 

podobiznami poslanců. Edvard Beaufort, Praha 1896. Dostupné z: 

http://archive.org/stream/almanachsnmukrl00navrgoog#page/n151/mode/1up/search/bernard.  
18

 NEUMANN, Bohumil: Milada Paulová (1891 – 1970). Příběh cesty k dosažení první ženské 

docentury v Československu v roce 1925. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Praha 2008, s. 25.  
19

 MUA, fond Milada Paulová, k. 50, inv. č. 1041, Korespondence Anny Bernardové (později 

Paulové) Františku Paulovi.  

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8116/55
http://archive.org/stream/almanachsnmukrl00navrgoog#page/n151/mode/1up/search/bernard
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Sňatek proběhl 4. listopadu 1890 v loukovském kostele Nejsvětější trojice a oddal je 

děkan Josef Němeček.
20

 Mladí manželé tím, dost možná, překonali jisté sociální bariéry. 

František Paul pracoval stále jen jako úředník, zatímco Anna byla dcerou movitého 

sedláka a poslance. Vztah mezi Františkem a jeho tchánem však nikdy nepředstavoval 

úplnou idylku. Milada Paulová ve fragmentu svých pamětí uvádí toto: „Dědeček měl 

několik dětí a vskutku nechtěl, aby si nejstarší dcera Anna – má matka, vzala otce. 

Otcovo tehdejší postavení úředníka bylo málo bohaté rodině.“
21

 Anna v pozdějších 

letech manželství často utíkala do otcova domu, protože pro ni bylo obtížné zvyknout si 

na odlišný styl života, který v cukrovaru vedla. Vztahy mezi mladou rodinou Paulových 

a Bernardovými zanikly po Annině smrti v roce 1895, kdy Josef Bernard protahoval 

vyplacení dědictví svým vnoučatům a nakonec celý dědický podíl po Anně prodal její 

sestře.
22

  

První dítě – dcera Milada, se manželům narodilo do roka po svatbě. Radost 

z jejího narození však byla zkalena těžkým zápalem plic, který čtrnáctidenní 

novorozeně postihl.
23

 Později se u ní projevila naplno tuberkulóza, jež jí sužovala po 

celý život. 

Manželé Paulovi ale u jednoho dítěte nezůstali. Dne 11. prosince 1894 se jim 

narodil syn Karel Paul.
24

 Bohužel, porod byl pro Annu, trpící také tuberkulózou, natolik 

vysilující, že se z něj již nevzpamatovala. Zemřela 21. března 1895. Chlapec svou 

matku dlouho nepřežil. Zemřel na Boží hod vánoční 25. prosince 1895. Milada Paulová 

ve svých pamětech uvádí, že za smrt Karla nesla odpovědnost jeho kojná, bohužel 

konkrétnější informace se nepodařilo dohledat a zápis z matriky zemřelých obce 

Loukova z roku 1895 hovoří pouze o prudkém střevním kataru.
25

 „Narodil se Karel. 

Narodil se na Štědrý večer a za rok přesně na Štědrý večer zemřel. Nesvědomitá kojná – 

matka živit dítě nemohla – zavinila jeho smrt. Byl to prý zdravý, překrásný klučina 

s velikýma modrýma očima po matce. O zoufalství rodičů nedovedu nic říci. Jisto ovšem 

                                                 
20

 SOA Praha, sbírka matrik, FU Loukov, okr. Mladá Boleslav, matrika oddaných 1876 – 1899, s. 

63. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8118/63    
21

 MUA, fond Milada Paulová, k. 2,  inv. č. 26. Fragment pamětí (rukopis). 
22

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 7. 
23

 MUA, fond Milada Paulová, k. 2, inv. č. 26. Fragment pamětí (rukopis).  
24

 SOA Praha, sbírka matrik, FU Loukov, okr. Mladá Boleslav, matrika narozených 1881 – 1899, s. 
59. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8116/59  
25

 SOA Praha, sbírka matrik, FU Loukov, okr. Mladá Boleslav, matrika zemřelých 1876 – 1899, s. 

105. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8119/105  

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8118/63
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8116/59
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8119/105
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je narození bratra stálo matku mnoho sil a zhoršilo chorobu. Zemřela ? zanechávajíc 

mne dvouletou.“
26

   

Absenci matky vynahradila Miladě další důležitá osoba jejího života, a tou byla 

Vilemína Brunclíková (22. srpna 1873 – 8. června 1951). František Paul se po Anině 

smrti už nikdy neoženil, i když si zřejmě uvědomoval, že mateřský, nebo obecně, 

ženský element, je pro výchovu dcery nepostradatelný. Nepřítomnost matky musela být 

pro Paulovou velmi deprimující, a proto se také později přimkla právě k Vilemíně 

Brunclíkové, kterou nazývala svou „adoptivní matkou“. Milada popsala Vilemínu jako 

veselou bytost, kterou si jako dítě vášnivě zamilovala. Jakým způsobem do rodiny tato 

žena přišla, není zřejmé. Víme však, že pocházela z Dařenic, kde její otec působil jako 

nájemce hostince Česká Beseda.
27

 Vilemína Brunclíková provázela Miladu Paulovou 

jako nevlastní matka a hospodyně až do své smrti v červnu 1951.   

Dětství Milady Paulové nebylo díky výše popsaným událostem zrovna šťastné. 

Smrt matky, bratra, všudypřítomná tuberkulóza ovlivnily její psychiku na celý život. 

Díky zmíněné nemoci vnímala samu sebe jako „neduživé, ošklivé dítě – dlouho 

zamračenou holčinu“.
28

 Vážný zdravotní stav znemožnil Miladě Paulové docházet do 

obecné školy v Loukově, tudíž byla velice často vyučována doma. Podle svých slov ji 

však právě osamělé dětství přivedlo k četbě a ta následně ke studiu historie: „ Nemoc mi 

zabránila navštěvovati obecnou školu, vyučovali mne doma, bez styku s dětmi. Osamělé 

dětství vedlo k četbě. Byla jsem vášnivou čtenářkou od šesti let. Prokop Chocholoušek a 

Jirásek mne přivedli ke studiu historie.“
29

 Jmenovaní spisovatelé se věnovali psaní 

historických románů a povídek, tudíž je pochopitelné, že se Milada Paulová nadchla 

právě pro studium dějin. Z obou mužů více ovlivnil Paulovou zřejmě Prokop 

Chocholoušek (1819 – 1864)
30

 a to svým povídkovým cyklem Jih, který se věnuje 

dějinám a životu jižních Slovanů, což byl hlavní obor, jímž se Paulová později profesně 

zabývala.  

  

                                                 
26

 MUA, fond Milada Paulová, k. 2, inv. č. 26. Fragment pamětí (rukopis). 
27

 Tamtéž, k. 2, inv. č. 26. Fragment pamětí (strojopis), s. 8. 
28

 Tamtéž, k. 2, inv. č. 26. Fragment pamětí (rukopis). 
29

 LA PNP, fond Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, inv. č. 1703 – 1706, Životopis Milady 
Paulové.  
30

 MENCLOVÁ, Věra – VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. Libri, Praha 2005, 

ISBN 80-7277-179-5, s. 276. 
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Školní léta a studium na univerzitě 

Milada Paulová navštěvovala obecnou školu v Loukově (částečně byla pro 

tuberkulózu vyučována doma) a později měšťanskou školu v Mnichově Hradišti. V této 

době postihla rodinu Milady Paulové další pohroma - dařenický cukrovar, kde František 

Paul zastával několik let pozici ředitele, zkrachoval, díky čemuž přišel Paul o veškeré 

jmění. Finanční situace rodiny se tím pádem značně zhoršila. Do této doby byl životní 

standart Paulů poměrně vysoký. „Měla jsem jako dítě dva pokoje hraček! Dvě bonny
31

 

k sobě. Měli jsme překrásnou vilu s ohromnou zahradou (celá dvě pole proměněná 

v zahradu), která byla zvláštností. Poznala jsem střední a západní Německo, alpské 

země, kus Švýcar, sev[erní] Itálii – a to způsobem, jak čeští lidé zřídka cestují.“
32

 

František Paul tuto ztrátu pracovního místa a majetku odnesl těžkým nervovým 

zhroucením, které podlomilo jeho zdraví, a následně se odstěhoval s rodinou do Prahy.  

Prvním pražským bydlištěm se stal najatý byt v Žitné ulici v Praze, odkud Milada 

Paulová docházela do Měšťanské dívčí školy na Novém Městě. V roce 1906 se rodina 

stěhovala znovu, tentokrát na Prahu 2 do Jenštejnské ulice naproti čerstvě vybudované 

Hlávkově koleji. S tím přišla i změna školy a dál navštěvovala Paulová Městskou vyšší 

dívčí školu ve Vodičkově ulici.
33

    

V letech 1907 – 1911 absolvovala Milada Paulová Státní ústav pro vzdělání 

učitelek. Podle svých slov si vybrala školu s pedagogickým zaměřením s ohledem na 

svůj zdravotní stav.
34

 Tuto školu dokončila maturitou s vyznamenáním v roce 1911. 

Nyní mohla Paulová vykonávat povolání podučitelky, nebo učitelky na veřejných 

obecných školách. Ambice Milady Paulové však v tomto směru mířily výš. 

V tomto vzdělávacím ústavu se Paulová seznámila se svou přítelkyní Albínou 

Dratvovou,
35

 se kterou se o dva roky později jako externistka přihlásila k maturitní 

zkoušce na c. k. Akademickém gymnáziu v Praze, jejíž úspěšné složení bylo podmínkou 

pro studium na vysoké škole. Tuto zkoušku opět absolvovala s vyznamenáním 

v červenci 1913 a tím se jí otevřely dveře na univerzitní půdu filosofické fakulty c. k. 

České univerzity v Praze. Zde si zvolila jako profilující předměty historii a geografii, 

naproti tomu její přítelkyně Albína si vybrala filosofii a matematiku.  
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Zřejmě už při nástupu na vysokou školu Milada Paulová věděla, že se bude chtít 

věnovat dějinám Slovanů, k nimž ji přivedl její oblíbený autor Prokop Chocholoušek. 

Navíc se v době jejího nástupu do druhého ročníku rozhořela první světová válka, tudíž 

téma stalo poměrně aktuálním.
36

 

První akademické kroky Milady Paulové vedli významní vysokoškolští 

pedagogové, jako byl Josef Pekař, Josef Šusta,
37

 ale zejména Jaroslav Bidlo,
38

 který byl 

Paulové nejen učitelem, rádcem a kritikem, ale také i dobrým přítelem. Profesor Bidlo 

považoval Paulovou za velmi nadanou studentku. Věnoval jí mnoho pozornosti a 

neváhal ji pověřovat komplikovanými úkoly. Dá se říci, že pro její nadání měl více 

prostoru vzhledem k probíhající válce a vyprazdňujícím se lavicím. Milada Paulová 

hojně navštěvovala Bidlovy přenášky týkající se východoevropských dějin a poté psala i 

seminární práci věnující se styku českých husitů s byzantskou církví.
39

  

Co se týče studia geografie, absolvovala Paulová několik předmětů u profesora 

Václava Švambery.
40

 Dále se věnovala přednáškám zabývající se pedagogikou, nebo 

studiem jazyků, například italštiny, nebo základům arabštiny.
41

   

Milada Paulová byla velmi nadané dítě již odmala, což se projevovalo jejím zájem 

o četbu a následně i o vzdělávání ve školních lavicích. Její otec František ji v tomto 

ohledu všemožně podporoval. Po smrti své manželky Anny se již nikdy neoženil a 

možná díky tomu měl ke své jediné dceři velmi silnou vazbu. Přestěhování rodiny do 

Prahy dalo Miladě mnohem větší možnosti, jak realizovat její výjimečný studijní talent, 

kterého si na univerzitě všiml i profesor Jaroslav Bidlo a na to konto ji vzal „pod svá 

křídla“ a rozvíjel tak dál její nadání. Paulová byla pozorná a pilná studentka, která vždy 

dávala studiu přednost.  

Milada Paulová studovala vysokou školu v době první světové války a otázkám 

tohoto tématu se věnovala i ve své pozdější vědecké práci. Co se týče samotné doby 

studia, nebylo to pro ni šťastné období. Její otec přišel o veškeré našetřené finance 

z prodeje rodinného domu. Navíc samotný čas války musel být velmi deprimující. 
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Mnoho studentů odešlo ze školních lavic přímo na frontu a někteří se už nevrátili. 

V akademickém roce 1913/1914 studovalo s Paulovou 12 až 15 studentů, po prvním 

ročníku zůstali pouze čtyři. Tři dívky (včetně Paulové) a jeden muž.
42

  Situace v zázemí 

také nebyla rozhodně idylická. Bohužel nemáme téměř žádnou dochovanou 

korespondenci z této doby, až na jeden dopis adresovaný Paulové Albínou Dratvovou 

z července 1916.
43

 

Je jasné, že hodně času zabralo Miladě Paulové dokončení její seminární práce o 

husitech a byzantské církvi, která si vyžádala mnohem hlubší znalosti jak historického 

pozadí tématu, tak i církevních dějin a souvisejících cizích jazyků. Když se chýlila lhůta 

pro odevzdání ke konci, došla Paulová k názoru, že práce neobstojí a že ji neodevzdá. 

Tím podráždila profesora Bidla, jenž neúspěch svých studentů bral téměř jako svůj 

vlastní. Vzhledem k malému počtu posluchačů jeho semináře a k nárokům na ně 

kladených se to dalo čekat, navíc do Paulové vkládal Bidlo velké naděje. I přesto, že to 

byl velmi přísný a nesmlouvavý člověk, pokud se jednalo o studium či o cokoliv, co 

s tím souviselo, vždy se ochotně snažil pomoci a pro samotnou Paulovou představoval 

při psaní důležitého rádce. Na začátku sedmého semestru nakonec seminární práci přeci 

jen odevzdala a to s vynikajícím posudkem, který ji Bidlo udělil.
44

 Označil tuto práci 

jako bezvadně metodicky vypracovanou a přinášející obohacení novými vědomostmi na 

poli historie české i byzantské vůbec. Paulová práci později obhájila jako doktorskou 

disertaci.
45

 

Tato studie byla jedním z prvních důležitých počinů Milady Paulové, díky kterým 

začala být uznávána jako vědecká pracovnice. Na začátku posledního ročníku jejího 

studia (akademický rok 1918/1919) navrhl profesor Josef Šusta, aby částečně pracovala 

na pozici asistenta Historického semináře na univerzitě. „Od 1. května 1919 jsem byla 

jediným asistentem – první žena na Univerzitě Karlově.“
46

 Ve svých pamětech se však 

Paulová vyjadřuje, že ač byla z velké míry u svých studijních kolegů či vyučujících 

oblíbená, u některých starších pedagogů vzbuzovala nelibost. „Ale neviděl mne každý 

na mém místě rád. Pamatuji se dobře, jak vkročil do místnosti semináře známým 

„černým vchodem“, dveřmi přes celou místnost proti podiu, kde jsem seděla za 
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asistentským stolem, profesor Kamil Krofta. Zůstal stát doslova jako strnulý a vyrazil ze 

sebe s náležitým akcentem ještě dřív, než jsem byla s to jíti mu vstříc a představit se jako 

asistent: „Vy jste v Praze! A dokonce tady!“. Nedovedu přesně určit, čím jsem 

vyvolávala podrážděnost u některých starších činitelů u nás na historii.“
47

  

K závěrečným zkouškám na univerzitě přistoupila Paulová na podzim 1917 a na 

kraji roku 1918. Těmto předcházela ještě předběžná filozoficko-pedagogická zkouška 

z 31. března 1916. Podle zkušební zprávy podala Paulová opět skvělý výkon a prospěla 

s vyznamenáním.
48

 

 Co se týče geografie, po splnění domácího úkolu zadaného profesorem Václavem 

Švamberou se Milada Paulová přihlásila na konci října 1917 ke klausurním a ústním 

zkouškám. V listopadu jí byl předložen úkol pro klausurní práci na téma „Stručný 

politicko-geografický přehled východního Středomoří“. Dne 1. prosince byla práce 

ohodnocena profesorem Švamberou jako výborná a Paulová mohla 3. prosince 

předstoupit před zkušební komisi. Její výkon byl, opět, hodnocen jako výborný.
49

   

Ke státním zkouškám z historie se Paulová přihlásila až na jaře 1918 a nutno 

podotknou, že byly opravdu náročné. Skládaly se ze zkoušek z latiny, řečtiny, 

mateřského jazyka a druhé zemského jazyka a z rakouského a z obecného dějepisu. 

V rámci toho musela Milada Paulová napsat několik klausurních prací. Ve zkušebních 

komisích zasedali Josef Šusta, Jaroslav Bidlo, Čeněk Strouhal a Josef Pekař. Všemi 

těmito zkouškami prošla Paulová s výborným prospěchem, tudíž byla 15. května 1918 

uznána za způsobilou vyučovat na vyšších středních školách historii a geografii.
50

 

Zde se nabízí otázka, proč Milada Paulová nesložila tyto závěrečné zkoušky řádně 

už v akademickém roce 1917/1918. Odpověď je taková, že v říjnu 1917 Paulová složila 

úspěšně rigorózní zkoušku z historie, v lednu následujícího roku z filosofie a získala tak 

doktorský titul. Umožnilo to uznání její práce o stycích husitů s byzantskou církví jako 

doktorské.
51
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  Promoce se konala 19. ledna 1918 v malé aule české Karlo-Ferdinandovy 

univerzity. Během této události pronesla Paulová proslov, kde děkovala, mimo jiné, 

svým univerzitním pedagogům a Jaroslavu Bidlovi v první řadě, a dále také své rodině. 

Zmínila svou matku Annu, zemřelou v roce 1895, a svého otce, ke kterému měla o to 

silnější vazbu a děkovala mu za podporu umožňující studium vysoké školy.
52

 

Doktorát byl pro Paulovou jistě obrovským zadostiučiněním. Po celou dobu svých 

studií musela pilně a svědomitě zpracovávat zadané úkoly, díky čemuž si vysloužila 

nejen podporu svých blízkých, ale také i uznání pedagogů, kteří její vědeckou práci 

velmi chválili. Milada Paulová byla sedmdesátá žena, která získala na Karlo-

Ferdinandově univerzitě doktorát. Titul první historičky patřil dceři prezidenta 

Masaryka Alici Masarykové a to od roku 1903.
53

 

 

První pracovní zkušenosti a Veřejná a Univerzitní knihovna  

Po ukončení vysoké školy vyvstala před Miladou Paulovou otázka, kam se ve 

svém životě chce ubírat dál. Profesor Bidlo se jí tehdy otázal, zdali chce pokračovat ve 

své vědecké práci, nebo se vdát. Ve fragmentu svých pamětí na tento dotaz Paulová 

reaguje velmi zajímavě. „Profesor Bidlo mi položil po skončení zkoušek otázku, chci-li 

pracovat dál, či se provdat / obojí bylo nad lidské síly, tehdy / které jsem nemohla ve své 

jednostranné zaujatosti pro vědu / vůbec chápat. A přece jsem stála tehdy na rozcestí, 

byla bych měla již tehdy chlapce-inženýra. (…) Má touha pracovat, vyniknout v oboru 

historie, byla tak silná, že pro ne neexistovalo nic jiného.“
54

  

Zde se nabízí otázka, jak by se bývala vyvíjela vědecká kariéra Milady Paulové 

v případě, že by toho „chlapce-inženýra“ opravdu měla. Ve svých vzpomínkách se 

Milada Paulová vrací ke studiím a počátku kariéry a několikrát se zmiňuje, že historie 

pro ni byla vším, což je vlastně pravdou. Tvrdě studovala s jasným cílem, kterým bylo 

dosažení vysokoškolského vzdělání. Ale neměla díky tomu tak trochu „klapky na 

očích“? Já se domnívám, že měla. Možná, kdyby uzavřená Milada Paulová občas 

popustila uzdu svým pevně drženým otěžím, mohl v jejím životě nějaký ten ženich být. 

To se ale nestalo, a Paulová tak znala hlavně studijní disciplínu. Nicméně, je možné, že 

pokud by se Milada Paulová měla opravdu rozhodovat mezi rodinným životem po boku 

manžela a vědeckou kariérou, bylo by to rozhodování velmi těžké. Ztráta matky 
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v raném dětství, tuberkulóza, nervové onemocnění jejího otce, to vše poznamenalo 

velkou měrou její psychiku, a já se domnívám, že pokud by měla možnost založit 

vlastní úplnou rodinu, rozhodovala by se velmi obtížně.  

Od září 1918 začala Milada Paulová vyučovat na Městském reálném gymnáziu 

dívčím „Krásnohorská“ předměty dějepis a zeměpis. Požádala také o místo ve Veřejné a 

univerzitní knihovně, ale bohužel bez úspěchu, neboť předpisy tehdy nedovolovaly 

přijmout ženu.
55

 Od října 1918 však dostala za pomoci profesorů Šusty, Bidla a Pekaře 

místo zástupce asistenta v historickém semináři filozofické fakulty.
56

 Zastupovala tak 

svého spolužáka Josefa Dostála, který byl I. asistentem od listopadu 1916.
57

 V této 

pozici Paulová setrvala do dubna 1919, kdy povýšila na místo prvního asistenta, neboť 

Josef Dostál byl přijat do archivu zemské politické správy v Praze. Díky tomu se tak 

stala Milada Paulová první ženou asistentkou na pražské filosofické fakultě.
58

 

Na pozici I. asistentky Milada Paulová nezůstala dlouho. Rok 1919 sebou přinesl 

mimo jiné také legislativní změnu a reorganizaci ve Veřejné a univerzitní knihovně a 

Paulová tam tak mohla na konci července nastoupit na místo praktikantky.
59

 Dráhu 

knihovní úřednice vykonávala Milada Paulová celý šestnáct let.  

K místu ve Veřejné a univerzitní knihovně napomohl Paulové nejen obor jejího 

vzdělání, ale také i kvalitní disertační práce a velký podíl na tom měl, mimo jiné i 

profesor Jaroslav Bidlo. Mezi ním a Miladou Paulovou probíhala čilá korespondence, 

díky které můžeme zpětně nahlédnout do jejich vztahu „žák/student – pedagog“. 

Paulová k Bidlovi vzhlížela a byla mu vděčná za nemalou podporu během svých studií. 

Mimo jiné mu děkovala při příležitosti jmenování praktikantkou do Vědecké a 

univerzitní knihovny. „Přijměte, slovutný pane profesore, moje nejvroucnější díky za 

Vaši pomoc a všechnu laskavost, se kterou jste od počátku sledoval moje osudy a 

pomáhal (…).“
60

 Jeho odpověď přišla jen o pár dní později. „Jsem tomu opravdu 

upřímně rád, neboť mně Vaše zaopatření, přiměřené Vašim silám a úkolům velice leželo 

v mysli, ač jsem Vaše stesky hleděl mírnit střízlivými úvahami. Přijměte tedy mé 

upřímné blahopřání. (…) Překračujete meze oprávněných a zasloužených mnou díků, 

neboť jsem Vám pouze podle sil svých pomáhal (a byl jsem pouze jedním z několika 
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pomahačů), ale hlavní základ jste si položila Vy svou kvalifikací čili svým přičiněním, 

svojí poctivou prací, kterou jsem si u Vás vedle Vašeho velikého nadání nejvíce cenil, 

neboť ideálem mého žáka jest žák nadaný, svědomitý a pracovitý.“
61

 Ve svém dopise 

z 28. července 1919 neopomenul Paulovou vybídnout k další práci, která by jí 

napomohla v dalším vývoji. Paulová mu za několik dní odpověděla, že během doby, ve 

které nemají úřední hodiny, se snaží překládat, tudíž si jeho rady opět vzala k srdci.
62

 

Ministerstvo školství a národní osvěty kladlo důraz na další vzdělávání svých 

pracovníků. Od roku 1920 podnikali úředníci Veřejné a univerzitní knihovny řadu 

studijních cest a mezi prvními byla právě Milada Paulová.
63

 Tento výjezd za hranice do 

Království SHS měl pro Paulovou osudový význam. Po svém návratu v roce 1921 se 

Paulová nevrátila na původní pozici v oddělení rukopisů, postoupila totiž do oddělení 

národní bibliografie, ve kterém zůstala až do svého odchodu v roce 1935.
64

 

Konkrétnější informace o náplni práce Milady Paulové v knihovně prameny 

nepřinášejí.
65

 

 

V Království Srbů, Chorvatů a Slovinců   

Po rozpadu habsburského soustátí v roce 1918 se nástupnické státy (Království 

SHS, Československo, Rumunsko) snažily spolu co nejvíce spolupracovat, což se 

projevilo během pařížských mírových jednání v letech 1919 a 1920 a následně 

uzavřením spojenecké smlouvy v červnu 1920, která se později stala základem 

vojensko-politického spojenectví nazvaného Malá dohoda.
66

  

Spolupráce československého a jihoslovanského státu probíhala nejen v rámci 

mezinárodních politických úmluv. Dále také vznikaly různé organizace a spolky, které 

sdružovaly podporovatele československo-jihoslovanského přátelství. Mezi nimi, mimo 

jiné, byla také Jihoslovanská komise vzniklá na jaře 1919 v Praze. Na svědomí ji měl 

Bedřich Štěpánek
67

 a v jejím čele stáli Jiří Viktor Daneš,
68

 Viktor Dvorský
69

 a Karel 
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Domin.
70

 Cílem komise byl rozvoj a upevnění vzájemných vztahů mezi oběma státy. 

V této instituci pracovala i Milada Paulová, jejíž úkol spočíval ve zpracování dějin 

jihoslovanského a československého odboje za I. světové války. Na tuto funkci ji 

z pozice člena navrhl Jaroslav Bidlo.
71

  

Zájem o československo-jihoslovanskou spolupráci byl patrný v mnoha sférách 

společenského života. Pražské nakladatelství Jana Laichtera se rozhodlo vydat edici 

„Dějin národů“, jejíž první svazek měl pojednávat o historii Srbska. Po konzultaci 

s Jaroslavem Bidlem padla volba na knihu Stanoje Stanojeviće „Dějiny srbského 

národa“. Překlad tohoto díla dostala na starost Milada Paulová, která se o něm zajímavě 

vyjadřuje ve svých pamětech. „Jednoho dne položil Bidlo v semináři přede mne na stůl 

Stanojeviće  a řekl stručně: Přeložte to! K námitce, že neznám srbsky, odpověděl, že 

toho není třeba. Vezměte slovník a překládejte. (…) A tak jsme společně vydali knihu. 

Jak uvádí Paulová dále, nedělalo jí problém naučit se novou cizí řeč, což svědčí o 

velkém jazykovém talentu. Revizi překladu provedl Bidlo sám.
72

 Profesor Bidlo se se 

svou žačkou podílel ještě na dalším překladu, tentokrát to byla kniha „Russkaja Istorija“ 

od Aleksandra Ivanoviče Borgmana, nicméně vzhledem k nízkému ohlasu „Dějin 

srbského národa“ nebyl tento překlad vydán.
73

 

V rámci Jihoslovanské komise dostala Paulová za úkol zpracovat dějiny Čechů a 

Jihoslovanů v období I. světové války. Prvním kandidátem pro tento úkol byl profesor 

Karel Kadlec,
74

 avšak v době zadání to byl již postarší muž, a navíc sama komise 

vyžadovala nejlépe mladého historika. Pro Miladu Paulovou to byl osudový mezník 

jejího života, neboť tato práce určila směr jejího dalšího kariérního vývoje a zasela tak 

semínko pozdějšího sváru mezi ní a profesorem Bidlem. „Tam na schodech mezi 

druhým a třetím patrem jsem se setkala jednoho dne s Bidlem, který scházel dolů 

z kabinetu pro dějiny umění a zastaviv mne, obrátil se na mne -  s prosbou! Podtrhuji 

s prosbou! Jaká událost v malém životě. Žádal mne, abych se vzdala Paříže a abych se 

ujala plánu řečené komise. Svěřil se mi, že navrhl k úkolu, o který se jedná, profesora 

Kadlece, ale že pánové nechtějí, žádají mladou, svěží sílu, s elánem, ale ovšem 
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schopnou. Profesor nikoho nemá, jenom mne. Vyhovím? V té chvíli se rozhodovalo 

mnoho v mém životě, který by se byl zcela jinak a pro mne osobně mnohem úspěšněji 

utvářil. Byla bych zpracovala rychle zamýšlené téma o byzantském feudalismu, rychle 

pronikla na mezinárodní fórum v rámci byzantologických studií, ne až po druhé válce 

světové, byla bych rychle dosáhla profesury a sní postavení a výhod, zejména 

finančních, ale též společenských a akademických hodností, které přináší normální 

badatelská kariéra. Přes to nelituji a nikdy jsem nelitovala svého rozhodnutí. Rozhodla 

jsem se ihned. Pojedu dolů, změřím své síly v novověkých dějinách! A znovu opakuji: 

Nikdy jsem nelitovala a nelituji. Začalo největší dobrodružství mého života.“
75

 

V době vyslání na pracovní cestu do Království SHS byla Milada Paulová 

zaměstnaná ve Veřejné a univerzitní knihovně, tudíž musela požádat Ministerstvo 

školství a národní osvěty o povolení této studijní cesty. Toho se jí dostalo společně 

s finanční podporou z fondu pro podporu vysokoškolského dorostu. Dovolená jí byla 

udělena od začátku února do konce roku 1920.
76

 

Odjezdu do Království SHS předcházelo ještě seznámení se se situací. „V Praze 

jsem byla uvedena prof. Bidlem ve styk s drem. Štěpánkem – první setkání bylo na hradě 

v pokoji, či spíše sále, kde bylo plno aktů – po stolech, po zemi, Boží dopuštění. Sešli 

jsme se poté s drem. Štěpánkem a slečnou Annou několikráte v kavárně U Zlaté Husy, 

pro tajný výbor za války tak památné, kde mne Štěpánek hleděl seznámit aspoň se 

základními fakty tajné válečné činnosti.“
77

  

V první dubnové dekádě odjela Milada Paulová pečlivě vybavená vízy, 

doporučeními a potřebnými knihami vlakem do nové Jugoslávie. Měla už za sebou 

menší cestovatelské zkušenosti a to z období dětství, kdy s ní její otec jezdíval na 

léčebné pobyty do Alpských zemí. Cesta do Království SHS však byla poněkud odlišná. 

Paulová cestovala sama, sic osmadvacetiletá, do země, která se ještě úplně 

nevzpamatovala z hrůz světové války. „A jela jsem do nové, mladé země, plné kvasu a 

vášnivých sporů, s úkolem přimět jihoslovanské ministry a politiky, členy vlády, 

vracející se nakrátko z mírové konference v Paříži, ne aby mne přijali, ale aby se mnou 

pracovali.“
78
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Jihoslovanské národy byly až do konce první světové války v područí vlády 

habsburské monarchie. V roce 1914 se ze Srbska ozývaly hlasy volající po vytvoření 

jednoho jihoslovanského státu zahrnujícího Srby, Chorvaty a Slovince.
79

 Nejvíce byl 

slyšet hlas Nikoly Pašiće
80

. Tyto názory nabývaly na intenzitě nejen s postupující 

válkou a pomalu upadajícím Rakouskem-Uherskem, ale napomáhaly tomu i převratné 

události, jako například Říjnová revoluce v Rusku v roce 1917. Tento převrat u 

ostatních národů ještě zvýšil touhu po sebeurčení a vymanění se z nadvlády národů 

cizích. Z kraje roku 1918 se zástupci jihoslovanských národů snažili zintenzivnit úsilí o 

mezinárodní podporu svých politických cílů, nicméně státy Dohody v tomto směru 

dávaly přednost autonomii těchto národů v rámci Rakouska-Uherska. Z konkrétních 

dokumentů, ve kterých toto stanovisko zaznělo, můžeme jmenovat například prohlášení 

britského ministerského předsedy Davida Lloyda George z 5. ledna 1918, nebo 14 bodů 

prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona z 8. ledna téhož roku.
81

 Po nezávislosti volající 

národy však neztrácely naději a na Kongresu utlačovaných národností v Římě v dubnu 

1918 přednesli jejich zástupci přání o poskytnutí plné nezávislosti. Za Čechy a Slováky 

se účastnili Eduard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.  

Na podzim 1918 se však představitelé států Dohody shodli na nezbytnosti rozbití 

Rakouska-Uherska a to z důvodu urychlení porážky Německého císařství a ukončení 

válečného stavu. V jihoslovanských zemích se tak začaly vytvářet místní výbory, které 

měly připravovat a později i ustavovat samostatnost jugoslávského státu. Jako první 

začala působit Národní rada v Lublani, dále pak v Záhřebu Národní rada Slovinců, 

Chorvatů a Srbů, v jejímž čele stál Anton Korošec, předseda Slovinské lidové strany. 

Habsburské císařství už bylo v této době naprosto zdecimované válkou, a i když se 

snažilo zachránit plánem přeměny monarchie na federaci, bylo už pozdě a navíc se tento 

nápad týkal jenom Předlitavské oblasti. Dne 29. října 1918 přerušil chorvatský sněm 

v Záhřebu veškeré svazky s monarchií a deklaroval Dalmácii, Chorvatsko A Slavonii za 

samostatný stát. Následně vstoupil chorvatský stát do nezávislého státu Slovinců, 

Chorvatů a Srbů. Chorvatský sněm poté přenesl zákonodárnou iniciativu na záhřebskou 

Národní radu, která vyhlásila vstup Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů do společného státu 

se Srbskem a Černou Horou. Souběžně s tím probíhalo ustanovení národní vlády pro 
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Chorvatsko a posléze pro zbylé oblasti. Mezinárodní politiku řídil z Paříže 

Jihoslovanský výbor.
82

 

I tak bylo ale postavení mladé země nejisté, neboť státy Dohody neuznaly jak 

nový stát, tak ani jeho politické zástupce z důvodu vnitřních rozepří mezi 

Jihoslovanským výborem a Pašićovou vládou. Obě strany se nemohly shodnout na tom, 

kdo bude reprezentovat zájmy Jihoslovanů před ostatními státy.
83

 

Situace ve Státu SHS byla značně napjatá také z důvodů územních požadavků 

Itálie stanovených Londýnskou smlouvou. V listopadu 1918 začali Italové zabírat 

některé části Chorvatska a dosazovat do nich svou samosprávu. Další problémy, kterým 

Národní rada musela čelit, bylo rozšiřující se revoluční hnutí, zmatky vzniklé díky 

rozpadu monarchie nebo rolnické bouře. Tyto neklidné poměry vyžadovaly co 

nejrychlejší spojení Státu SHS se Srbskem, jehož armáda mohla zabránit italské anexi a 

pozastavit narůstající chaos.  

Jihoslovanští zástupci se tedy sešli v první listopadové dekádě 1918 ve švýcarské 

Ženevě za účelem ustanovení jugoslávského státu a jeho nejvyšších orgánů v čele 

s panovníkem z rodu Karadjordjevićů.
84

 Národní rada na požadavky představitelů 

Srbska nakonec přistoupila a 1. prosince 1918 bylo vyhlášeno společné Království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců.
85

 

Do Záhřebu přijela Milada Paulová 12. dubna 1920. Po počátečních problémech 

týkajících se ubytování se zabydlela v centru města, kde jí podnájem poskytla rodina 

Krucki.
86

 Aby však mohla pracovat na úkolu, který jí byl zadán, musela proniknout do 

vyšších politických kruhů, do kterých jí napomohl František Hlaváček
87

 neboť původní 

„rádce“ Rudolf Giunio,
88

 přítel Bedřicha Štěpánka, se ukázal jako nespolehlivý.
89

  

František Hlaváček měl ještě z dob svých studií na právnické fakultě UK mnoho 

přátel mezi Jihoslovany. Byl velmi jazykově nadaný, což mu umožňovalo cestovat a 

poznávat nové okruhy lidí. Na počátku 20. století navštívil mimo jiné i jihoslovanské 

země a tak mohl později zprostředkovat Paulové setkání s osobami důležitými pro její 
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práci. Okruh Hlaváčkových přátel v Záhřebu byl poměrně široký. Spadali do něj politici 

zastávající různá místa vládě, v opozici, dále to byli poslanci nebo novináři. Za ty 

nejdůležitější osobnosti můžeme jmenovat Svetozora Pribićeviće,
90

 Stjepana Radiće
91

 

nebo Većeslava Vildera.
92

 Poslední jmenovaný muž, Većeslav Vilder pocházející 

z Čech, konkrétně z Litomyšle, pomáhal Paulové srovnatelně, jako František Hlaváček. 

„Poslanec Vilder, šéfredaktor záhřebské „Rijeći“ byl mimo to původem Čech, jeho 

maminka, jež poslední léta života, to jest v mém období, žila v příjemné domácnosti 

Vildra a jeho krásné choti, paní Hermíny, se nikdy charvátsky nenaučila. Poslanec 

Vilder se mne ujal tak, že za čtrnáct dní po našem setkání mi již postoupil svou 

pracovnu k prvnímu zmíněnému interview s dr. Smodlakou.“
93

 

Díky vlivu Františka Hlaváčka a Većeslava Vildera získala Milada Paulová velké 

množství materiálů nezbytných pro sepsání své práce. Vzhledem k tomu, že písemných 

pramenů nebylo mnoho, neboť téměř žádný z politiků neměl potřebu zaznamenávat své 

paměti, nebo také často nositelé vzpomínek prostě umírali, skládal se nashromážděný 

materiál převážně z proběhlých rozhovorů. Výjimkou, a to poměrně netradiční, je 

získání části osobního deníku krále Petra I. Karadordeviće. Podle svých vlastních 

vzpomínek při slavnostní přehlídce Paulová pronikla kordonem stráže, přiskočila ke 

králi jedoucím na koni, a požádala ho o jeho deník. Petr I. její žádosti vyhověl kladně.
94

 

Sebrané materiály týkající se cesty k jihoslovanskému sjednocení vyhodnotila 

Paulová jako velmi významné. Rozhodla se tedy, že dané problematice věnuje mnohem 

více prostoru, než jak požadovala Jihoslovanská komise. Zadaná práce se pomalu 

transformovala na práci habilitační, která vyšla pod názvem „Jugoslavenski odbor“.
95

 

Intenzivnější práce na spisu si vyžádala prodloužení studijního pobytu, který měl 

původně končit v prosinci roku 1920. Ministerstvo školství i Jihoslovanská komise toto 

prodloužení povolily a jediný, kdo měl vůči tomu výhrady, byl ředitel Veřejné a 
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univerzitní knihovny Jaromír Borecký, u něhož byla Paulová zaměstnaná. Pobyt 

v Království SHS si ale nakonec stejně prodloužila do září 1921.  

Spis „Jugoslavenski odbor“ byl ve své době prací beze sporu výjimečnou, ať už 

kvůli množství a důležitosti sebraného materiálu, nebo způsobu zpracování. Díky 

výrazné absenci písemných pramenů plynul sběr informací hlavně z rozhovorů 

s pamětníky. Dnes se tato metoda nazývá orální historie.
96

 V současné době je to běžný 

způsob studia dějin, ale tehdy to bylo opravdu pokrokové už jen samotnou postavou 

mladé historičky Paulové, která se dva roky po světové válce vydává do čerstvě 

vzniklého neklidného státu zkoumat ožehavé dějinné události nedávné doby metodou 

rozhovorů, způsobem to poněkud nezvyklým.  

Během svého pobytu v Království SHS se Paulová nezabývala jenom prací na 

připravované knize. Navštěvovala také přednášky na univerzitách v Záhřebu či 

Bělehradu a dále měla také za úkol opatřit odbornou literaturu pro historický seminář 

Filosofické fakulty UK a pro nově připravované univerzity v Brně a Bratislavě. Jednalo 

se převážně o literaturu a prameny zabývající se byzantskou, balkánskou a 

jihoslovanskou historií. Na nákup těchto publikací bylo Paulové přiděleno 

ministerstvem 50 tisíc korun.
97

 

V průběhu svého prvního působení v Jugoslávii se Milada Paulová na podzim 

1920 vypravila do Dubrovníku. Po cestě se zastavila také v Sarajevu a ve Splitu, kde 

studovala materiály v místních archivech a městských knihovnách.
98

 V prosinci už zase 

byla zpět v Záhřebu, kde také poprvé oslavila Vánoce sama bez svého otce jen 

v přítomnosti rodiny Većeslava Vildera.
99

  

Během roku 1921 řešila Milada Paulová poměrně závažné dilema týkající se její 

budoucí kariéry. Stála před ní možnost ujmout se místa na nově vzniklé bratislavské 

univerzitě. Působení v Bratislavě však bylo podmíněno její neodkladnou docenturou a 

hlavně také dřívějším odjezdem z Jugoslávie. Nabídka to byla velmi lákavá, 

pedagogická funkce na akademické půdě by znamenala velké možnosti v dalším 

vzdělávání, vědeckou nezávislost a také zlepšení finanční situace. Na druhou stranu, 

tato pozice by mimo jiné znamenala velké časové vytížení, které by znamenalo odložení 
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momentálně rozdělané práce. Po pečlivém uvážení se nakonec Paulová rozhodla 

univerzitní nabídku odmítnout a nadále pokračovat v jihoslovanské věci.
100

  

Zpět do Československa se Milada Paulová vrátila až 30. září 1921. V době 

pobytu v Jugoslávii navázala styky v důležitých kulturních a politických kruzích a 

některé z nich přerostly ve vřelé přátelství, na která Paulová ve svých pamětech 

vzpomínala velmi ráda. „ Nebylo mi nikdy tak dobře v životě jako tehdy v Jugoslávii a 

nikde jsem nezískala tolik přátel, jejichž přátelství mne provázelo a provází životem i 

v synech mnohých těch politiků, kteří jsou dnes již archiváři, univerzitními profesory. 

(..) V Jugoslávii mne měli rádi. Temperament šel dohromady.“
101

 

 

Setkání s Přemyslem Šámalem a Tomášem Garrigue Masarykem  

Po svém návratu si Paulová uvědomila, že její připravovaná práce bude neúplná, 

pokud do ní nezapracuje pohled některých osobností českého odboje. Jednalo se o 

významné osoby aktivní ve vysoké politice. Tím nejvýše postaveným byl prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk. 

Z počátku října 1921 se Milada Paulová vydala do prezidentské kanceláře 

doprovázená československým konzulem Odonem Párou,
102

 kde se chtěla ucházet o 

audienci u prezidenta Masaryka. Právě zde se poprvé setkala s druhým (nebo možná i 

s prvním, jak se to vezme) osudovým mužem ve svém životě, s kancléřem Přemyslem 

Šámalem. Vzhledem k důležitosti Šámalovy osoby v osudu Milady Paulové a také 

v  mé diplomové práci, bych mu ráda dopřála trochu více prostoru. 

Přemysl Šámal se narodil 4. října 1867 v Praze vysoko postavenému úředníkovi 

Janu Šámalovi a jeho manželce Marii, rozené Černé. Jeho děd JUDr. Tomáš Černý 

býval pražským starostou. Nebylo tedy až zas takovým překvapením, když se Přemysl 

Šámal rozhodl pro studium práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po úspěšném 

zakončení vysoké školy působil jako praktikant v kanceláři svého děda a v roce 1898 se 

stal samostatným advokátem. Velmi čile se účastnil společenského a politického života, 

v letech 1902 – 1922 zastával funkci místostarosty Ústřední matice školské, 
103

 působil 

také v Muzeu království Českého. Šámal už od studentských let podporoval 
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Masarykovo realistické hnutí, byl členem České strany pokrokové a od roku 1915 

zastával funkci předsedy. Pojilo také přátelství se samotným prezidentem Masarykem.  

Po vypuknutí Velké války se aktivně účastnil protihabsburského odboje a v roce 

1915 stál společně s Masarykem u zrodu tajné odbojové organizace zvané Maffie. Po 

odchodu Edvarda Beneše
104

 stál dokonce v jejím čele.  Díky Šámalovým konspiračním 

sítím nebyli nikdy odhalení, a to i přes zatčení Aloise Rašína
105

 a Karla Kramáře.
106

 

Vzhledem ke skvělému utajení o svém členství nevěděli ani někteří blízcí přátelé.
107

  

V říjnu 1918 se Šámal a ostatní čeští politici v čele s Edvardem Benešem podíleli 

v Ženevě na jednáních se zástupci Masarykovy zahraniční vlády. Po vzniku 

Československa se Přemysl Šámal stal členem Revolučního Národního shromáždění a 

také nastoupil na pozici prvního poválečného primátora v Praze, na které setrval do 

následujícího roku 1919, kdy se stal kancléřem prezidenta republiky. Úřad kancléře 

vykonával po funkční období prezidenta Masaryka a Beneše až do nástupu 

protektorátního prezidenta Emila Háchy na podzim 1938.
108

 Poté odešel Přemysl Šámal 

do výslužby, nicméně už následující rok po začátku německé okupace se postavil do 

čela odbojové organizace Politické ústředí.
109

 Vzhledem ke své odbojové činnosti za 

první světové války a také přátelství s Edvardem Benešem se Přemysl Šámal zařadil 

jako jedna z hlavních osob na seznam gestapa. K zatčení došlo i přes pokročilý věk 

Šámala 28. ledna 1940. Bývalý kancléř byl po čtyři měsíce podroben krutým výslechům 

a následně jej převezli do berlínské věznice Alt Moabit.
110

 Šámalův zdravotní stav byl 

však již natolik špatný, že gestapo nakonec rozhodlo o jeho přeložení do soukromého 

sanatoria, kde 9. března 1941 zemřel.
111

  

Nacistickým perzekucím neušla ani Šámalova rodina. S první manželkou Annou, 

rozenou Nekvasilovou, měl syna Jaromíra, který se narodil 12. července 1900 a působil 
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jako profesor zoologie na Vysokém učení technickém v Praze. Po atentátu na říšského 

protektora Reinharda Heydricha
112

 patři Jaromír Šámal mezi zatčenýmé a 6. června 

1942 byl popraven. Jaromírovu manželku Miladu (roz. Cebeovou), snachu Přemysla 

Šámala, následně deportovalia do koncentračního tábora a její dvě děti Jiří a Alena, 

které měla v opatrovnictví jejich nevlastní babička Pavla,
113

 prošly polskými 

koncentračními tábory a poté byly umístěny do německé rodiny k „poněmčení“. Děti si 

vzal do opatrovnictví lékař Georg Weiss žijící ve Weinheimu u Badenu, a se svou 

rodinou k nim velmi přilnul. I přesto si však Weissovi uvědomovali pohnutý osud 

sourozenců a v roce 1944 navštívil Georg Weiss jejich prarodiče Jindřicha a Antonii 

Cebeovy (rodiče Milady Šámalové, roz. Cebeové) aby jim oznámil, že jsou děti 

v pořádku a o rok později zaslal i jejich fotografie.
114

 Po konci války proběhlo hledání 

Šámalových vnoučat a ta byla nakonec vrácena zpět jejich matce, která přežila věznění 

v koncentračních táborech Osvětim či Ravensbrück.  

Vraťme se ale zpět do roku 1921, konkrétně do 5. října, kdy Milada Paulová 

v doprovodu konzula Odona Páry navštívila kancelář kancléře prezidenta republiky 

Přemysla Šámala s žádostí o zprostředkování setkání s prezidentem Masarykem a 

poskytnutí materiálů týkajících se spolupráce s Jihoslovany v době první světové války. 

Ještě týž den napsal Šámal Paulové dopis obsahující kladný postoj prezidenta Masaryka 

k setkání a prosbu o připravení otázek na počátek následujícího měsíce. „Měl jsem dnes 

příležitost mluviti s panem prezidentem o Vašem vědeckém poslání. Pan prezident se 

zájmem vyslechl referát o naší rozmluvě a prohlásil, že jest ochoten Vám poskytnout 

kdykoliv slyšení. Poněvadž nyní během měsíce října bude asi dosti těžko vyhradit pro 

delší slyšení čas, račte laskavě si připraviti pro počátek listopadu dotazy, které byste 

panu prezidentovi položila. Pro ukrácení věci račte mně je během měsíce října 

předložit; zašlu je panu prezidentovi do Lán, načež pan prezident Vám den a hodinu 

audience určí.“
115

   

                                                 
112

 Reinhard Heydrich (1904 – 1942) – zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava. 

Zastřelen 27. května 1942 českými parašutisty. Jeho smrt vyvolala následně teror nazývaný 

heydrichiáda, který představoval kruté represe vůči českému protektorátnímu obyvatelstvu.  
113

 Přemysl Šámal byl dvakrát ženatý. Jeho druhou ženou byla Pavla Fořtová, roz. Kropfová, jejíž 

matka pocházela ze sklářské rodiny Kavalírů, viz. KAVALÍROVÁ, Kateřina: Historie skláren 

Kavalier a rodiny Kavalírovy. Bakalářská práce. Fakulta filosofická Univerzity Pardubice, Pardubice 

2012. Dostupné z: 

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/47598/3/KavalirovaK_Historiesklaren_TJ_2012.pdf 
114

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … Vzájemná korespondence 
Milady Paulové a Přemysla Šámala. II. díl (1936 – 1939 [1945]). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 

Praha 2012, ISBN 978-80-86495-93-4, s. 353. 
115

 MÚA, fond Milada Paulová, k. 10, inv. č. 442. Dopis P. Šámala M. Paulové.  

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/47598/3/KavalirovaK_Historiesklaren_TJ_2012.pdf


37 

 

I přes osobní setkání se samotnou mladou vědkyní se Šámal na její osobu 

informoval v Univerzitní knihovně a u profesora Bidla. Velmi zajímavý interní záznam 

P. Šámala pocházející z 13. října 1921 vypovídá o tom, že se Šámal dovídal o Paulové 

informace i nepřímo z rozhovorů vedených např. s kolegy M. Paulové. „Během 

rozmluvy s dr. Steinhardem, úředníkem Univerzitní knihovny v Praze, přišla řeč na dr. 

Paulovou, o níž se on vyjádřil, že je chytrá a velmi pilná, že ji však považuje za 

hysterickou a že mnoho mluví. Dále podotkl, že [prý] byla delší dobu v Jugoslávii, prý 

s politickým posláním, a vyslovil podivení, že se takové osobě podobné věci svěřují.“
116

 

Těžko říct, jak po tomto sdělení Šámal o Paulové smýšlel. Navíc, dr. Steinharda 

poněkud krutě označil Paulovou jako hysterickou, i když ve druhé polovině třicátých let 

by bylo toto označení pro Paulovou velmi aktuální. Ale nepředbíhejme. 

Požadované poznámky poslala Paulová Šámalovi v dopise z 28. října 1921.
117

 

Historička je zformulovala do deseti hlavních tematických skupin. Samotná audience 

proběhla 20. prosince 1921 v Lánech.
118

 

 

Tabulka 1. Otázky M. Paulové pro Tomáše Garrigue Masaryka poslané na schválení 

kancléři Přemyslu Šámalovi, 28. října 1921.  

1. Z pobytu pana prezidenta v Římě 1914 

2. Ze Severní Ameriky 1918 

3. Rusko 

4. Akce za uznání českého a jihoslovanského státu 

5. Římský kongres 

6 Celkový soud o J. O. (Jugoslavenski odobr) a srbské vládě 

7. Jest „pravděpodobné“, že bylo lze dosáhnouti ve Versailles, aby okupační mandát 

nebyl svěřen samotné Itálii, kdyby Jugoslávie byla již bývala „uznána“? 

8. Z éry „velezrádných procesů“ 

9. O cestě pana prezidenta do Srbska za balkánské války 

10. Realistická generace  

  

 

Témat k rozebrání měla Milada Paulová opravdu dosti a prezident Masaryk jí 

poskytl svůj pohled na danou problematiku, mimo jiné vyjádřil podporu pro 

jihoslovanské sjednocení pod vedením Srbska a rozhodný distanc od myšlenky 
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federace. Jako hlavní důvod spatřoval ve vedení politiky jihoslovanských vůdců, kterou 

považoval za diletantismus.
119

     

Následující den po audienci v Lánech se Paulová dostavila na Hrad, aby 

poděkovala kancléři Šámalovi za zprostředkování setkání s Masarykem a také ho chtěla 

požádat o materiál týkající se Maffie.
120

 V kanceláři jej však nezastihla, nicméně 

informace o této návštěvě se dochovala z pera Jaroslava Čihaře.
121

 Ještě na konci 

prosince 1921 se Paulové podařilo Přemysla Šámala v kanceláři navštívit a pohovořit 

s ním o její první návštěvě u TGM.
122

 

První měsíce roku 1922 znamenaly pro Paulovou intenzivní práci na dokončení 

knihy „Tajná diplomatická hra o Jihoslovany za světové války“, jež byla hotová na 

počátku léta.
123

 Informace do ní vložené konzultovala s Přemyslem Šámalem a hotovou 

monografii mu také odevzdala, ale až v lednu následujícího roku.
124

  

Samotná tvorba knihy byla zkomplikovaná vyhrocenou politickou situací 

v Království SHS, kde v prosinci 1921 vznikla vláda srbských radikálů a demokratů, 

v jejímž čele stál Nikola Pašić preferující Velkosrbskou myšlenku.
125

 Tento kabinet byl 

však od počátku ve střetu se sílícím chorvatským nacionálním hnutím, které vzneslo 

požadavky na federalizaci a větší práva pro Chorvatsko. Již v létě 1921 se vytvořilo 

několik stran, například Chorvatská republikánská selská strana či Chorvatská strana 

práva, které sice neodmítaly jednotný stát Jihoslovanů, ale jen v tom případě, pokud by 

byl založen jako federativní.
126

 

V lednu 1921 vydali poslanci Chorvatského bloku memorandum, ve kterém 

označili, že politika vládnoucích srbských stran byla úmyslně vedena ke zničení 

chorvatské státní individuality. Právě v této napjaté politické situaci došlo ke zveřejnění 
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tajných válečných dokumentů významného chorvatského politika Ante Trumbiće.
127

 

Jejich obsahem byla žádost na americkou vládu, aby sporná území byla obsazena 

Spojenci a Srbskem, nikoliv Itálií, jak píše ve svém dopise Přemyslu Šámalovi Milada 

Paulová.
128

 Ve snaze ochránit Trumbiće měla Paulová v plánu vyjmout ze své knihy 

kapitolu dotýkající se této problematiky a publikovat ji dříve. „Chtěla bych vyjmouti ze 

své práce partii o Jihosl[ovanském] výboru za hranicemi a vydati zvláště. Zde by bylo 

to, co se nyní dole žurnalisticky rozvíří, se všemi vášněmi, podáno najednou genetickými 

vývojem, klidnou a věcnou formou. Stanoviskem, které by vykládalo a vneslo do sporu 

moje „zvláštní“ stanovisko; hledisko, jež úplně nestojí ani na jedné straně.“
129

 Ante 

Trumbić to však zamítl a dál trval na předložení celé knihy, k jejímuž sepsání dopomohl 

svými informacemi.  

Jak již bylo uvedeno výš, kniha „Tajná diplomatická hra o Jihoslovany za 

světové války“ vyšla v lednu roku 1923 a setkala se s obecným uznáním. Vyšlo na ni 

několik recenzí, například od Josefa Penížka v časopisu Ženský svět, a dále pak anotace 

Josefa Pekaře v Českém časopisu historickém. „Spis je psán živě, s dobrou znalostí 

situace; vedle úsudků velmi trefných najdeme ovšem i takové, s nimiž souhlasit 

nelze.“
130

 Paulové se dostalo tedy nejen uznání, ale také i objektivní kritiky.  

Po dokončení „Tajné diplomatické hry o Jihoslovany za světové války“ se 

Paulová vrhla do práce na své další knize nazvané „Jugoslavenski odbor“.
131

 Toto dílo 

zpracovávalo jihoslovanský odboj za I. světové války a Milada Paulová jej plánovala 

předložit jako habilitační práci. „Jugoslavenski odbor“ měl vyjít jak v češtině, tak i 

v chorvatštině, nicméně se v tomto případě musely zvážit možné politické důsledky této 

knihy, protože ta měla představovat záporné stanovisko vůči srbským radikálním 

kruhům, které v tu dobu tvořily vládní kabinet. Československé ministerstvo zahraničí 

se však obávalo reakce srbských radikálů, neboť se snažilo udržovat bezproblémové 

vztahy s Bělehradem.
132

 Je velmi pravděpodobné, že právě proto kniha nikdy nevyšla 

v českém jazyce. Jak se dá dočíst v interním záznamu Přemysla Šámala, proti se stavěl 
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ministr zahraničí Edward Beneš. „Dr. Paulovou znám, vím také, že pracuje o díle 

historickém o jihoslovanském osvobození. Práce její vyzní proti Srbsku. Mám dojem 

také, že v některých věcech jest poněkud sangvinická, ačkoliv o její schopnosti 

historické nepochybuji a nechci pochybovati. Z důvodu toho však jest nutno míti se na 

pozoru, aby srbská vláda aneb král si to nevykládali jako krok proti sobě, když by se jí 

dostalo nějaké podpory oficiální.“
133

 Kniha tedy nakonec vyšla pouze v chorvatštině 

v Záhřebu v roce 1925. 

Na počátku března 1924, během prací na výše zmíněné knize, obdržela Paulová 

zprávu od srbského generálního konzula v Oděse Cemoviće s velmi zajímavou 

informací a pozváním do Bělehradu. Panovník Království SHS Alexandr I. 

Karadjordjević mu dal k prohlédnutí svůj deník obsahující důležitá data týkající se 

srbského osvobození během I. světové války. Cemović na to konto upozornil Alexandra 

I. na práci Paulové a navrhl králi, aby Paulová deník prozkoumala.  

Pro Paulovou to byla velká šance, jak se dostat k velmi zajímavým materiálům, 

ale vyskytl se problém týkající se financování cesty a zprostředkování dovolené 

v Univerzitní knihovně, kde Paulová pracovala jako úřednice. Obrátila se tedy 

s prosbou o radu na kancléře Šámala. Konzul Cemović sice Paulovou ubezpečil, že 

srbský král jí náklady na cestu nahradí, nicméně historička se obávala, „zdali jest to 

v důstojnosti našeho státu, abych přijala srbskou nabídku, že mně srbský král aneb 

srbská vláda náklady cesty a pobytu uhradí.“
134

 Přemysl Šámal se zmínil o pozvání 

Milady Paulové do Bělehradu prezidentu Masarykovi a ten nejen, že projevil souhlas 

s touto cestou, ale také jí poskytl ze svých soukromých prostředků na cestu potřebnou 

sumu, která činila 5 tisíc korun.
135

 Veškeré ostatní formality vyřídila Šámalova 

kancelář. Formální podporu však cesta oficiálně nedostala.
136

   

Do Bělehradu přijela Milada Paulová 14. března 1924. Audience u krále 

Alexandra proběhla až o čtyři dny později. Dne 22. března psala do Prahy kancléři 

Šámalovi: „A nyní, mnoho vážený pane kancléři, posuďte sám, jestli jsem „vyhrála 

bitvu“: Byla jsem u krále půldruhé hodiny, - hovořili jsme nejdůvěrnějši o politice – a 

mám část materiálu, který mělo J[eho] V[eličenstvo] zrovna při ruce – prostě u sebe 

v hotelu!! Sám mi vše zabalil do pěkné žluté kabely a svěřil jednoduše domů. Je to 

souhrn depeší z druhé polovice 1918, II. č[ást] deníku. První obsahuje dokumenty od 
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roku 1916 a ještě obdržím jiné telegramy. Vše to mi bude posláno do hotelu. Je to vše 

por moji knihu a pro historii drahocenný materiál.“
137

 Další setkání s králem 

Alexandrem proběhlo na počátku dubna.  

Vydání knihy „Jugoslavenski odbor“ opět komplikovala složitá politická situace 

v Království SHS. V červenci 1924 však byla jmenována nová vláda, v jejímž čele stál 

Ljuba Davidović sestavujíc vládu reprezentovanou opozičními chorvatskými politiky. 

Publikaci knihy tudíž již nic nebránilo, a tak mohla Paulová vznést požadavek na 

docentskou habilitaci, jejíž přílohy tvořily tři její práce: „Jugoslavenski odbor. Povjest 

jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914 – 1918“, doktorská disertace „Styky 

českých husitů s cařihradskou církví na základě církevních poměrů byzantských“ a 

„Diplomatická hra o Jihoslovany za světové války“.
138

  

 

Habilitace první ženy – historičky  

Na konci ledna 1925 byla zvolena profesorská komise, která měla zhodnotit 

předkládaný habilitační spis. Její členové byli profesoři Jaroslav Bidlo, Josef Šusta a 

slovinský literární historik Mathias Murko. Největší význam měl pro Paulovou profesor 

Bidlo, jenž od počátku její vědecké kariéry stál za ní, všemožně ji podporoval, ať už se 

to týkalo finanční výpomoci, či jejího uplatnění na pozici asistenta historického 

semináře na filosofické fakultě. Dopomohl jí také k práci v Univerzitní knihovně.
139

   

I přesto, že byl Jaroslav Bidlo o dvacet tři let starší, než Paulová, panoval mezi 

nimi velmi vřelý přátelský vztah, ve kterém Bidlo představoval jakousi otcovskou 

autoritu. Když Milada Paulová započala svá vysokoškolská studia, působil Bidlo jako 

řádný profesor všeobecných dějin se zvláštním zřetelem k dějinám východní Evropy a 

Balkánského poloostrova.  

Profesor Jaroslav Bidlo se narodil 17. listopadu roku 1868 v obci Záboří nad 

Labem, které se nachází východně od Kolína. Silně věřící Bidlovi rodiče vždy pěstovali 

zájem o vzdělanost a ten také předali svému synovi Jaroslavovi. V rozmezí let 

1879 - 1887 navštěvoval klasické gymnázium v Hradci Králové a už tehdy projevoval 

nemalý zájem o historii. Od roku 1887 studoval Bidlo v bohosloveckém semináři taktéž 

v Hradci Králové, i přestože občas přemýšlel nad povoláním středoškolského profesora. 

V semináři Jaroslav Bidlo zůstal do roku 1889. Jeho otec tehdy dostal lépe placené 
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zaměstnání a mohl si tak dovolit financovat synovi vysokoškolská studia. Bidlo se 

rozhodoval mezi právy a historií, ale nakonec zvítězil dějepis na Filosofické fakultě 

pražské univerzity. Mimo dějepis navštěvoval také přednášky z české mluvnice a 

seminář staroslověnštiny u významného českého bohemisty Jana Gebauera.
140

 Právě od 

Gebauera Bidlo převzal názor, že věda má být zbavena veškerých politických, či 

společenských zájmů. V tomto také spočíval velký rozdíl mezi Bidlem a Paulovou, 

která na rozdíl od svého profesora patřila mezi tzv. angažované historiky.
141

  

Během svých studií byl Jaroslav Bidlo žákem také Jaroslava Golla a Josefa 

Emlera.
142

 V Emlerově semináři si Bidlo vybral jako téma své seminární práce Čechy a 

Polsko v 11. a 12. století. Dějiny slovanských zemí, zvláště pak česko-polské vztahy 

Bidla zajímaly již od gymnaziálních studií a nakonec se tomuto tématu věnoval až do 

konce života. Na popud Jaroslava Golla absolvoval Jaroslav Bidlo v akademickém roce 

1892/1893 studijní pobyt v Krakově na Jagellonské univerzitě. Během působení 

v Polsku pracoval na své rigorózní práci „Čeští emigranti v Polsku v době husitské a 

mnich Jeroným Pražský“. Tato studie vyšla v roce 1895 v Časopise Českého muzea.
143

  

Po dosažení doktorátu začal Jaroslav Bidlo pracovat jako středoškolský profesor 

na pražském reálném gymnáziu na Malé Straně. Vedle vyučování se dál věnoval také 

vědecké činnosti. Náročnost práce a psychické vypětí měly na svědomí zhoršení jeho 

fyzického stavu, který nebyl uspokojivý již od jeho cest po Evropě. I přesto se však 

vydal v roce 1896 opět do Polska za účelem získání materiálu k dějinám polské větve 

Jednoty bratrské. Vzhledem k jeho úspěšnosti navrhl Jaroslav Goll studijní pobyt 

v Rusku, kde Bidlo nakonec působil v letech 1897 – 1898. Po návratu z Ruska čelil 

Bidlo ochladnutí vztahu mezi ním a Gollem, jenž podle něj okatě upřednostňoval svého 

dalšího studenta Josefa Pekaře. Negativní postoj vůči Pekařovi se Bidlovi nedařilo 

překonat a důsledky této nevraživosti pocítila i jeho žačka Milada Paulová v roce 

1925.
144

 Další pro Bidla nepříjemnou záležitostí byl také Gollův návrh na jeho 

habilitaci, která původně měla být pro obor dějin východní Evropy, ale pak došlo 

k změně na slovanské dějiny. Jaroslav Bidlo se nakonec úspěšně habilitoval v roce 1900 
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a v letech následujících přednášel jak na středních tak i na vysokých školách. Dále také 

podnikal cesty do zahraničí a sbíral materiál k historii Jednoty bratrské.
145

   

V roce 1904 byl Jaroslav Bidlo navržen na mimořádnou profesuru, ale nakonec 

proběhlo pouze jmenování titulárního profesora dějin východní Evropy a Balkánského 

poloostrova, což Bidla velmi zklamalo. Rozhodl se tedy přimluvit za svou věc u 

tehdejšího poslance Karla Kramáře, které mu slíbil podporu. Intervence přinesla své 

plody v roce 1905 v podobě Bidlovy mimořádné profesury. Řádná profesura byla 

Bidlovi, a společně i Šustovi, udělena v lednu 1911.
146

 

Díky svým vědeckým úspěchům se Jaroslav Bidlo řadil mezi členy významných 

institucí, jako byla například Královská česká společnost nauk (od 1904) nebo Česká 

akademie věd a umění (od 1909). V akademickém roce 1915/1916 působil jako děkan a 

roce 1916/1917 jako proděkan filosofické fakulty.
147

  

Jak jsem již uvedla výše, jedním z hlavních témat Bidlových, se staly dějiny 

Jednoty bratské. Publikoval o nich několik prací, například „Jednota bratská v prvním 

vyhnanství“ (3 díly), „Nekrologium polské větve Jednoty bratrské“ a také nedokončená 

edice „Akty jednoty bratrské“. Dále zaměřil Bidlo svůj zájem na byzantologii a 

všeobecné dějiny Slovanstva, které zpracoval v knize „Dějiny Slovanů“, kde shrnul 

politické a kulturní události ovlivňující Slovany jako celek.
148

 Na toto téma také 

publikoval nemnoho článků, za všechny stojí uvést stať „O historii Slovanstva jako 

celku“. Za zmínku stojí i „Kultura byzantská: její vznik a význam“ z roku 1917. 

Byzantologii a slovanským dějinám se Bidlo věnoval v rámci svých vysokoškolských 

přednášek na filosofické fakultě v Praze, na jejíž půdě se poprvé setkal se svou 

významnou žačkou Miladou Paulovou.  

Habilitace první ženy znamenala ve dvacátých letech přelomovou událost a 

upírala se na ni opravdu velká pozornost. Podstatnou otázkou byla nejen vědecká 

erudice žadatelky, ale také její schopnost obstát v převážně mužském okolí. Naopak 

navrhovatele a schvalovatele zajímal úspěch, respektive možný neúspěch, který by je 

mohl uvrhnout do špatného světla. Profesor Jaroslav Bidlo patřil k nejpřísnějším a 

nejkonzervativnějším profesorům na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, tudíž na 
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své žáky i na svého potencionálního nástupce kladl opravdu velké nároky a vybíral jej 

velmi pečlivě.  

Na počátku března 1925 schválil profesorský sbor habilitační spis Milady Paulové 

a dovolil jí účast na habilitačním kolokviu. Za předpokladu, že by vyhověla, jí bylo 

umožněno vykonat přednášku na zkoušku.
149

 Kolokvium se konalo 23. dubna a podle 

zkušebního protokolu víme, z čeho Miladu Paulovou zkoušeli: ikonoklastické spory 

v Byzantské říši (Jaroslav Bidlo), soudobé dějiny Itálie (Josef Šusta) a dějiny ilyrismu a 

jihoslovanské myšlenky (Mathias Murko). Zodpovězení otázek komise zhodnotila jako 

vesměs velmi dobré
150

 a schválení zkoušky proběhlo ještě týž den.  

Nyní následovala habilitační přednáška na zkoušku na téma Vznik srbského státu. 

Konat se měla 13. května 1925.
151

 Průběh přednášky zaznamenala do protokolu 

habilitační komise a soudě podle slov byli profesoři Bidlo, Šusta a Murko spokojení 

s jejím výsledkem: „Přednáška se snažila vystihnout příčiny a okolnosti, za kterých 

vznikl trvalý státní organismus srbského národa, jenž se stal v průběhu dalšího vývoje 

základem dnešního království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Zpracování tématu se opíralo 

nejnovější bádání dějepisné. Po stránce formální tvořila přednáška pěkně uzavřený 

celek nepřeplněný zbytečnými podrobnostmi a směřující přirozeným spádem 

k závěrečnému pointování hlavních příznaků srbského národa vytvořených dějinami: 

statečnost, láska k svobodě a čistá lidovost. Přednášející ovládala věc i výraz dokonale 

tak, že četné vybrané posluchačstvo se zájmem sledovalo její výklad a odměnilo ji 

hlučným potleskem.“
152

 

Přednáška ženy jakožto budoucí první docentky byla očekávána s napětím i mezi 

širší veřejností. Svědčí o tom například kratičké oznámení v deníku Národní politika ze 

dne 13. května 1925. „První žena docentkou na české universitě. Dnes ve středu 

prosloví svoji první přednášku Ph. Dr. Milada Paulová, o 16. hodině odpolední ve velké 

posluchárně filosofické fakulty v Praze II., Krakovská ulice čís. 6. Thema: „Vznik 

srbského státu (1804-1812)“. Ph. Dr. Milada Paulová jest první ženou, která nastupuje 

docenturu na československých universitách.“
153
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Pro Paulovou představovala přednáška významný mezník a není divu, že svou 

pozvánku dostal také kancléře Šámal. „Vážený pane kancléři! Prosím Vás uctivě, 

dovolte mi, abych vzpomínajíc na všechnu laskavost a přispění, se kterým jste mi 

pomáhal na mé vědecké cestě, směla Vám doručiti pozvání, které snad znamená vrchol 

mého života.“
154

 Šámal, který od počátku sledoval vědeckou kariéru Milady Paulové a 

pomáhal jí při shánění materiálů, byl za její úspěch upřímně rád, jak jí dal najevo 

v odpovědi na její dopis z 10. května 1925. „Milá slečno doktore, ani nevíte, jak velkou 

radost měl jsem z Vašeho pozvání na Vaši habilitační přednášku. Dospíváte tedy 

konečně po neúnavné práci tam, kde jste chtěla býti, k místu, které svým celým životem, 

vzděláním i pílí v plné míře zasluhujete. Přeji Vám ze srdce vše nejlepší a hojně zdaru 

na budoucí dráze životní. Mám také soukromé zprávy, že kniha Vaše
155

 potkává se všude 

s plným uznáním.“
156

 Tato vřelá slova musela Paulovou dozajista potěšit, navíc k nim 

Šámal připojil příslib účasti na přednášce, pokud mu to jeho zaneprázdněnost dovolí. 

Následující den po přednášce se opět sešel profesorský sbor a mimo jiné 

projednával i habilitační zprávu Milady Paulové. Sbor zprávu schválil a nadále byl spis 

podstoupen Ministerstvu školství a národní osvěty s žádostí o souhlas s rozhodnutím 

profesorského sboru udělujícím Paulové docenturu. Nyní už zbývalo jenom určit plné 

znění oboru, ve kterém bude Milada Paulová působit. Ministerstvo váhalo mezi oborem 

dějin východní Evropy a oborem všeobecných dějin se zvláštním zřetelem k dějinám 

východní Evropy a Balkánského poloostrova. Na radu profesora Bidla byl obor zacílen 

na obecné dějiny východní Evropy a Balkánského poloostrova.
157

 Nyní tak již nic 

nebránilo jmenování první české docentky historie, jež proběhlo 30. července 1925.  

Tato významná událost na akademické půdě vzbudila kladné ohlasy nejen mezi 

odbornou veřejností, ale také i v dobovém tisku. Články vyšly například v Ženském 

světě, Světozoru či v Českém světě. Z řad významných osobností gratulovaly Miladě 

Paulové dcera prezidenta Alice Masaryková a česká spisovatelka Eliška 

Krásnohorská.
158

  

Dosažení docentury pro Paulovou znamenalo konec jedné etapy a začátek nové. 

Habilitace byla podstatným krokem k dosažení mimořádné profesury, kterou si vytyčila 
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za cíl nejen čerstvá docentka, ale také profesor Bidlo, jenž v ní viděl svého nástupce 

v čele katedry historie filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Cesta za mimořádnou 

profesurou však byla dlouhá a poměrně trnitá.  

 

Milada Paulová 1925 – 1935 

S docentským titulem získala Milada Paulová také tzv. venium docendi, také jinak 

oprávnění vyučovat a přednášet na vysokých školách. V akademickém roce 1925/1926 

se věnovala otázkám dějin balkánských Slovanů v 19. století a na tyto přednášky se 

zapsalo 43 posluchačů.
159

 Dál také vykonávala službu jako knihovní úřednice 

v Univerzitní knihovně a tím pádem přibylo Paulové mnoho povinností.  

Od 22. srpna do 1. října 1925 měla Milada Paulová dovolenou a na tu dobu se 

chystala na pracovní cestu do Záhřebu. Mimo jiné ji čekala schůzka se Stanojem 

Stanojevićem kvůli jeho knize „Narodna enciklopedija srpsko-harvatsko-slovenačka“. 

Stanojević Paulovou žádal o seznam biografií a výslovně si řekl o medailonek Jaroslava 

Bidla, Tomáše Garrigue Masaryka a Cyrila Holečka. Požadované statě měly mít dva 

odstavce: jeden obsahující obecnou charakteristiku dané osoby a druhý se měl zabývat 

vykonanou prací pro Jihoslovany. V dopisu Jaroslavu Bidlovi z 10. srpna 1925
160

 se 

Paulová profesora ptá, jak by si její příspěvek představoval a zdali by byl tak laskav a 

upřesnil jí svá osobní data od roku 1918, u kterých si není tak jistá.  

Paulovou čekalo v Záhřebu plno práce, naneštěstí ale následující den po příjezdu 

onemocněla zánětem středního ucha. Začalo to bolestmi hlavy a k těm se později téhož 

dne přidala ještě bolest v uchu. Přes noc se stav Paulové zhoršil i přes přikládání 

obkladů. Za šťastné lze považovat, že Milada Paulová opět bydlela u rodiny Krucki, 

jako během svého prvního pobytu v Záhřebu a s paní domácnosti skvěle vycházela. Ta 

se o ni v nemoci starala a druhý den Paulovou doprovodila k lékaři dr. Alexandrovi, 

který byl považovaný za dobrého odborníka a operatéra. Až později se Paulová 

dozvěděla, že mohla využít služeb v Záhřebu působícího doktora Dragutina Maška, 

lékaře ORL a vysokoškolského profesora českého původu. „Na fakultě je Čech, prof. 

Mašek, jak jsem později zjistila, Alex[andr] však může se mu, podle úsudku jiných 

lékařů zcela rovnati.“
161

 Po dlouhém a vysilujícím čekání „přišel doktor, chytl mne, 
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svázal pevně oči a posadil před silnou elektrickou lampu na hodinu a půl – a světelnými 

paprsky ztišil hlavní bolesti.“
162

 Po léčbě se čekalo, zdali se nebude zánět v uchu 

rozvíjet dál a po dobu deseti dní se o Paulovou ochotně starala paní Krucki. Poté na 

radu lékaře odjela společně s rodinou Većeslava Vildera vlakem do Splitu k moři. „Ve 

2. tř[ídě], a tam jsem zase poprvé proslechla. Pomyslete jen, že jsem stála u silného 

orchestru, u trub a bubnu a činelí – a když jsem uzavřela levé ucho – neslyšela 

pranic.“
163

 O všech výše popsaných trampotách informovala Paulová profesora Bidla 

s žádostí, aby nic neříkal jejímu otci Františku Paulovi, kdyby jej náhodou potkal a to 

z obavy, aby se otec příliš nepolekal. Od doby, kdy přišel o místo v dařenickém 

cukrovaru, měl křehké psychické zdraví a Paulová jej nechtěla zbytečně vystavovat 

stresové situaci.  

Odpověď profesor Bidlo napsal 17. září 1925.
164

 „Milá slečno Milado! Vaši 

nemoc jsem měl potěšení zkusit sám, a to na poč[átku] roku 1919. Tenkrát jste seděla u 

mé postele a já Vám připomínal, abyste se starala o to, kdy se má podat žádost do 

Univ[erzitní] knihovny. Vím tedy dobře, jak to bolí! Vedle toho však také mám z té doby 

tu vědomost, že se nemoc ta ráda vrací, a že tudíž potřebí v rekonvalescenci velké 

opatrnosti. Bude potřebí, abyste, vratíc se domů, se obrátila hned na některého 

specialistu, aby Vás měl v evidenci, aby se recidiva včas potlačila, nebo vůbec zamezila. 

… Buďte opatrna a hlavně hleďte si co nejvíce klidu tělesného i duševního. Pozdravuje 

Vás a vše dobré přeje Váš Bidlo“.
165

 Z tónu Bidlovy odpovědi je znát, že mu na 

Paulové a jejím zdraví velmi záleželo, a že jejich vztah je mnohem důvěrnější, než mezi 

studentem a jeho profesorem. Oba dva aktéři vůči sobě chovali důvěru a vřelé přátelství, 

které bylo narušeno až konfliktem týkající se mimořádné profesury Milady Paulové, 

jenž začal na počátku třicátých let 20. století.  

Po uzdravení a následném návratu zpět do Prahy Milada Paulová kontaktovala 

kancléře prezidenta republiky. V dopise ze 14. října 1925 žádá Přemysla Šámala, zdali 

by ho mohla navštívit a poreferovat mu o poměrech v Království SHS. Krátkou zprávu 

o tom podává interní záznam Přemysla Šámala z 21. října 1925: „Doc. dr. Milada 

Paulová na důkaz, jak v poslední době zhoršily se naše vztahy k SHS, přikládá číslo 

„Jutarnjiho litu“ z 13. října 1925, v němž v článku „Typové diplomatů v Ženevě“, 

obsažen jest nesympatický odstavec o ministru dr. Benešovi. Uvádí k tomu to, co za 
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poslední svého několikadenního pobytu v SHS a ze styků s různými činiteli tamními 

poznala, že totiž nechuť k nám Čechům i pohrdání roste. Má za to, že z části nese vinu 

neobratná propaganda naše v SHS, jakož i to, že u ministerstva zahraničních věcí 

v Praze není nikoho, kdo by se jihoslovanskými věcmi vážně a důkladně zabýval, a 

mimo to měl takový význam, aby jeho činnost něco znamenala. Zcela jinak provozují 

propagandu tam Italové, Poláci, Francouzové a dokonce i Němci, kteří velmi obratným 

způsobem antagonismus k nám podporují. Zamini
166

 pokoušelo se před rokem získati 

jedny noviny, aby dostalo do svých rukou orgán, který y sledoval propagační cíle. 

Pokus se však nepodařil, přirozeně, poněvadž k němu bylo použito neobratných 

prostředků.“
167

 Pro Šámala bylo velmi přínosné mít v Království SHS neoficiálního 

informátora, pokud se to tak dá nazvat. Paulová, jakožto vědkyně aktivně se zabývající 

Jihoslovany a česko-jihoslovanskými vztahy, měla přístup do poměrně vysoko stojících 

politických kruhů v SHS, tudíž se jí naskýtala možnost vypozorovat nálady a názory, 

jakkoliv související s mezinárodními postoji království vůči ostatním evropským 

zemím, hlavně tedy vůči Československu.  

Dalším tématem dopisu byl Rudolf Giunio, jihoslovanský člen Maffie. Paulová se 

u kancléře přimlouvá za Giunia a jeho ženu, jejichž životní situace nebyla právě 

uspokojivá. Paulová neměla Giunia oblibě, možná díky jeho nespolehlivosti, kterou 

prokázal při jejím prvním pobytu v Jugoslávii v roce 1920. Tím také argumentuje 

v dopise Šámalovi, že skrze to je její žádost plně neosobní. „Vy račte znáti nejlépe, jaký 

byl poměr můj k panu Giuniovi? A to mi usnadňuje jaksi skoro pozici – je to důkazem, 

že jsem docela neosobní. Nemám Giunia ráda, upřímně to říkám. Přesto se táži, jestli 

bychom mohli, vzhledem k minulosti, přece něco udělati, aby měl on a jeho žena – 

aspoň co jíst?“
168

  

O stávajících poměrech Rudolfa Giunia podrobněji informuje interní záznam 

Přemysla Šámala z 26. října 1925. Giunio vydával v Záhřebu časopis Slobodna tribuna, 

který hájil chorvatskou opozici vůči vládnoucí srbské politice. Po existenční stránce si 

časopis i tiskárna stála dlouhodobě špatná. První finanční pomoc Giuniovi poskytl 

ministerský předseda Antonín Švehla a to v podobě směnek. Situace byla tak obtížná, že 

Giunio přijel několikrát v Praze směnky prolongovat. Na záchranu Slobodne tribuny 

potřeboval zapůjčit 300 000 dinárů na dva až tři roky. Rudolf Giunio tedy požádal 

                                                 
166

 Zamini – ministerstvo zahraničních věcí. 
167

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 81. 
168

 Tamtéž, s. 78. 



49 

 

Miladu Paulovou, zdali by v této věci zašla za ministrem zemědělství Milanem Hodžou 

a za vrchním ředitelem Národních listů Františkem Sísem.
169

 Sama Paulová však byla 

přesvědčena o tom, že vliv Slobodne tribuny a Giuniovy skupiny není pro politiku 

Království SHS nijak významný a tím pádem i zánik časopisu nebude nijak tragický. 

Nicméně, Paulová chtěla i tak pomoci hlavně Giuniovi osobně. „Nelze upříti, že za 

nynější nepřízně v SHS vůči nám, zůstávají Giunio a Marjanović našimi upřímnými, 

snad jedinými, přáteli.“
170

 Vypracovalo se několik způsobů, jak Giuniovi pomoci: 

ministerstvo školství chtělo nechat vydat v SHS knihu prezidenta Masaryka „Světová 

revoluce“ a toto vydání mělo být za určitých hmotných podmínek svěřeno Giuniovi. 

Dále pak se uvažovalo o zřízení knihovny české beletrie v SHS, do které by se ročně 

vydalo několik nejlepších českých knih a touto akcí by byl opět pověřen Rudolf Giunio. 

„Dr. Inderka v ministerstvu školství má prý již vypracován referát pro zřízení české 

knihovny v SHS a také má od Giunia návrhy. Prosím pana minist[erského] radu dr. 

Říhu, co se posledního odstavce týče, o vyšetření, co jest na věci pravdou, resp. Jak 

daleko akce tyto jsou a pomýšlí-li se na jejich uskutečnění.“
171

 

Ministerský rada Jindřich Říha si podle Šámalova přání opatřil potřebné 

informace, které však ve výsledku nevyzněly vůbec povzbudivě a Guinio byl díky nim 

považován spíše za nedůvěryhodného. „Giunio byl asi před rokem v Praze. Tehdy 

jednal s ním profesor Inderka o tom, co by se mohlo překládati do chorvatštiny a jak by 

se mohla zříditi česká knihovna v SHS, ale Giunio tehdy žádal částku 100 000 předem, 

ale podnik byl zabezpečen. Třebas myšlenka byla dobrá, ministerstvo mu toto částku 

garantovati nemohlo. Je sice ochotno podporovati překlad českých děl do chorvatštiny 

od případu k případu, tj. kdyby nějaká kniha byla přeložena, že by dalo subvenci, ale 

tím Giunio nebyl spokojen a tak další jednání o té věci se ztroskotalo. Od té doby se 

Giunio nepřihlásil. Profesor Inderka při své návštěvě v Jugoslávii jednal s konzulem 

Párou znovu o této věci. Konzul Pára by proti tomu nic neměl, jen upozorňoval, že 

osoba Guiniova by nebyla k tomu nejvhodnější, poněvadž v Chorvatsku vše se posuzuje 

z politického hlediska a je obava, že by strany viděly v tom podnik politický a Giunio 

jest osoba politicky prononsovaná.
172

Giunio má vůbec velké plány, leccos začne a pak 

nedokončí.“
173
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Z výše uvedených vět je patrné, že Rudolf Giunio nebyl rozhodně považován za 

spolehlivého, o čemž se přesvědčila jak Milada Paulová, tak i ostatní zainteresované 

osoby. Jindřich Říha o referátu spravil jak kancléře Šámala, tak i Paulovou, kterou 

ministerský rada kontaktoval telefonicky 19. listopadu 1925. Při rozhovoru sdělila 

Milada Paulová Říhovi informaci, že Odon Pára se snaží Giuniovi pomoci soukromou 

cestou. Kancléři Šámalovi prozradila Milada Paulová trochu více toho, co ji napsal 

23. listopadu 1925 konzul Pára. „Pan G[iunio] mne poslechl, a svěřil se panu 

konzulovi, že je ve velké tísni. Pan konzul nato odporučil ho – píše – panu K. (je to 

ředitel tamější Legiobanky, pan Kopecký či Konečný). G[iunio] snažně prosil o 

intervenci pana konzula, aby mu půjčili aspoň 100 000 dinárů. Pan Kopecký prý, píše 

pan konzul 23. 11. [1925], mne tu částku slíbil („nepřímá zpráva – dosud jsem neměl 

příležitost to zjistit“). Stran 300 tisíc ho však odkazoval na Prahu (pana Šípa)…. Pak 

pan konzul i to píše, že by pak pan G[iunio]měl Váspoprositi za podporu „kulturních“ 

věcí, - ta česká propaganda v Záhřebě, tak ubohá, leží mu právě tak těžce na srdci, jako 

mně.“
174

  

 O Giunia bylo tedy víceméně postaráno. Kancléře Šámala potěšila starostlivost a 

upřímnost, kterou Paulová o Giunia projevila, a Paulovou těšilo, že jí Přemysl Šámal 

naslouchá. „Byla jsem Vám v duši tolik vděčna. Ne tak za G[iunia], jako za sebe sama, 

když jsem viděla, že se tak laskavě o G[iunia] staráte, a to že způsobila – moje 

prosba.“
175

 

Na podzim a v zimě 1925 řešila Paulová mimo Giunia také dlouhotrvající 

nepříjemnou situaci v Univerzitní knihovně, kde pracovala jako úřednice. Stávající 

ředitel Jaromír Borecký měl své místo opustit a za jeho nástupce byl považovaný Jan 

Emler, ředitel Univerzitní knihovny v Bratislavě. Okolnosti se však změnily a místo 

Emlera měl být ředitelem jmenován Karel Hoch.
176

 O tomto problému se Paulová 

zmínila kancléři Šámalovi už v březnu 1925. „Kdyby tedy byl na místo řed[itele] 

Boreckého jmenován dr. Hoch, znamenalo by to křivdu spáchanou na Emlerovi. Mimo 

to ovšem celá věc takto způsobila mezi námi přímo pobouření, poněvadž každý u nás 

dobře ví, jak dr. Hoch úplně selhal svou činností v Národních listech. Jest také známa 
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jeho metoda zacházeti s lidmi a i to je st jedním z důvodů, proč vzniklo u nás proti 

návrhu jeho na jmenování do Knihovny opět pobouření.“ Toto si zapsal do interního 

záznamu Přemysl Šámal s úmyslem říci o věci prezidentu Masarykovi.
177

   

Samotný Karel Hoch nastalé situaci sám moc nepomáhal. Dne 21. března 1925 se 

objevil v Univerzitní knihovně a vyhledal hlavního bibliotékáře doktora Bláhu. Hoch 

Bláhovi oznámil, že mu bylo nabídnuto místo ředitele Univerzitní knihovny a že on jej 

přijal. Dále pak navrhl Bláhovi, aby ses s ním sešel v Tůmově kavárně. „Nevěděli jsme, 

o čem s Bláhou chce mluviti, byli jsme však toho náhledu, že snad dr. Hoch cítil velmi 

dobře, jaká křivda se tane jeho jmenováním vyšším úředníkům, zejména dr. Bláhovi, 

který po Emlerovi by přicházel na řadu na místo ředitelské, a myslili jsme, že tedy chce 

se s ním dohodnouti, jakým způsobem, snad místem v jiné bibliotéce, např. technické, by 

byl odškodněn; dr. Bláha šel za dr. Hochem do kavárny a vrátiv se, sděloval nám 

k všeobecnému překvapení, že o ničem podobném dr. Hoch s ním nejednal, nýbrž s ním 

již mluvil jako příští ředitel knihovny, projevoval své mínění, jak rozdělí agendu, akm 

koho posadí a netajil se tím, že chce celou agendu Knihovny obstarati s 10 konceptními 

silami.“
178

 Tímto nepříliš dobře promyšleným jednáním si Karel Hoch své budoucí 

kolegy proti sobě ještě více popudil a není se tedy čemu divit, že knihovní úředníci 

v čele s Paulovou brojili proti Hochovu jmenování.  

V prosinci 1925 problém vygradoval až do té míry, že se úřednictvo Univerzitní 

knihovny rozhodlo obrátit o pomoc ke kabinetní kanceláři. Paulová o tom spravila 

kancléře Šámala v dopisu z 12. prosince 1925.
179

 Ve zprávě se Šámalovi omlouvá, že 

nemůže jmenovat zdroj, ze kterého má uváděné informace. Z dalšího textu však 

v prování s ostatními dokumenty vyplývá, že danou osobou by mohl být profesor 

Jaroslav Bidlo.
180

 Paulová v dopisu uvádí, že odstupující ministr školství a národní 

osvěty Ivan Markovič před odchodem z vlády, ač nerad a s velkou nechutí, podepsal 

dekret jmenující Karla Hocha ředitelem Univerzitní knihovny. Dokument měl 

obsahovat jmenování úředníkem VI. hodnostní třídy a Hochovi jsou v něm přiznány 

zvláštní přídavky, díky kterým výsledný plat převyšuje příjmy zmíněné třídy. Dále byl 

dekret vyhotoven cum iure successionis,
181

 čímž bylo nástupnictví po Boreckém 

výslovně přiřknuto Hochovi. Podle Paulové však výnos obsahoval dvojí nezákonnost: 

                                                 
177

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 73. 
178

 Tamtéž, s. 74. 
179

 Tamtéž, s. 84. 
180

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Střet generací? S. 291. 
181

 Cum iure successionis – s právem nástupnictví.  



52 

 

za prvé místo ředitele v Univerzitní knihovně se obsazovalo konkurzem a za druhé bylo 

porušeno právo senátu české i německé univerzity, díky němuž mají senáty právo 

navrhovat ředitele.
182

  

Jmenování Karla Hocha mělo být provedeno už v létě 1925. „Tehdy 

v nejkritičtější chvíli požadovala jsem o intervenci univ[ersitního] profesora, člena 

biblioteční komise (jehož jméno se bojím napsati), který ve dvou hodinách přiměl pana 

rektora Kuklu
183

 k velmi energickému protestu. Kukla reklamoval právo univerzity u dr. 

Havelky. Týž telefonicky odpověděl, že ministerstvo o zmíněném nařízení – - – neví! Že 

však, je-li vše tak, jak pan rektor tvrdí, bude práva univerzity šetřeno.“
184

 Celá věc 

budila podle Paulové dojem, že se zkoušelo, zdali univerzita ví o dotyčném nařízení.  

Návrh na jmenování nového ředitele Univerzitní knihovny byl projednáván 

v ministerské radě staré vlády.
185

 Neprošel však, protože se objevily politické námitky. 

Z čí strany ale Paulová odmítla říci. Výsledkem bylo, že se ministerská rada nakonec o 

věci neusnesla, ale návrh odložila do příští schůze, kterou pořádala už nová ministerská 

rada. Na nějakou dobu řešení problému utichlo. Znovu se tato otázka dostala k 

projednání v září následujícího roku.  

Rok 1926 nezačal pro Miladu Paulovou nijak šťastně. Dne 8. února zemřel 

v třiašedesáti letech její milovaný otec František, což pro ni znamenalo citelnou ránu. 

Po smrti matky byl pro Paulovou nejbližším člověkem právě tatínek, a i přestože se 

v jejím životě nacházela ještě Vilemína Brunclíková, tak ztráta otce jakožto jediného 

rodiče představovala velmi bolestnou skutečnost. Dál však kolem sebe měla dál své dva 

osudové muže. Kancléř Šámal kondoloval 13. února 1925. „Milá slečno doktore! Tak 

jste chudinko na světě sama! Myslím na Vás mnoho a dovedu si představit, co jste 

úmrtím pana otce ztratila! Je tolik krásných slov, kterými možno vyjádřit soustrast – 

ale, přiznám se, nechtějí mně z pera. Před velikostí smrti nezbývá než skloniti pokorně 

hlavu.“
186

  

Jakým způsobem vyjádřil soustrast druhý významný muž života Milady Paulové, 

profesor Bidlo, se v osobní korespondenci nedochovalo. Avšak z dopisu Paulové 
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Bidlovi, jenž byl napsán někdy po 8. únoru 1926 je znát velmi truchlivá nálada právě 

osiřelé historičky. „Milý pane profesore, u nás je tak smutno k večeru. Až do 5 hod[in] 

se držíme. Ale pak je zle, i hledím, abych v 6 h[odin] byla vždy večer doma, kvůli naší 

chudince slečně. I v pátek jsem sama doma seděla, a jen se nutím a snažím, teď něco 

pracovat. Ve čtvrtek jsem byla v Loukově. Můj tatíček ubohý přijede do Loukova, do 

naší hrobky. Farář mi to dovolí, tajně ho tam dáti. Zítra večer přijde tatíček – urna – 

domů. A pak, až jak otevřou hrobku, pojedeme… Milý, milý pane profesore, jsou to 

hořké dny. Pak snad, až už bude vše hotovo, až budou spolu, u mamičky – pak se i já 

snad trochu uklidním.“
187

  

Pohřeb Františka Paula se konal 11. února 1926 v olšanském krematoriu 

v Praze
188

 a později urnu s jeho popelem uložila Milada Paulová v rodinné hrobce na 

hřbitově v Loukově, kde ležely od roku 1895 ostatky matky Milady Paulové Anny. 

Zůstává otázkou, jaký vztah měl František Paul vůči Vilemíně Brunclíkové, která s nimi 

žila přibližně od roku 1897.
189

 Zda byla pouze přítelkyní pomáhajíc mu s výchovou 

dcery, nebo přímo partnerkou se nedá z dostupných pramenů přímo určit. Je však jasné, 

že soužití Paulových s Vilemínou Brunclíkovou bylo víceméně harmonické. O tom, že 

si Paul s Brunclíkovou rozuměl, svědčí i poznámka v dopise Milady Paulové Jaroslavu 

Bidlovi ze srpna 1925, ve němž rozebírá své jmenování docentkou. „Dozvěděla jsem se 

o svém jmenování hned ráno, z Nár[odních] listů a moje první myšlenka byla, že musím 

poděkovat Vám. Naši šli právě na výlet a slibovali tudíž, že při tom můj slavný den 

oslaví.“
190

 Tím „naši“ jsou zde patrně myšleni právě otec František Paul a Vilemína 

Brunclíková. O bližším vztahu mezi „rodiči“ Paulové také svědčí výše citovaný úryvek 

z dopisu Paulové, kde píše, že se po smrti otce snaží chodit domů co nejdříve, právě 

kvůli truchlící Vilemíně Brunclíkové.  

Špatný psychický stav Paulové zapříčiněný smrtí otce a nastydnutí při ukládání 

urny s jeho popelem do rodinné hrobky v Loukově zavinily zhoršení zdraví a vleklou 

chorobu, která Paulovou provázela více než měsíc a zhoršila tak celkový zdravotní stav 

poznamenaný tuberkulózou. „Milý, vážený pane profesore! Tolik jsem nastydlá. Snad 

z cesty, ještě, z Loukova, nemohu zatím vycházeti. Je to kašel, rýma a hrozná bolest 

hlavy. Zvláště dnes ráno mne přepadla hrozně prudkým způsobem. … Nevyjdu dnes celý 
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den, a doufám tedy, že snad ve čtvrtek už budu moct přednášet.“
191

 O nemoci Paulové 

byl informovaný také kancléř Šámal. „Draná slečno docente, děkuji Vám vřele za 

zaslaný otisk českého předkladu článku o kongresu utištěných národností,
192

 který jste 

mně laskavě poslala. S opravdovou lítostí četl jsem zprávu o Vaší dlouhé nemoci a 

dovedu si představit, co jste asi, chudinko, v duši vytrpěla, nemohouc tak dlouho 

věnovati se svému oblíbenému povolání. A k tomu ještě ty vzpomínky na zemřelého pana 

otce. Přeji Vám ze srdce brzkého zotavení a návratu sil k další Vaší krásné činnosti. 

S přátelským pozdravem, Vám slečno docente, oddaný Dr. Šámal.“
193

  

Vzhledem k tuberkulózou nalomenému zdraví dostala Milada Paulová v květnu 

1926 finanční výpomoc od Ministerstva školství a národní osvěty ve výši 2 000 

korun.
194

 Těchto financí využila Paulová zřejmě hned následující měsíc, kdy se odjela 

léčit do chorvatské Opatije, kde se nacházely přímořské lázně. Během pobytu několikrát 

psala profesoru Bidlovi, aby ho spravila o průběhu své dovolené. Ubytovala se 

v penzionu Abbazia, Hôtel Pensione „Lido“ v Opatiji, který si velmi chválila. „S 

posluhou, elektrikou, lázeňskou taxou a kolky na účtu to stojí týdně (7dní) 300 lir. 

Z pokoje s balkónem (3. Patro zezadu, 2. [patro] zepředu, hotel jde do vrchu) vidím 

moře. Jídelna je bílý sál do zahrady, s malými stolky na nich lilie a růže. Vypadá to 

velmi pěkně.“
195

 Jediné, co Paulové zřejmě trochu scházelo, byla společnost. První 

týden si připadala osamělá, ale později se spřátelila se dvěma rodinami a také poznala 

dvě židovské dámy, které s ní dokonce mluvily česky. Pacientka si také posteskla nad 

převážně německou klientelou lázeňského komplexu. „Bohužel společnost je výhradně 

německá. Samí Němci z Vídně, většinou 23 hostů. Majitel je Němec, paní Slovinka.“
196

 

Do Opatije se Miladě Paulové ozvala paní Krucki, u níž Paulová bydlívala během svých 

pobytů v Záhřebu, a slíbila jí, že se za ní do lázní přijede na deset dní podívat. Dále pak 

navštívil Paulovou konzul Odon Pára a podnikl s ní několik výletů, například do Rijeky, 

kde ochutnali vynikající zmrzlinu. Koupání v moři si však Milada Paulová z počátku 

června 1926 moc neužila. Neumožňoval to její zdravotní stav, ani poměrně chladné 

počasí. Dokonce snad měl v Lublani padat sníh a palmy v Opatiji byly pomrzlé. Od 6. 
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června se počasí o mnoho zlepšilo a vzápětí se to odrazilo i na zdravotním stavu Milady 

Paulové. „Vedra. Koupala jsem se každý den. Všichni v hotelu se chodí na mne dívat, 

jak prý krásně vypadám. Jsem snad poprvé v životě opálená, teď červená, pak budu asi 

černá. To už nebude tak hezké.“
197

 Z obou dopisů napsaných Bidlovi je znát, že si 

Paulová snažila odpočinout a ulehčit tak svému zdraví. I přesto se jí však, podle jejích 

slov, stal malý úraz. „Upadla jsem v lázních, jen z jednoho schodu, ale hrozně mi 

natekla noha dole v kotnících. Vlastně to však nevadí mnoho, neb já tak i tak nechci zde 

jíti na hory.“
198

  

Milada Paulová dychtila po novinkách z Čech. „Nevím o světě praničeho. Kromě 

z domů mi téměř nikdo nepíše, a já se k tomu také nemohu dostati.“
199

 Profesor Bidlo jí 

však mnoho informací poskytnout nemohl, neboť sám byl nemocný. Trpěl vleklou 

chřipkou vyžadující co nejvíce klidu na lůžku. I přesto musel docházet k rigorózním 

zkouškám a k různým schůzím. Sice se mu dělalo lépe, ale táhnoucí se choroba mu 

působila nervovou depresi. Navíc k tomu byl zahlcen seminárními pracemi a postěžoval 

si, že jich nikdy neměl tolik. „ – a žádná z nich není taková, aby z ní aspoň s dispenzí 

byla dizertace. Strašný materiál, dnešní studenti. Několik jsem jich zamítl i jako domácí 

práce.“
200

 Od počátku července 1926 trávil Jaroslav Bidlo dovolenou v Jánských 

lázních, odkud Paulové poslal několik lístků a pohledů. Psal v nich o potížích spojených 

se sháněním ubytování až do konce své dovolené a o nepříznivém deštivém počasí. 

„Posílám Vám obraz svého nynějšího bydliště. Do psaní se mi nechce, a také není co 

psát, nechci-li vylévat své city na oslavu zdejší přírody, ovšem nyní stále deštivé. Ale se 

zdravím je to trochu lepší. Potřebuji jen hodně klidu. S pozdravem, Bidlo.“
201

 Z jejich 

vzájemné a velmi čilé korespondence je znát přátelský vztah, jenž mezi sebou Paulová a 

Bidlo měli. Ukazuje nám také dva pro oba aktéry shodné znaky: nepříliš dobré fyzické 

zdraví a psychiku náchylnou k depresivním stavům.  

Mimo zážitků z dovolených se korespondence mezi Paulovou a Bidlem dotýkala 

též současné situace na československé politické scéně rozvířené aférami Jiřího 

Stříbrného a Radola Gajdy.
202
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Jiří Stříbrný
203

 jakožto jeden z nejvlivnějších národně socialistických politiků 

patřil ve své straně k proudu sympatizujícím s fašisty, jenž stál proti tzv. straně Hradu. 

Předseda národních socialistů Václav Klofáč
204

 se řadil k demokratickému proudu, 

který naopak podporoval prezidenta Masaryka. Spor mezi oběma národními socialisty 

vygradoval na sjezdu strany v září 1926, kde se rozhodlo o vítězství předsedy Klofáče 

(demokratický proud) a jeho spojenců, hlavně Edvarda Beneše, na úkor Jiřího 

Stříbrného (fašistický proud). On a jeho přívrženci byli ze strany vyloučeni.
205

 Kolem 

Stříbrného se však začali neformálně seskupovat Benešovi odpůrci. Scházeli se na 

důvěrných poradách, z nichž nejdůležitější se konala ve vile Jiřího Stříbrného v obci 

Kárný. Sešli se zde národní demokraté Karel Kramář a František Hlaváček, socialisté 

Stříbrný a Emil Šimek a dále také generál Radola Gajda.
206

 Pro nás je důležitý zejména 

František Hlaváček, jenž v této době zastával funkci generálního tajemníka 

národnědemokratické strany. Hlaváček byl zároveň jedním z představitelů jejího 

protimasarykovského křídla a v neposlední řadě se přátelil s Miladou Paulovou.  

Další aférou propuknuvší na počátku léta 1926 je tzv. Gajdova aféra.
207

 Radola 

Gajda, vlastním jménem Rudolf Geidl byl důstojníkem československých legií v Rusku, 

kde později dosáhl hodnosti generála. Gajdu považovali za poměrně radikální a 

rozpornou osobnost. I přesto byl v roce 1922 dosazen do funkce velitele divize 

v Košicích, kde jeho excesy pokračovaly dál a právě v této době si jej vybrali 

Červenobílí, jedna z prvních fašistických organizací, za svého vůdce. Aby byl Radola 

Gajda „pod kontrolou“, rozhodlo se v roce 1924 o jeho jmenování zástupcem a o dva 

roky později náčelníkem generálního štábu. Udržoval styky s převážně pravicově 

orientovanými politiky a svým jednáním si dokázal znepřátelit spoustu vlivných 

osobností, například ministra Edvarda Beneeš, kterého Gajda obvinil z příprav 

socialistického puče.
208

 Ke konci června 1926 čelil Radola Gajda nařčení z plánování 

fašistického převratu a ze špionáže ve prospěch SSSR. Nakonec jej zbavili hodnosti 
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generála a propustili z armády, a to i přesto, že se obvinění posléze neprokázalo.
209

 

President Masaryk a ministr zahraničí Edvard Beneš se v čele státu udrželi oproti 

Stříbrnému a Gajdovi, kteří z obou afér vyšli jako poražení.  

V tomto napjatém politickém ovzduší navštívil v červenci 1926 Prahu Većeslav 

Vilder, který jinak pobýval v Jáchymově, kde se léčil po vážné nemoci. Chorvatský 

poslanec měl v plánu osobně pozdravit kancléře Šámala, ale nezastihl ho v Praze. 

Společně s Františkem Hlaváčkem navštívili Miladu Paulovou v jejím bytě 

v Jenštejnské ulici. „Těšila jsem se velmi z Vilderovy návštěvy! Oba dva k nám přijeli 

společně autem v ½ 1 hod[iny] a odjížděli ve ¾ 3. Vilder krásně vypravoval, zvláště o 

dnešní Makedonii a poměru s Bulhary, vedle jiných věcí.“
210

 Při vyprovázení obou pánů 

k autu se Paulové přihodila podivná věc. Před jejím domem postávali dva muži, a 

jakmile vyšli ven Vilder s Hlaváčkem, vyfotografovali si je. Poté se jeden obrátil 

s otázkou a prosbou na Paulovou, zdali má byt na ulici. „Rozuměla jsem ihned, oč jde. 

„Ano, prosím“ – odpovídám. – a na to mi tazatel oznamuje: že jsou z policejního 

ředitelství a fotografují policejní ředitelství (!) (bydlím v Jenštejnská číslo 2), a že prosí, 

aby je mohli vyfotografovat z našeho bytu. Dole z ulice to prý dobře nejde (ale bydlím-li 

vůbec v patře se neptali.). „Prosím pánové, račte“ – odpovídám ihned – neptala jsem se 

víc už vůbec na nic. Jen jsem zašla do kuchyně k naší slečně a oznamuji, o co je – ale ta 

už na mě kývá a upozorňuje, co je, že to jsou zřejmě detektivové, protože tam oba stojí 

už celé hodiny, celou tu dobu, co jsou Vilder a Hlaváček u nás.“
211

 Oběma policistům 

nechala historička celý byt k prohlédnutí, udělali si požadované snímky policejního 

ředitelství a následně odešli. Paulová stačila Vildera na toto upozornit ještě před jeho 

odjezdem do Vídně, a hned také psala dopis Přemyslu Šámalovi, aby mu danou událost 

oznámila. Z dopisu je znát, že byla z této příhody poněkud nepříjemně překvapená. „Je 

to poprvé, kdy se mi stává příhoda podobného druhu, v naší mladé demokracii, v našem 

vlastním svobodném státě, a snad i proto působí na mne tak silně, vlivem mé 

nezkušenosti.“
212

 

Informace o proběhlé schůzce popsala Paulová kancléři Šámalovi do dopisu 

z 24. srpna 1926. Šámal svou odpověď sepsal hned o dva dny později, došla ale až 10. 

září, neboť se kancléř zrovna v té době nacházel na Slovensku. Jeho dopis obsahoval 

ujištění, že hned po svém návratu informuje ministra zahraničí Edvarda Beneše a ukáže 
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mu Paulové dopis, aby bylo zřejmé, že se nejednalo o žádnou konspirační schůzku. 

Šámal Paulovou také nabádal, aby si rozpomněla, zdali oba pánové v její přítomnosti 

nemluvili o stávajících poměrech v Československu a hlavně o událostech, v nichž je 

zapleten František Hlavaček. Šámal se snažil vyplašenou Paulovou posledním 

odstavcem svého krátkého listu uklidnit a snad se mu to i povedlo. „Znám Vás příliš 

dobře, abych mohl o čistotě Vašich úmyslů byť i jen na okamžik pochybovat. V dokonalé 

a přátelské úctě Vám oddaný, Š.“
213

  

Milada Paulová v následujícím dopise požádala Přemysla Šámala, aby o schůzce 

Hlaváčka a Vildera u ní doma neinformoval Beneše dříve, než si s ní osobně promluví, 

což se stalo 6. září 1926. V interním záznamu z tohoto data si kancléř Šámal mimo jiné 

poznamenal, že Većeslav Vilder neviděl Františka Hlaváčka několik let a že projevil 

přání se s ním během svého pobytu v Praze setkat, proto je Paulová pozvala k sobě na 

oběd. V její přítomnosti mluvili o poměrech v Jugoslávii a na Balkáně vůbec. „ Po 

vyčerpání rozhovoru obrátil se Vilder na Hlaváčka s otázkou, kterou patrně měl 

připravenou: Co je to s fašismem u nás a jaký jest jeho poměr k fašismu italskému. 

Přitom se netaji tím, že italský fašismus žene k válce tím, že organizuje vnášení 

italského živlu do Dalmácie, což si ovšem Jihoslované nemohou dáti a nedají líbit. 

Hlaváček v mé přítomnosti mu řekl asi toto: Fašismus byl před nějakým časem nepatrné 

hnutí v Hodoníně, od letošního jara však vzrůstá spontánně ve značné hnutí a rozšiřuje 

se. Má vnější formu a složky odporu proti korupci a internacionalismu. Vzniká ve všech 

stranách, a to z odporu proti poměrům, jaké se v jednotlivých stranách vyvinuly. Lid 

viděl, že za vlády, v niž převahu měli de facto socialisté, vůdcové jejich bohatli, stavěli 

si vily, žili přepyšně a lidu se přitom nevedlo lépe. Vzniklo přesvědčení o korupci a 

snaha po očistě. S tím také ovšem reakce nacionálního citu proti internacionalismu. 

Lidé jsou prostě nespokojeni s nynějším stavem, a to tvoří hnutí, které se teprve 

organizuje. Hnutí samo neví dobře co chce, nemá jasných cílů a programu a projevuje 

se prozatím vnějšími znaky. Neví také, kam směřuje. Národní demokracie, nechť již 

oprávněně nebo neoprávněně, nemůže sama mezi prostým lidem získati půdu a jíti do 

širších vrstev, proto je pro mne (Hlaváčka) toto hnutí velmi cenné a sympatické, protože 

je to směr, který odvádí dělnictvo a lid od komunismu a přivádí ho národní myšlence. 

To jest v podstatě vše, co Hlaváček Vilderovi o fašismu řekl.“
214

 Veškeré informace 
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k tomuto tématu, jež se Šámal dozvěděl od Milady Paulové, sdělil ministerskému 

předsedovi Janu Černému.
215

  

Během schůzky s Paulovou se hovořilo hlavně o Františku Hlaváčkovi. Šámal 

později psal Paulové: „Maje zásadu, mluvím-li o někom v jeho nepřítomnosti, mluviti 

vždy tak, že mu to mohu i říci do očí.“
216

 Bylo to v souvislosti s tím, že je Šámal 

ochoten svůj názor povědět osobně Františku Hlaváčkovi. Paulová na to konto pronesla, 

že je možné, aby si kancléř s Hlaváčkem tedy promluvil a při svém odchodu se zínila, 

že by Hlaváček mohl Šámala navštívit. Kancléř však na to podle svých slov v rychlosti 

nezareagoval a v dopisu se později vyjádřil takto: „Nezvu pana Hlaváčka a nemám také 

žádné příčiny s ním politicky mluvit, poněvadž ve straně politické, k níž patří, není 

zodpovědným činitelem, a nechtěl bych, aby později v novinách se objevovala zpráva, že 

jsem snad pana Hlaváčka zval, anebo dokonce si s ním přál mluvit. Naproti tomu svede-

li nás kdykoliv náhoda, nikdy se nebudu rozpravě s ním vyhýbati a mínění své, jak jste 

se včera mohla přesvědčiti, opřené o fakta, vždy mu otevřeně řeknu do očí, jako 

každému.“
217

 

Politická situace byla na přelomu léta a podzimu 1926 opravdu vypjatá. Šámal 

jako jeden z představitelů hradního křídla a přítelem samotného prezidenta Masaryka 

nechtěl mít oficiálně nic společného s Hlaváčkem, který byl částečně zainteresovaný do 

výše zmíněných afér. Neoficiálně by byl zřejmě ochotný si profašisticky smýšlejícím 

politikem promluvit. 

Odpověď Paulové na sebe nenechala dlouho čekat. „Dovolte mi, prosím Vás 

uctivě, jen to říci k té Hlaváčkově věci, že jsem přirozeně uvažovala o situaci, co mám 

dělati a nemám. Já jsem, vážený pane kancléři, sama dospěla k úsudku, že se Vám spíše 

zavděčím, když nic nepodniknu. Můj cit mi to pravil. A také jsem nic nepodnikla a 

nepodniknu.“
218

 Milada Paulová vyjádřila svůj postoj k Františku Hlaváčku v celku 

jasně. „Pane kancléři, Hlaváček nepatří k těm dvěma, třem lidem, která já nazývám 

„svými přáteli“ na světě! Spíše jsem mu snad zavázána. Nebýt jeho styků s Jihoslovany 

– snad bych byla ztroskotala se svou prací!“
219

 I přestože jí Hlaváček v Království SHS 

pomohl, vybrala si raději neutrální postavení. Volba mezi ním a Šámalem byla vcelku 
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jasná. Šámal, který nad Paulovou držel ochrannou ruku, radil jí a podporoval v její práci 

po mnoho let, a proto pro mladou historičku znamenal mnohem víc.  

Paulová se ještě před odpovědí Šámalovi snažila zjistit informace týkající se 

Františka Hlaváčka. Podařilo se jí to u Karla Kramáře a Jaroslava Preisse
220

 a ti měli 

informace zase od ministra Edvarda Beneše. „Pan dr. Kramáš otevřeně vypravuje, jak 

se s Hlaváčkem seznámil: „Byl můj proces ve Vídni. Přede mnou se střídali svědkové, 

vesměs čeští lidé mně známí. Jednoho dne je předveden za svědka rakouský důstojník. 

Neznal jsem ho vůbec. Také jsem ničeho nečekal. Toho zárukou byla „uniforma“ vojáka 

za války. K mému nesmírnému úžasu tento rakouský důstojník počne vypovídati tak, 

jako žádný, tak že okamžitě mohl býti posazen vedle mne na lavici obžalovaných.“ To 

byl Hlaváček. Po válce proskakovaly však o Hlaváčkovi ony zprávy a dr. Kramář 

požádal tedy o informaci přímo pana ministra. Dobrozdání bylo toho druhu, že dr. 

Kramář celý rok se Hlaváčka stranil, podle své vlastní výpovědi (v naší straně).
221

 

Stranili se ho i jiní, Sís apod. V obchodní komoře ujali se však věci z jiné stránky. Byl 

zřízen „čestný“ soud a Hlaváček předvolán, aby se bránil. Výsledkem byla jeho úplná 

rehabilitace po mravní stránce.“
222

 Milada Paulová však neměla svolení ani od 

Kramáře ani od Preisse poskytnout tyto informace další osobě. Proto naléhavě žádala 

Přemysla Šámala, aby je pokládal za soukromé. Je zde vidět, jakou důvěru Paulová ke 

kancléři chovala, když mu tyto informace sdělila. Možné prozrazení tohoto sdělení 

mohlo Paulové uškodit ve vysokých politických kruzích, do kterých potřebovala přístup 

kvůli materiálům pro psaní Maffie. Kdyby byla považována za nedůvěryhodnou, těžko 

by jí byl někdo ochotný poskytnout pomocnou ruku.   

Na podzim 1926 situace ohledně politických afér v korespondenci Milady 

Paulové utichala a její místo zaujal nový problém, respektive pokračování starého. Ve 

jmenování nového ředitele v Univerzitní knihovně nastal obrat. Karel Hoch nakonec byl 

jmenován, ale nikoliv na post ředitele, ale pouze jako smluvní síla.
223

 Paulová to mohla 

považovat jako zadostiučinění, jenže to by Hoch jako smluvní úředník nemohl dostat 

plat 3 000 Kč měsíčně, což byl dle historičky „nejvyšší plat u nás po panu 

místořediteli.“
224

 V dopise kancléři Šámalovi z 21. září 1926 Paulová uvádí „bezpečnou 
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informaci“, že ministr školství a národní osvěty Jan Krčmář
225

 chce jmenovat novým 

ředitelem knihovny Josefa Emlera a tím, že Karel Hoch dostane pozici smluvního 

úředníka, bude věc jeho jmenování ředitelem odsunuta na vedlejší kolej. Pracovníci 

univerzitní knihovny byli ale jiného názoru. Obávali se, že pokud by se v budoucnu 

opět jednalo o novém obsazení ředitelského místa, měl by Karel Hoch mnohem 

výhodnější pozici, protože by jako smluvní úředník nikoho nepřeskakoval. Navíc, 

vzhledem k jeho už tak vysokému platu, by mu jako případnému řediteli nemuseli mzdu 

zvyšovat a tím pádem by to nestálo žádné finance navíc.
226

 

Paulové jakožto knihovní úřednici velmi záleželo na vývoji poměrů v Univerzitní 

knihovně, neboť se nechystala toto místo v dohledné době opustit. Vzhledem k této 

dlouhodobé situaci opět neváhala svěřit Přemyslu Šámalovi, a ten jí, jako vždy, ochotně 

vyslechl a vyjádřil podporu. „Každým způsobem, pokud věc bude zasahovati do 

kompetence kanceláře prezidentovy, nedopustíme, aby někomu stala se křivda!“
227

 

Další nepříjemností, kterou musela Paulová řešit ke konci roku 1926, byla patálie 

s biografiemi do připravované encyklopedie Stanoje Stanojeviće.
228

 Dotyčný historik 

totiž vypustil medailonek prezidenta Masaryka. „Prosím – Masaryka! Zalarmovala 

jsem vyslance, ale všechno to nebude nic platné. Je to taková „nevděčnost“ od těch 

Jihoslovanů – že proto nemám výrazu! Jak já při tom vypadám? Tím hůře, že Hlaváček 

např. je tam – vypadá to docela stranicky. Telefonovala jsem Čihařovi, a ještě napíši 

Šámalovi.“
229

 Bohužel, odpověď profesora Bidla, jemuž byl dopis obsahující tuto citaci 

adresován, nemáme. Nemáme ani vyjádření Přemysla Šámala. Pro Miladu Paulovou 

však byla tato situace opravdu nepříjemná, neboť Stanojević si medailonek prezidenta 

Masaryka výslovně vyžádal. Vzhledem k letním politickým aférám, ve kterých působil 

protimasarykovsky orientovaný František Hlaváček, jehož medailonek se 

v encyklopedii nacházel, byla tato situace nanejvýš nevhodná. Navíc Paulová 

s Hlaváčkem byli oba členy Československé národní demokracie, tudíž proto ta 

poznámka, že „to vypadá docela stranicky“. Další korespondence s Jaroslavem Bidlem 

a Přemyslem Šámalem se bohužel tématu již nevěnuje, což je škoda, neboť by bylo 

zajímavé sledovat, jak problém dopadl.  

                                                 
225

 Jan Krčmář (1877 – 1950) – právní, diplomat, profesor PF UK.  
226

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 99.   
227

 Tamtéž, s. 100.  
228

 MICHNÁČOVÁ, Petra: „Drahá slečno doktore …“ Milada Paulová v letech 1925 – 1926. 
Diplomová práce. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, 

Liberec 2014. S. 46. 
229

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Střet generací? S. 306. 



62 

 

Vrchní komisařkou archivní a knihovní služby 

Rok 1927 měl pro Miladu Paulovou velký význam. Díky resystemizaci míst 

v Univerzitní knihovně byla povýšena na vrchní komisařku archivní a knihovní služby, 

což přispělo nejen ke zlepšení její pozice v Knihovně, ale také i ke zvýšení příjmů. Dále 

čekal Miladu Paulovou několikaměsíční studijní pobyt ve Francii, jehož cílem bylo 

studium feudalismu v soustavě hospodářského života Byzantské říše v 10. – 11. 

století.
230

 Věnovat se jí měli slavní historici zabývající se byzantologií jako například 

Charles Diehl, Gabriel Millet, Louis Bréhir, nebo Louis Eisenmann. Tuto cestu schválil 

celý profesorský sbor filosofické fakulty v Praze v čele s Jaroslavem Bidlem, který 

doufal, že výsledkem stáže budou práce zabývající se dějinami středověké Byzance. 

Finance na pobyt poskytlo Ministerstvo školství a také prezident Masaryk.  

Kancléři Šámalovi datum svého odjezdu oznámila v dopisu z 23. března 1927. 

„Odjíždím v pátek, dne 1. dubna [1927]. Dovolte, prosím uctivě, abych směla k dopisu 

přiložiti pozvání, které ovšem, asi současně, posílá i náš Politický klub. „Slovenský čaj“ 

a tato přednáška o Pašićovi je „náš“ podnik – našeho Klubu.“
231

 Zde je míněna 

pozvánka Politického klubu Československé národní demokracie k večeru pořádanému 

na památku srbského politika Nikoly Pašiće 28. března 1927.
232

 Přednášku na téma: 

Nikola Pašić a jihoslovanský boj za osvobození a jednocení vedl generální tajemník 

František Hlaváček.
233

 Přemysl Šámal se však nemohl zúčastnit, neboť byl nemocný, a 

požádal Miladu Paulovou, aby jej ještě před svým odjezdem do Francie navštívila ve 

středu 30. března dopoledne. 

Přemysl Šámal Paulové pomáhal ve všech sférách, kde ze své pozice kancléře 

mohl. Ukázkou toho jsou dva následující dokumenty. Tím prvním je interní záznam 

kancléře Šámala z 30. března 1927. „Dostavila se na pozvání doc. dr. Paulová, které 

jsem vyplatil jako studijní podporu páně prezidentovu pro pobyt v Paříži částku 3 000 

Kč.“
234

 Jedná se o výše jmenovanou finanční výpomoc. Dalším je dopis adresovaný 

československému velvyslanci v Paříži Štefanu Osuskému taktéž z 30. března. „Do 

Paříže odjíždí v sobotu dne 2. dubna slečna dr. Milada Paulová, docent Karlovy 

univerzity v Praze. Hodlá pobýti v Paříži několik měsíců za účelem studia. Obdržela 

stipendium a Karlova univerzita ji na studie sama vyslala. Buďte tak laskav, bude-li 
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něčeho pro své vědecké práce a styky potřebovat, zprostředkujte jí, co bude zapotřebí. 

Jde tu o eminentní zájem české vědy a slečna dr. Paulová svojí dosavadní vědeckou 

prací si podpory zasluhuje.“
235

 

První zprávu z Paříže o sobě Milada Paulová podala profesoru Bidlovi 6. dubna 

1927 z hotelu Montpensier v ulici Rue de Richelieu 12. Teprve se v hlavním městě 

rozkoukávala a počáteční dojmy z něj nebyly příliš pozitivní, což se také odrazilo na 

tónu dopisu. Se svými pocity se však svěřila pouze Bidlovi, protože domů o své špatné 

náladě psát nechtěla. „Paříž pěkně, snad nejlépe ze všech měst, splní Vaše očekávání… 

Nemám nejmenší touhy něco vidět a hledat. Lidé mi toho tolik napovídali – že je 

všechno naopak. Jaký je tu shon! Lidé nevlídní, nebudou rozumět, atd. Neznám – 

ležérnějšího města nad Paříž! … Nejvíce Vás však udiví – že nemám co prohlížet! 

Rozumí se, po vnější stránce. Obešla jsem to za půl dne všechno! Vyjdete-li z mého 

hotelu, od Palais Royal a jdete po jednom břehu zahradou Tuilerií na Place de la 

Concorde a dále přes Champs Elysée až k Étoile, a odtud kolem Trocadera na druhý 

břeh k našemu vyslanectví, které je u Eiffelovy věže, a kolem des Invalides domů – viděl 

jste celou Paříž. Z elektriky jsem viděla Notre Dame, když jsem hledala byt a teď mám 

pokoj! Obešla jsem to pěšky, když jsem šla na vyslanectví – k ohromnému údivu 

Palicovu, ježto lidé křižují, mají-li udělati 100 kroků – a teď si dám pozor, abych nikam 

„dovnitř“ příliš nespěchala. Myslím, že půjdu do Louvru, tak za měsíc, a – nejsou to jen 

Vaše slova! Nevím čím to je! Snad jsem už moc stará – mnoho jsem už viděla! Nechci 

rozmnožovat řadu blazeovaných lidí – kteří vykládají, že Paříž – nic není! Ne. Ale 

nejsem v náladě.“
236

 Poslední věta citované části mluví za vše. Paulová byla v Paříži 

zatím jen pár dní, ale i tak krátká doba stačila na to, aby se z města nad Seinou cítila 

zklamaná a možná i znuděná. Co jí však vyhovovalo, byla anonymita, která ji 

poskytovala klid na práci a nerušený pohyb po městě a po vědeckých institucích. 

„Nikdo se o Vás nestará, nikdo Vás nehoní a vše jde správně.“ I přes počáteční nelibost 

Paulová věřila, že po delší sobě strávené v Paříži si město jistě oblíbí.  

Dalším důvodem skepse Milady Paulové byly vysoké ceny, se kterými až tak 

úplně nepočítala. Do Francie odjížděla s částkou 7 920 franků, z toho 3 000 byly od 

kancléře Šámala. Tento obnos jí mě vydržet na pět měsíců. Kdyby Paulové Šámal, 

respektive prezident Masaryk, neposkytl onu finanční výpomoc, vydržela by dle svých 

slov pouze tři měsíce a to možná ani ne celé. Když těch necelých osm tisíc rozpočítala, 
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vyšlo jí přibližně 53 franků na den. „Kdybych zůstala v tomto hotelu, kde snídaně stojí 

s bytem zhruba 25 franků, zbývá mi 28 fr. na oběd a na večeři a vše ostatní. Pořídím 

oběd za 10 fr., večeři též. Zbylo by mi na noviny, prádlo, a přece jen různé věci, které 

člověk potřebuje, 8 fr. denně.“
237

 Další možností byla penze, což znamenalo odejít 

z hotelu do bytu se zaopatřením. Měla několik typů, které by se jí i líbily, ale opět to 

komplikovala cena činící minimálně 45 franků denně, se servisem zhruba 50. „Máme-li 

31 dní, to činí 1 550 fr. A já mám k dispozici měsíčně jen 1 580 fr., tedy bych neměla 

v ruce ani krejcaru! To vše je nemožné – neb třeba opatřiti prádlo, autobusy, noviny a 

tisíc, tisíc věcí, nehledě k tomu, abych se opravu ani jednou do divadla, nebo do 

Fontainebleau podívati nemohla. Tedy, co teď?“
238

  

Velkým pomocníkem a rádcem Paulové při jejím pobytu v Paříži se stal profesor 

Josef Cibulka,
239

 na něhož narazila v pařížské Národní knihovně. „Ale setkání to bylo 

dosud tím nejhezčím zde. Odvedl mě krásně na jeden „aperitiv“ (vermouth s jahodami) 

před obědem na Place de l´Opera a večer si pohovoříme! Vidíte tedy – že užívám 

Paříže!“
240

 Profesor Cibulka dělal Paulové podle jejích slov kavalíra, až jí to občas 

uvádělo do rozpaků. Mnohokrát za ní také platil na večeřích, a dvakrát v divadle. Bez 

jeho výpomoci by si takovéto aktivy mohla Milada Paulová dovolit jen minimálně.
241

 

Cibulkova podpora však stejně finanční situaci Milady Paulové nijak neřešila. V dopisu 

profesoru Bidlovi Paulová píše, že by nezbytně potřebovala ještě alespoň 1 000 franků a 

jestli by jí je neposkytlo ministerstvo školství a národní osvěty.
242

  

Než Jaroslav Bidlo stačil odpovědět na první dopis své studentky, už přišel druhý. 

Situace s penzí se nakonec vyřešila téměř sama od sebe. Milada Paulová po jednom 

z obědů v restauraci druhého řádu onemocněla zimnicí a žaludečními křečemi. Na 

prvotní zklidnění žaludku použila koňak, který si přivezla z Čech. Celá tato situace jí 

pomohla k rozhodnutí, že se odhlásí z hotelu a zaplatí si penzi, ve níž bude zahrnuto 

také kvalitnější stravování. „Nezbylo, než rozpočítat peníze jen na 4 měsíce, a odhodlati 

se k tomu. Věděla jsem, že už nejsem student! Bohužel! Potřebuji klid, a pořádek, 

spořádaný život. Také bych jinak nemohla ani pracovat – věděla jsem to! Ani ten měsíc 
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déle by nepomohl – protože zase bych nemohla využít času.“
243

 Tyto požadavky byly 

vcelku oprávněné vzhledem ke špatnému zdraví Paulové. V odpovídajících podmínkách 

se přeci jenom mnohem lépe podávají odpovídající výkony.  

Na doporučení rodiny Nečasovy,
244

 kterou náhodou potkala, se přestěhovala do 

penzionu v Rue Vaneau 38, kde nakonec platila 45 franků denně a k tomu si ještě 

musela ale nějaké potraviny dokupovat. I přesto byla Paulová nespokojená. „Musím se 

Vám ovšem přiznati, že když jsem se sem dnes přistěhovala z „nóbl“ hotelového pokoje 

– zase jsem byla nespokojena. Pokoj je tu pod středou – to nevadí – ale ten nábytek! 

Myslím z let 50. minulého století. Hrozný brak. Vy také neznáte Francouze: všude plno 

dečiček, krámů, papírových růží, vějířů a prachu – nelze ani jinak. Sebrala jsem jim 

všechny „dečičky“ a odstranila! To bylo první! A pak vzduch! – Myslím, že tam 10 let 

nevětrali!“
245

 Ne všechno bylo tak špatné. Podle svých slov měla Paulová obstojnou 

postel, v pokoji teplou i studenou vodu, elektřinu a hlavně pro ni tak důležitý absolutní 

klid, jenž jí v hotelu chyběl. Dále si také chválila jídelnu, kvalitní stravu a velmi milou 

majitelku, kterou Milada Paulová překřtila na „nejhodnější maminku“. Co by tomu asi 

řekla Vilemína Brunclíková? Na každý pád, majitelka penzionu v Rue Vaneau byla 

zřejmě jedna z mála vstřícných, neboť i profesor Cibulka Paulovou nabádal, aby si oné 

dámy vážila.
246

 

Co se týče studia, tak následující týden po příjezdu Paulové začaly v Paříži 

prázdniny, tudíž většina institucí byla zavřená a profesoři byli pryč. Nejlépe se mladé 

historičky ujal Louis Eisenmann. I přesto už Paulová začala přemýšlet, jak 

nejefektivněji uchopit prostudované materiály a jak na nich postavit budoucí práci. „Jde 

o to – kde sáhnout k pramenům. Já jsem původně skutečně myslela v 10. a 11. století. / 

A veliký úvod, syntézu té doby./ Kdežto vy jste zase podle poslední rozmluvy, myslil na 

přechod antiky a maximum 8. století (Lev Syrský).“
247

 Na výsledné práci, která měla 

vzejít z pařížského pobytu, se Paulová s Bidlem moc neshodli, což se později ukázalo, 

jako jeden ze základních kamenů jejich velkého konfliktu.  

V posledním odstavci dopisu z 12. dubna 1927 vyjádřila Milada Paulová také 

znepokojení nad tím, že zatím nedostala z Čech žádné zprávy ani od profesora Bidla, 

jemuž byl dopis adresovaný, ani od své „adoptivní matky“ Vilemíny Brunclíkové. 
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Jediný, s kým byla písemně ve styku, byl kancléř Šámal, jenž jí do 13. dubna 1927 

napsal dva dopisy.
248

 Milada Paulová na jeho radu vyhledala v Paříži velvyslance 

Ouského, ale ten na ni neudělal žádný dojem.
249

  

O několik dní později přišla konečně odpověď Jaroslava Bidla. Obsahovala 

důležitou informaci z ministerstva školství o navýšení částky potřebné na pobyt 

v Paříži. Suma byla zvýšena o cca 2 000 Kč, avšak Milada Paulová ještě musela sepsat 

žádost a odeslat ji na děkanát filosofické fakulty v Praze. Dokument měl obsahovat 

odůvodnění, proč měly být peníze přidány – ceny v Paříži neúměrné vůči stávajícím 

financím. Dále Bidlo doporučoval vytvořit rozpočet, do kterého budou pařížské ceny 

zahrnuty, a tento nechat ověřit na českém velvyslanectví v Paříži a připojit k žádosti.  

Poštovní spojení mezi Prahou a Paříží bylo poměrně špatné, jak si rozčarovaně 

stěžoval profesor Bidlo v následujícím dopisu z 20. dubna 1927. „Na Váš první dopis 

jsem Vám odpověděl asi po 3 dech … a dosud nemám potvrzení, že jste jej obdržela. 

Obdržel jsem zatím dopis druhý, a aby se korespondence nekřížila, čekal jsem od soboty 

až do dneška středy, že přijde odpověď na můj dopis. … Kdybych psal do Ruska nebo 

do Turecka, byl bych jej rekomandoval, ale do kulturní Francie!“
250

 Nakonec však 

veškeré dopisy, sic se zpožděním, došly. Dále profesor Bidlo také vyslovil politování 

nad potížemi, které Paulové v Paříži vyvstaly, a vyslovil přání, aby už bylo nyní vše 

v pořádku a její práce spěla ke zdárnému konci.  

 Jaroslav Bidlo se také vyjádřil k práci Milady Paulové. Podle něj by hlavním 

předmětem jejího výzkumu měly být feudalistické tendence a jejich nezdar v byzantské 

říši od přechodu z antiky přibližně do doby, kdy se začaly vytvářet militarizované 

správní okrsky, tzv. themata. Paulová měla ve výběru témat poměrně volnou ruku, 

Bidlo jen udal směr, ale konkrétní problematiku nechal na ní. V tomto dopisu je to jasně 

zřetelné na větě: „Nepřikazuji Vám, abyste setrvala při tom, co já si představuji jako 

účelné.“
251

 Tato volnost nebyla úplně na místě, neboť Paulová práci, jakou si 

představoval Jaroslav Bidlo, během svého pobytu ve Francii nesepsala. 

O velikonočních prázdninách se Paulová snažila utřídit směr, jímž se chtěla ubírat 

ve hledání pramenů a následném zpracovávání materiálu a už jen čekala, kdy se otevřou 

opět brány knihoven a ona si bude moct příslušné knihy odnést domů. Z jejích dopisů je 

také znát postupné zvyknutí si na nový režim života, který v Paříži vedla. Podnikala 
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výlety po památkách, o nichž pak psala profesoru Bidlovi: „ – v Dôme des Invalides 

pochován je Napoleon.“
252

 Nebo: „V neděli, zítra, pojedu do Versailles, kde budou 

spuštěny vodotrysky. To je „odpolední“ výlet.“
253

 Z dopisů už není patrná znuděnost, 

ani zklamání, jako tomu bylo v počátečních dnech její studijní cesty.  

Po celý květen se Paulová snažila co nejintenzivněji zpracovávat nasbíraný 

materiál. Chodila také na konzultace na pařížskou Sorbonnu. Z té byla velmi 

rozčarovaná, respektive z toho, jak to na nejznámější francouzské univerzitě chodí. 

„Ztratila jsem dva dny zbytečným hledáním pana Ebersolta na Sorbonně, až jsem mu 

tam poslala rekom[ando] dopis. A stejně Massonovi. Našla jsem – konečně – Diehlův 

kabinet. Vy si neumíte představit ty lidi tady! Celá Faculté des Letters jsou 3 poschodí, 

kde je v každém po každé straně schodiště pár poslucháren a kabinetů. A ne to v tom 

objevit! Ptala jsem se asi 20 studentů a studentek (v sekretariátu jsou tak hrubí, že 

s Vámi ani nemluví, to konstatoval i Vojović), kde se přednáší historie! Nikdo neví! 

Studenti, kteří studují „dějiny umění“ v 2. patře – neví, kde se přednáší historie, která je 

v jedné zastrčené chodbě ve 3. patře. Ani jeden neznal jméno Diehlovo!“
254

 Profesora 

Jeana Ebersolta nakonec Paulová našla a vedla s ním zajímavý rozhovor, kdy Ebersolt 

označil Paulovou zpracovávané téma za právní otázku s tím, ani on ani profesor Diehl 

se tímto nezabývají. Milada Paulová pak v dopisu Bidlovi poznamenala, že v Paříži 

vypadá byzantologie spíše jako dějiny umění.
255

  

Korespondence mezi Jaroslavem Bidlem a Miladou Paulovou byla během jejího 

pobytu ve Francii poměrně intenzivní a převážně se týkala jejího studia a budoucí 

byzantologické práce. Poštovní spojení Paříže a Prahy nebylo však úplně ideální, a tak 

musel Bidlo několikrát nabádat Paulovou k psaní zpětné adresy a dataci dopisů. 

„Především dvě malá poučení: Je dobře pokaždé na zadní straně obálky napsati svou 

adresu, poněvadž si člověk nepamatuje adresu jednou sdělenou a musí ji hledat ve 

starší korespondenci. Dále je dobře vždycky datovati své dopisy, aby se vědělo, jak 

dlouho uplynulo od přijetí dopisu, na který máme odpovídat.“
256

 Bidlo se také vyjádřil 

k předešlému dopisu Milady Paulové, ve kterém si stěžovala na špatnou náladu 

zapříčiněnou malým pokrokem ve své práci. Pak ale musela uznat, že vědecká práce se 

za dva měsíce napsat nedá a Bidlo ji nyní dával za pravdu a ještě k tomu přidal 
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uštěpačnou poznámku. „Správně píšete, že za 2 měsíce se práce nenapíše, ale také ne za 

6, spíše už za 2 x 6, ale to ovšem se nesmí chodit do klubu a dělat politika.“
257

 Profesor 

Bidlo jakožto odpůrce angažovaných historiků zde naráží na členství Paulové 

v Československé národní demokracii a její docházení do stranického Klubu. Proč ho to 

napadlo zrovna nyní, není úplně jasné. Paulová se v Paříži věnovala hlavně studiu 

byzantologie a na dělání politiky ji už moc času nezbývalo. I přesto Miladu Paulovou za 

zatím odvedenou práci chválil a podporoval jí v další četbě a shromažďování pramenů. 

V dopisech jí radil a diskutoval s ní, kam se má při studiu ubírat. Bidlo vyjádřil také 

uznání a to zvláště proto, že se Paulová vždy snažila odvést stoprocentní práci. 

Nespokojila s pouhým převzetím informací – pokud se jí nějaká data nezdála, neváhala 

je přezkoumat, zdali jsou pravdivá. Miladu Paulovou stále tlačil čas a hlavně také 

finance. Měla obavu, aby za dobu, na kterou měla vyměřenou finanční podporu, stihla 

nastudovat veškeré potřebné materiály. „Vy voláte: čas – čas! Já zase Vám pravím: klid 

– klid. Neštvěte se, pracujte volným tempem a všecko se poddá. Vás asi znepokojuje 

velká literatura – ale až jí úplně poznáte, shledáte, že to jeden bere z druhého. Ovšem 

prohlédnouti musíte všecko.“
258

 Velice trefná a stále aktuální poznámka.  

Veškeré výše citované úryvky a informace jsou z dopisů, které si mezi sebou 

vyměňovali Milada Paulová a její profesor Jaroslav Bidlo. Několikrát se v nich 

zmiňovala o listech, jež si psala s kancléřem Přemyslem Šámalem. „Milý pane 

profesore, narychlo oznamuji, že mi pan kancléř, který mi sem psal dvě krásná 

vlastnoruční psaní, posílá – aniž jsem o to žádala – 2 000 Kč, s výslovným přáním: na 

cestu do Mnichova.“
259

 Další zmínka: „Já jsem psala minulou neděli do Prahy panu 

kancléři Šámalovi psaní o Paříži – jsem zvědava, zdali mi odpoví.“
260

 Bohužel tuto 

korespondenci se nepodařilo dohledat. První dopis napsaný Šámalem adresovaný 

Miladě Paulové je až z 12. června 1927. 

Ke konci června přišly Miladě Paulové slíbené finance ve finální částce 1 882 

franků. Děkovala tedy Jaroslavu Bidlovi za zprostředkování a také se zmínila o 

vlastnoručním čtyřstránkovém dopisu od kancléře Šámala. Bohužel, nevíme, na jaký 

dopis Šámal Paulové odpovídal, ale je možné, že se jednalo o to psaní, o kterém se 

Paulová zmínila Jaroslavu Bidlovi v dopisu z 30. dubna 1927. „Milá, zlatá slečno 

doktore! Jak by se mohl hněvat na Vás za tak milý, upřímný dopis, který jste mně 

                                                 
257

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Střet generací? S. 331.  
258

 Tamtéž, s. 332.  
259

 Tamtéž, s. 313. 
260

 Tamtéž, s. 321. 



69 

 

zaslala a v němž se jeví celá Vaše stále pátrající a bojující duše. Naopak, srdečný zaň 

dík! Musím se ovšem omluvit, že jsem – zcela proti pravidlům společenským – Vám tak 

dlouho neodpovídal! Zprvu nechtěl jsem odpovědět způsobem jinak u mne obvyklým: 

diktovat psaní do stenogramu a podepsat pak jen strojový otisk. Zdálo se mně, že plně 

zasluhuje, abych Vám za Vaší upřímnost psal vlastnoručně.“
261

 Přemysla Šámala 

zdržely v jeho odpovědi starosti zaviněné volbou nového československého prezidenta. 

V květnu 1927 končilo sedmileté volební období prezidenta republiky a díky 

napjaté politické situaci nebylo jisté, zdali bude Tomáš Garrigue Masaryk zvolen 

hlavou státu i potřetí. Jeho protikandidátem byl poslanec komunistické strany Václav 

Šturc.
262

 Volby se konaly 27. května 1927 a jejich výsledek zněl ve prospěch ve 

prospěch Masaryka s celkovým počtem 274 hlasů. Minimum hlasů bylo 261, takže 

Masaryk zvítězil poměrně těsně. Václav Šturc získal 54 hlasů. Zbylých 104 lístků bylo 

odevzdáno prázdných a dva byly neplatné. Nedalo se předpokládat, jestli se podaří 

Masarykovi po třetí vyhrát volby a velkou zásluhu na tom nesl předseda vlády Antonín 

Švehla, jemuž byla prezidentská kandidatura také nabídnuta, ale on ji odmítl.
263

 

Napjaté období prezidentské volby mělo na kancléře Šámala, jakožto na podpůrce 

Masaryka, neblahý vliv, který se dost možná otiskl v dopise Paulové z 12. června 1927. 

Tento dopis se od těch předešlých liší v tónu, jakým byl napsaný. Listy Přemysla 

Šámala byly vždy sice přátelské, ale podle mého názoru postrádaly jakousi vřelost. 

Šámal v písemném styku s Miladou Paulovou udržoval spíše „masku kancléře 

prezidenta republiky“, která se vyznačovala jistou oficiálností, i přestože je oba pojilo 

přátelství. V tomto dopise však Šámal použil velmi vlídný až srdeční tón a je z toho 

opravdu cítit, že ho s Paulovou pojilo vřelé přátelství, že si nadané historičky vážil a že 

ji měl upřímně rád.  

„Ale teď – právě přišla ta hlavní překážka a příčina: bylo tolik starostí a práce, že 

jsem se ke psaní prostě duševně nedostal. Snad jste zdáli pozorovala jakou dobu jsme 

prožívali před prezidentovou volbou – ale žalostný obraz, který poskytovala naše 

žurnalistika, napravo i nalevo, ani zdaleka nevystihuje to, co se dálo za kulisami jedné 

ze stran, o čem přesně víme, ale raději mlčíme, aby té hanby našeho českého politického 
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života nebylo aspoň navenek více. Jak jste šťastna, že procul negotiis
264

 můžete klidně 

v cizině pracovat a neutloukat se maličkostí zdejších lidí. A zdá se mně, že ani výraz 

maličkost věc řádně nevystihuje. Měl jsem kdysi, právě před převratem či bezprostředně 

po něm, rozmluvu s Rašínem o tom, co v podstatě bude pro nás v novém státě 

nejdůležitějším a také nejoblíbenějším. Byl jsem toho náhledu, že největším a 

nejnaléhavějším problémem bude vychovat nového českého člověka, převychovat 

českou povahu, rakouskými poměry přirozeně tak zkreslenou. Uváděl jsem, jak bude 

těžko se starými lidmi, vyrostlými v rakouských poměrech a v nich duševně tkvícími, 

budovat nový stát.  

Rašín nesouhlasil, byl zúplna zaujat národohospodářským problémem státu, na 

který klad váhu největší.  

Prožívaje období volby prezidentské často jsme si na rozmluvu tuto vzpomněl a 

myslím, že by mně dnes byl dal Rašín za pravdu. Ovšem, za jeho života a jeho tvrdé 

ruce, bylo by se jistě podařilo mnohému zabránit.  

Ale kam jsem se to dostal! Inu, starý člověk, rozpovídá se, rozpovídá a neví ani, 

zda-li to druhého baví.  

Vaše první dojmy v Paříži mne velmi zajímaly a přiznám se, ještě více jsem 

zvědav, jak jste je podržela či opravila dalším pobytem. Také jsem velmi zvědav na Vaší 

práci historickou. Ani nevím, zmiňoval jsem se Vám o tom, že jsem zkažený kantor, a že 

mně do dnešního dne zbyla přímo chorobná láska k historické četbě. Probírám nyní 

Pekařova Žižku
265

 - zajímavé čtení a zejména zajímavé srovnání revolucí: táborské, 

francouzské a ruské, které se mně přitom vybavuje v mysli. A co děláte „mimo vědu“? 

Smím trošku do tohoto života nahlédnout?  

Doufám, že mně můj odklad v dopisu nezazlíte a pěkně psaníčko zas pošlete. Že 

Vám přeji vše nejlepší, můžete být přesvědčena.  

V přátelské úctě Vám  

oddaný  

Dr. Šámal“
266

 

Z tohoto dopisu je cítit mnohem osobnější a důvěrnější tón, než z dopisů 

předcházejících. Už jen z formulací jednotlivých odstavců je znát, že se Přemysl Šámal 

u psaní více uvolnil a byl rád, že si může na chvíli oddechnout od politických záležitostí 
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a řešit otázky běžného života. Korespondence s Miladou Paulovou pro něj byla 

převážně příjemná, protože se z velké části zabývala její vědeckou prací týkající se dějin 

Jihoslovanů a Maffie, což byl jejich společný zájem. A pokud neřešili toto téma, 

věnovali se aktuální situaci, ať už z hlediska politického, nebo společenského. Diskuze 

oba aktéry naplňovaly, neboť v sobě navzájem spatřovali rovnocenného partnera se 

shodnými zájmy. Troufám si říci, že následující Šámalovy dopisy už měly podobný ráz, 

jako tento z 12. června. 

Dne 6. července napsala Paulová kancléři Šámalovi obsáhlou odpověď na jeho 

dopis, ve které píše o svých rodinných záležitostech. Zmiňuje se zde o špatných 

vztazích s rodinou své matky, o otcově práci v cukrovaru a jeho následném krachu, a 

dále pak také o pozdější špatné finanční situaci rodiny.
267

 Také kancléři děkuje za 

zaslané peníze na její další studijní cestu, tentokrát do Mnichova, kterou se chystala 

podniknout v září 1927 a na níž jí bylo Šámalem poskytnuto 2 000 Kč.
268

 „Dostala jsem 

dopis – dostala jsem už i penízky – a pozdě Vám píši děkovné psané, pozdě říkám: 

mnoho upřímně děkuji – proč? Psala jsem Vám v „duchu“ už nejméně dvacet psaní! 

Chodím po Paříži a myslím stále na to – co vše bych Vám chtěla říci? Prosím, vážený 

pane kancléři – vše Vám povím ústně? Není to vše lehké pro mne. Přemýšlím o tom, čím 

jsem si zasloužila Vaší náklonnosti a podpory? Napsala jsem knihu, která je snad 

dobrá.
269

 Kdo ví, napíši-li někdy větší, lepší? Přece mne trápí otázka mám-li právo 

(mravní) na podporu, jíž se mi dostává? Myslím přitom na své přátele a názory a těším 

se jen tím, že Vy – vše víte! Můj poměr k Vám je úplně otevřený a upřímný a jistě 

krásný. Jsem vám nesmírně vděčna za vše a nejvíc za Vaše – mně projevované 

přátelství!“
270

 

V polovině července 1927 řešila Milada Paulová opět problém s nedostačujícími 

financemi a už byla rozhodnutá odjet okolo 20. července domů. Nakonec se přeci jenom 

rozhodla zůstat, a to do 15. Srpna, na úkor zářijové cesty do Mnichova. Na tu už jí kvůli 

prodloužení pobytu v Paříži nezbývaly finance. Na poslední tři týdny také musela 

změnit ubytování, neboť v tom stávajícím byly pro Paulovou nevyhovující podmínky. 

Byt se nacházel v podkroví a v létě bylo pod střechou velké vedro a větrat nešlo z 

důvodu rušné a také prašné ulicí pod oknem. Miladu Paulovou díky tomu trápily velké 
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bolesti hlavy a také deprese. Na radu Frederica Juvančiće, se kterým se v Paříži 

přátelila, se Paulová odstěhovala na okraj Paříže k Bois de Vincennes a její nová adresa 

zněla Hôtel du Stade, Boulevard Poniatowski 111, Paris 12. Pokoj ve třetím patře jí byl 

dán k dispozici za 400 franků na měsíc. Hotel se nalézal v blízkosti metra a jízda do 

knihovny jí zabrala přibližně 17 minut. Na svém novém ubytování si nejvíce vážila 

čerstvého vzduchu, který byl pro ni z důvodu chatrného zdraví velmi důležitý.
271

 

Miladě Paulové bylo také v Paříži nabídnuto vydání její knihy o Jihoslovanském 

výboru ve francouzštině a kvůli tomu žádala kancléře Šámala o radu. Nabídka přišla od 

Frederica Juvančiće, který se pro knihu po přečtení nadchnul a byl ochoten poskytnout 

20 000 franků na její francouzské vydání a osobně by Paulové pomohl s vydáním. A 

aby historičce ještě ušetřil, navrhl, že publikaci sám přeloží. To ovšem podmínil 

rozšířením knihy o kapitolu věnující se mírové konferenci ve Versailles. Milada 

Paulová se obávala, že by Juvančić nebyl schopný financovat veškeré náklady sám a 

počítala s tím, že by si musela do roka půjčit obnos přibližně 10 000 franků. Když se 

zvažovalo vydání „Jihoslovanského výboru“ v Čechách, nabídl jí referent ministerstva 

školství František Mlčoch peněžní podporu ve výši 10 000 korun, ale k vydání nakonec 

nedošlo, a tak měla Paulová v plánu požádat o příspěvek znovu, avšak v menší částce 

činící 4 000 až 5 000 korun. „Vždyť by to znamenalo jistě dosti i pro naši českou věc. – 

Nikde např. ve světě nikdo nic podstatnějšího nenapsal o práci pana ministra Beneše. 

Myslím – že je to moje zásluha. Je to materiál – český úspěch vynikne teprve ve 

srovnání s Jihoslovany. Kapitoly o práci dr. Beneše a Hlaváčka pro Jihoslovany jsou 

myslím dobrým kusem propagandy i pročeskou věc, proč eskou obratnost a jasnost cílů, 

vážné úsilí po svobodě. … Dobrý pane kancléři, prosím Vás snažně, napište mi laskavě 

(vlastně ne! – povězte mi, až se vrátím) co si o tom myslíte úplně přímo a bezohledně. – 

S mnoha, mnoha vřelými díky za všechno dobré od Vás – Vaše krásná slova a psaní – 

Dr. M. Paulová.“ 
272

 Celá situace s francouzským vydáním „Jihoslovanského výboru“ 

však nedopadla zrovna slavně. Frederic Juvančović s Miladou Paulovou sepsal smlouvu 

a podle jejích slov ji přiměl, aby mu vyplatila vypůjčených 6 000 franků. Nakonec ale 

nedodržel podmínky a vydané peníze byly nenávratně ztraceny.
273

 Bohužel, nepodařilo 
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se nalézt informace potvrzující, že práce „Jugoslavenski odbor“ ve francouzštině 

vyšla.
274

  

Pobyt ve Francii se chýlil ke konci a teď už jen zbývalo vyřešit, zdali Milada 

Paulová podnikne onu studijní cestu do Mnichova, kterou chtěla pro nedostatek financí 

zrušit. Zde opět vypomohl kancléř Šámal, neboť si velmi přál, aby Paulová do Německa 

odjela. „… byl bych rád, kdybyste splnila přece jen svůj zájezd do Mnichova. Dodatkem 

k subvenci, kterou Vám pan prezident na vaše studia povolil, posílám Vám současně 

obnos 2 000 Kč, přeji Vám ze srdce byste jich k svému prospěchu užila.“
275

 Z financí 

poskytnutých na mnichovskou cestu měl radost také Jaroslav Bidlo, který tam rovněž 

chtěl svou studentku vidět, a nyní tomu již nic nebránilo.
276

  

Z cesty do Mnichova měla Milada Paulová strach. Toto jihoněmecké město 

navštívila ve svém dosavadním životě mnohokrát a to se svým zemřelým otcem 

Františkem Paulem. Paulová se obávala smutných vzpomínek na svého rodiče a možná 

také z toho vyplívajících depresí. Byly to plané obavy, o čemž svědčí i poznámka 

v dopisu Přemyslu Šámalovi z 22. září 1927. „Starý, dobrý Mnichov – má pro mne 

staré kouzlo! Nenahraditelné ničím na světě!“
277

 I profesoru Bidlovi ve stejný den psala 

jen pozitivní pocity. „Píši Vám v „Café Bristol“ v Mnichově, kam jsme vždy chodili 

s tatíčkem večer, čekajíc na koncert. … A teď – milý, milý pane profesore – to je to 

nejkrásnější – Mnichov – co ze svých letošních podniků mám. Já mám strašně ráda 

Mnichov.“
278

  

Hlavním cílem studijní cesty Milady Paulové do Mnichova bylo setkání 

s významným německým byzantologem Augustem Heisenbergem. Profesor Paulovou 

pěkně přijal a zajímal se zvláště o knihu „Kultura byzantská“, kterou napsal profesor 

Bidlo. Práce Milady Paulové ho nijak zvláště nenadchly, a to z jednoho prostého, avšak 

Paulové známého, důvodu. „Jenom mé knihy – Heisenbergovi – nijak neimponují!!!! 

„Moderní“ historie! Kdež!“
279

 Zpět do Čech se Milada Paulová vrátila 25. září 1927 a 

plánovala co nejdříve navštívit kancléře Šámala. Ten byl, bohužel, zaneprázdněn až do 

konce října. „Drahá slečno doktore, jsem nyní již dosti volným, že by mne Vaše milá 
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návštěva některého dne velmi těšila. Zajímaly by mne výsledky Vašich studií ve Francii 

a v Mnichově. Dohodněte se laskavě s mým tajemníkem o dnu návštěvy.“
280

  

Konec roku byl pro Miladu Paulovou ve znamení přípravných prací na vydání 

jubilejního sborníku k šedesátým narozeninám Jaroslava Bidla, které připadaly na další 

rok. Paulová počítala s příspěvky jak českých, tak i zahraničních osobností. Jako příklad 

můžeme jmenovat polské historiky Stanislava Zakrzewskiho a Wacława Sobieskiho, 

chorvatského Milana Preloga, či srbského Stanoje Stanojeviće. Z domácích historiků 

přislíbili články Josef Šusta, Bohumil Navrátil či Václav Novotný. Hlavní problém 

vydání sborníku však spočíval v jeho financování. Milada Paulová nemohla počítat 

s peněžní podporou od Historického klubu, neboť ten ovládal Josef Pekař, s nímž pojila 

Bidla leda tak silná nevraživost. Paulová také zvažovala možnost vydat sborník skrze 

Annu Bečkovou a její edici „Krásná kniha“. Manžel Anny Bečkové Josef Bečka 

pracoval jako komisař archivní a knihovní služby v Univerzitní knihovně a tím pádem 

také kolega Milady Paulové. Doktor Bečka nabídl finanční výpomoc a vydání sborníku, 

ale pouze pod podmínkou, aby se zajistila úhrada aspoň ze dvou pětin celkové částky. 

Paulová počítala s tím, že zbytek sumy bude uhrazen z prodeje sborníku. Ministerstvo 

školství a národní osvěty slíbilo poskytnout 12 000 Kč, což byl obvyklý obnos, který 

tato instituce dávala na každý sborník. Miladě Paulové velice záleželo na tom, aby 

sborník vyšel a to nejen z důvodu, že byla jeho studentkou a přítelkyní, ale hlavně také 

proto, že velmi uznávala jeho práci. „Co se mne osobně týče, mám ovšem i svůj citový 

poměr k prof. Bidlovi, a proto představuji si, jak by to bylo, kdyby vyšly všechny 

sborníky – jen jeho ne. Prosím, vážený pane kancléři, mohli bychom se my redaktoři: 

prof. Weingart, Dobiáš a já, obrátiti s prosbou k panu prezidentovi, aby nám pomohl 

uskutečnit tu myšlenku? Prosím Vás však zároveň, je-li to počin nevhodný, abyste mi to 

laskavě oznámil – nikdo neví, že se na Vás obracím s tímto dopisem. Myslím si však 

vskutku, že si Bidlo uznání zaslouží – skoro víc, než kdo jiný.“ 
281

  

Tento dopis ze 4. prosince 1927 podstoupil kancléř Šámal ministerskému radovi 

Jindřichu Říhovi k vytvoření návrhu a následně si vyžádal jeho vrácení. Kladné vyřízení 

žádosti proběhlo 10. ledna 1928, kdy Milada Paulová obdržela oficiální dopis z 

Kanceláře prezidenta republiky v následujícím znění: 
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Slečně dr. Miladě Paulové, docentu Karlovy univerzity v Praze.  

Podepsaná kancelář dovoluje si vám sděliti, že Vám byla z úroků jmění 

Národního fondu Masarykova udělena částka 5 000 Kč jako příspěvek na vydání 

vědeckého sborníku, jímž budou uctěny šedesáté narozeniny profesora Karlovy 

univerzity dr. Jaroslava Bidla.  

Peníz ten bude Vám vyplacen Živnostenskou bankou v Praze. 

Žádáme, abyste nám laskavě potvrdila, že správně došel a byl svému účelu 

odevzdán.  

Kancelář prezidenta republiky  

Dr. Šámal
282

 

 

Tato finanční výpomoc nebyla jediná, která byla Miladě Paulové v lednu 1928 

poskytnuta. Dne 21. ledna jí Kancelář prezidenta republiky věnovala 10 000 Kč 

z Národního fondu Masarykova na vydání knihy „Jihoslovanský odboj a česká 

Maffie“.
283

 V předmluvě knihy Paulová zmínila osobu Přemysla Šámala a následně 

požádala ministerského radu Jindřicha Říhu, zdali by onu předmluvu nedal kancléři 

k přečtení, aby schválil uváděné informace a popřípadě navrhl změnu. Přemysl Šámal 

tak učinil následovně: „Drahá slečno doktore. Pročetl jsem Vaši předmluvu k nové Vaší 

práci o revoluční činnosti rakouských Jihoslovanů za války a nemám věru, co bych 

přidával. Jak mám věc v paměti, vystihla jste vše přesně. Nebudete mně zazlívati, 

jestliže navrhuji vyškrtnouti zmínky o mé sobě. Z části jest to důsledkem stanoviska, 

které v příčině své osoby jsem jednou zaujal, z části pak bych musil věc doplniti tím, že 

formálním středem Maffie jsem se stal po odzjedu dr. Beneše. … Budu Vám za to vděčen 

a budete-li k příští práci potřebovat něco, na co se pamatuji, milerád jsem Vám 

k službám. Přeje Vaší práci hojného zdaru, jsem s přátelským pozdravem Vám, drahá 

slečno, oddaný: Dr. Šámal.“
284

 Milada Paulová nejdříve protestovala, nechtěla 

vyškrtnout Šámalovo jméno, že by musela vyškrtnout také i další jména. Chtěla danou 

větu zformulovat jinak, aby nemusela kancléře vyškrtnout a text zůstal historicky 

správný. „Já jsem vždycky měla v úmyslu psáti historii a ne politiku, a také jsem ji vždy 

psala a proto také podle mého nejlepšího přesvědčení, houževnatě držím své – 
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hrdiny.“
285

 My však víme, kdo byl jejím hrdinou, a i když chtěla psát pouze historii, 

vybrala si takové téma a osobnosti, které se s politikou přirozeně prolínaly, a nebylo 

možné se jim vyhnout. Nakonec se Milada Paulová rozhodla, že jména z předmluvy na 

Šámalovu žádost přeci jen vypustí s tím, že to snad ničemu neuškodí. Za tuto větu 

v dopisu kancléři však dodala velmi trefnou poznámku: „Ale vážený pane kancléři – 

potom uvnitř už – nebudu poslouchat!“
286

  

Dne 17. května 1928 napsala Milada Paulová Přemyslu Šámalovi dopis, v němž 

ho prosí, aby mu mohla odevzdat výtisk svojí knihy
287

 ještě téhož dne s tím, že by mu 

jej zanesla přímo domů. Práce vyšla předešlého dne a zatím bylo hotových pouze 200 

kusů. Výtisk pro prezidenta Masaryka měla v plánu odevzdat až 19. května. Paulová si 

vydání knihy velmi pochvalovala: „Kniha mne po vnější stránce velmi těší, domnívám 

se, že papír a tisk jsou na vědeckou práci překrásné.“
288

 Mimo informací o své knize 

Milada Paulová připojila ještě jednou, poměrně humornou zprávu. „V pondělí byl čaj 

„Slavische Rundschau“. Pan vyslanec Lazarević ke mne běží a vykládá: Tak už si pan 

prezident (Masaryk) nemusí nic dělat z toho, že není v naší encyklopedii (račte se 

pamatovati, že mi to tam nedali?) – už má kamaráda! Kralj Petar nije ušao! Zapomněli 

na krále Petra!
 289

 Stanojević. Strhl se prý takový skandál z toho v celém tisku dole,
290

 že 

biografie krále Petra tedy nezůstala do „dodatků“ jako pana prezidenta, uveřejnili ji 

v příštím čísle – ale ne podle abecedy. Mezi Petry král Petar zkrátka není, nýbrž docela 

zvláště o číslo dál – takže to vůbec nikdo nenajde.“
291

  

Přemysl Šámal odpověděl Miladě Paulové hned následující den. Vyjádřil radost 

z jejích úspěchů i ze zaslané knihy, kterou se chystal ve volných chvílích přečíst. 

Neopomněl se také vyjádřit k encyklopedickému poprasku, jež v Království SHS nastal. 

„Zmínka Vaše o tom, že v Stanojevićově slovníku zapomněli i na dobrého krále Petra, 

mne opravdu zajímala a pobavila.“
292
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Na začátku června 1928 poslala Milada Paulová kancléři dopis,
293

 v němž ho 

prosí, zdali by jej mohla navštívit a probrat s ním jistou osobní záležitost týkající se její 

rozmluvy s profesorem Bidlem. Čeho se rozhovor týkal, není zřejmé, nicméně je 

pravděpodobné, že se jednalo o spor o Maffii, který pomalu vyvstával mezi Paulovou a 

jejím profesorem. Dále také Milada Paulová žádala Přemysla Šámala o doplnění 

materiálu týkajícího se Maffie s tím, že by dané informace ráda zapracovala do druhého 

dílu knihy. Ten měl vyjít nejpozději v září 1928. Tématem pokračování byla součinnost 

chorvatských a slovinských politiků v Rakousku se zdejší Maffií. Kancléř Šámal 

Paulové vyhověl a napsal několika svým přátelům, mezi nimiž byl například Jan 

Šeba,
294

 Jaroslav Kvapil,
295

 Ludmila Kalinová,
296

 či Jan Hajšman,
297

 zdali by byli tak 

ochotní dát Paulové veškeré potřebné informace a materiály. Všichni dotázaní se 

k Šámalově žádosti vyslovili kladně. Jediný problém byl s dokumenty po Antonínu 

Kalinovi týkající se schůzí a porad Českého svazu ve Vídni v letech 1917 – 1918, neboť 

ty jeho pozůstalá manželka zapůjčila knihovníku Národního shromáždění Janu 

Malému.
298

   

Ve druhé polovině července Milada Paulová doufala, že k 1. srpnu bude kniha již 

nahrubo napsaná. „Bylo by lépe říci „sepsaná“ (slohově není, nemůže býti definitivní), 

ale měla jsem za hlavní zpracovati ten materiál – který mám. Mohu knihu pak celou 

přepracovati, doplniti materiálem, obsáhlejším, než je můj dnešní, to vše je však už 

práce velmi příjemná.“
299

 Stejně ale ještě Paulové chybělo několik dokumentů, 

například „ocelová krabice s dokumenty Maffie“ a referáty ministerského rady Emila 

Šimka, která shledávala jako drahocenný materiál a požádala o jejich zapůjčení kancléře 

Šámala.  

Letní měsíce byly pro Miladu Paulovou ve znamení prací na sborníku k jubileu 

Jaroslava Bidla a musela kvůli tomu několikrát přerušit psaní Maffie.  Srovnávání 
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překladů, překlady samotné, transkripce, unifikace textů a korektury trvaly relativně 

dlouho a pro Paulovou představovaly plno práce navíc. Ale i v tomto hektickém období 

se našlo něco, co dělalo Miladě Paulové radost. Bylo to vydání její knihy 

„Jihoslovanský odboj a česká Maffie“, respektive jejího prvního dílu. Pochvalné kritiky 

vycházely v mnoha periodikách, například v Prager Press, Tribuně či Večerním listu. Ze 

Záhřebu přišlo Paulové poděkování od vrchního státního návladního dr. Alexandra. 

„Děkuje za knihu, že je napsána obecně a za to, co tam je pěkného o jeho osobě a práci. 

Musím říct, že mi to bylo opravdu milé a trochu mne to potěšilo.“
300

  

 

Krize na obzoru 

V této době už ale Milada Paulová věděla, že si upřednostňováním studia 

moderních dějin ztěžuje cestu k budoucí profesuře. „Já jsem, vážený pane kancléři, na 

tuto knihu, za poměrů, které stávají – obětovala kariéru! Musila. Nebudu to obšírně 

vykládati. Je nás prostě 27 docentů přibližně na jedno profesorské místo, které se uvolní 

v budoucnosti. Věděla jsem to v prosinci minulého roku, kdy jsem se rozhodovala psáti 

Maffii. Nuže – má kniha, Maffie, sebe“větší“[!], sebe“lepší“[!], sebe“krásnější“[!] – mi 

k profesuře nepomůže. Proč?“
301

 Důvod však znala Milada Paulová moc dobře. V roce 

1925 se habilitovala na téma z moderních dějin, ale k profesuře jí bylo doporučeno téma 

z doby starší. Kvůli tomu podnikla studijní cestu do Francie a Německa v roce 1927. 

Navíc, profesoři Bidlo a Šusta ji upozorňovali, že návrh na profesorku podají jen a 

pouze na základě předložené práce na téma středověkých dějin. Milada Paulová si toho 

byla vědoma, a přesto začala psát Maffii. Tato látka ji velmi zajímala a považovala ji za 

historicky a politicky významnou. Navíc si uvědomovala, že této problematice není 

věnováno mnoho pozornosti, tím pádem pokládala za důležité toto význačné období 

pracovat pro další generace. „Jsem přesvědčena, že jsme byli svědky dob, jejichž 

velikost a následky nedozírné – časem teprve vystoupí. My dnes nemáme ještě odstupu, 

nevidíme ony doby v celé jejich velikosti a kráse, jichž jsme si snad byli vědomi 

v citových okamžicích onoho velkého přelomu lépe, než snad dnes. Přijde čas, kdy 

budou nám velmi drahé každé zasuté maličkosti – tak jako v době francouzské revoluce. 

Přece jen – „po tři sta letech“ – pane kancléři! – Toto vědomí ceny historického odstupu 

drží také mé nadšení. Jsem přesvědčena, že po letech – mé práce budou míti cenu, jež 
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není patrna dnes. Vždyť je to z toho co mají Jihoslované – takřka to jediné! A čas stírá 

psychologické rozpoložení mysli, mění lidi i ideály.“
302

 Jedním z nejdůležitějších 

faktorů však bylo přátelství s kancléřem Šámalem, který jí všestranně a téměř bez 

výhrad v práci podporoval.
303

 Jaroslav Bidlo jí delší dobu upozorňoval, kam tato činnost 

vede, takže Milada Paulová věděla, že na základě Maffie profesorkou navržena nebude. 

Do vyhrocení sporu Paulové s profesorem Bidlem ještě zbývaly tři roky.  

Na přelom září a října 1928 plánovala Milada Paulová cestu do Záhřebu. Situace 

v Království SHS byla od počátku léta velmi napjatá v důsledku atentátu, kdy na 

zasedání parlamentu v Bělehradě postřelil poslanec Černé Hory Puniša Račić Stjepana 

Radiće a několik dalších chorvatských poslanců. Radić následkům zranění podlehl 

8. srpna 1928. I přes tyto nesnáze se Miladě Paulové podařilo dostat k ministerskému 

předsedovi Antonu Korošeci
304

 a vyžádat si od něj pro ni důležitý materiál z doby 

první světové války. Po stránce studijní dopadla její cesta dolů
305

 dobře, co se ale týče 

zdraví Milady Paulové, přinesl pobyt v Jugoslávii nečekané potíže. V Bělehradu dostala 

Paulová otravu z tamějšího jídla, kterou si přivezla i domů do Čech a ještě 15 dní 

následujících po příjezdu byla upoutána na lůžko. O její zdravotní stav si dělal obavy 

také profesor Bidlo. Tento stav Paulové přičítal hlavně intenzivnímu shromažďování 

materiálů pro Maffii, které nebylo úměrné ke zdraví historičky. „Děláte mi veliké 

starosti svými cestami, poněvadž je vždycky odstůněte. Zatracená Vaše Maffie mě i Vás 

bude stát ještě velmi mnoho nepříjemností.“
306

   

Na konci roku 1928 byl konečně hotový Bidlův sborník
307

 a dva jeho výtisky 

odevzdala Milada Paulová do Kanceláře prezidenta republiky, jeden pro kancléře 

Přemysla Šámala a druhý pro prezidenta Masaryka. Současně s tímto sborníkem 

přiložila Paulová další ukázku své vědecké činnosti, spis „Extenze československých 

vysokých škol v republice Československé v třicetiletí 1898 – 1928“.
308

 „Bidlo měl – 
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strašnou radost! Celé jubileum bylo hrozně milé a intimní – ani to nebylo možno 

předpokládati.“
309

 Bidlův sborník pokládala Paulová za nejskvělejší publikaci na 

katedře historie vůbec za posledních dvacet let. „Prof. Bidlo vytvářel obor – 

byzantologie a dějin východní Evropy, proto snad víc, nežli jiní, věnoval ze své práce 

univerzitě a své činnosti učitelské. A stojí tu dnes vlastně se skupinou pracovníků dobře 

stmelených.“
310

 Milada Paulová tedy mohla být s výslednou publikací spokojená. 

Sborník odpovídal jak vědeckým požadavkům, tak byl také i adekvátním způsobem 

uctění práce profesora Jaroslava Bidla. Paulová se přípravami na sborníku velmi 

vyčerpala, ale kdo by však očekával, že si na sklonku roku alespoň odpočine, mýlil by 

se.  

Dne 25. prosince 1928 měla v plánu se vydat do Lublaně na domluvenou schůzku 

Antonem Korošcem, aby jí poskytl slíbené dokumenty vztahující se k činnosti 

Jihoslovanského svazu na vídeňské Říšské radě a protokoly Jihoslovanského klubu ve 

Vídni.
311

 V úterý na Boží hod vánoční, hodinu před odjezdem jí však její „adoptivní 

matka“ Vilemína Brunclíková upozornila, že v Národních listech je otištěn telegram, že 

ve středu, tedy v den příjezdu Paulové do Lublaně, se Anton Korošec vrací zpět do 

Bělehradu.
312

 Milada Paulová novinám nevěřila a odjela. Hned po příjezdu se 

dozvěděla, že Korošec z Lublaně opravdu odjel, i přestože se podle původního plánu 

měl zdržet do 28. prosince. Na Štědrý den ho nečekaně odvolali a on se tak musel vrátit 

do hlavního města Království SHS. Tato nešťastně vzniklá situace byla pro Miladu 

Paulovou velmi nepříjemná, neboť do Lublaně jela hlavně kvůli schůzce s Korošcem, 

který jí měl poskytnout určité dokumenty, jež nemohl vydat nikdo jiný. Navíc, Paulová 

odjížděla z Prahy nachlazena silným kašlem a cesta do Slovinska byla náročná 

vzhledem k přeplněným vánočním vlakům a nesnesitelnému vedru v nich. Bohužel, co 

se Korošcových materiálů týče, podnikla cestu marně. Aby necestovala do Lublaně 

úplně zbytečně, prohlédla nejrůznější listy, které jí poskytl slovinský politik a žurnalista 
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Albert Kramer a redaktor Pustoslemšek z redakce „Jutra“. Noviny jí půjčoval městský 

archiv a lycejní knihovna. Dále si také Milada Paulová opatřila novou literaturu.
313

 

Návrat do Čech měla Paulová naplánovaný na 3. ledna. Místo toho 1. ledna odjela 

za Antonem Korošcem do Bělehradu. Slovinský politik ji přislíbil, že se s ní sejde 

4. ledna. Korošec zaneprázdňovalo řešení vládní krize trvající již od atentátu na 

Stjepana Radiće v červnu 1928. V lednu 1929 se situace ještě více vyhrotila díky 

vyhlášení diktatury králem Alexandrem I. Díky nepříznivým poměrům tedy k předání 

dokumentů mezi Korošcem a Paulovou nedošlo.
314

 

Hned po návratu do Prahy čekal Miladu Paulovou doma dopis od Přemysla 

Šámala. „Svého času jste projevila přání prohlédnout u policie spisy, týkající se Maffie. 

Mluvil jsem o věci s panem ministrem Černým, který mne ujistil, jde-li pouze o 

nahlédnutí do spisu k tomuto cíli, že nemá proti věci námitky. Jest však nutno, abyste si 

prý podala žádost o povolení. Jakmile žádost podáte, sdělte mně laskavě a já u policie i 

u ministerstva vnitra a žádost upozorním.“
315

 Paulová obsáhlou žádost odeslala 

19. ledna 1929 a adresovala ji tehdejšímu ministru vnitra Janu Černému.  

Ministerstvo vnitra! 

Obracím se k ministerstvu vnitra se zdvořilou žádostí, aby mi za účelem vědecké 

historické práce o dějinách „Maffie“, byly dány k nahlédnutí u policie spisy, týkající se 

perzekuce členů Maffie za války, jejichž výčet připojuji níže. Píši vedecký spis o stycích 

České Maffie s Jihoslovany za světové války, jehož díl I. vyšel loňského roku pod 

titulem: Jihoslovanský odboj a česká Maffie (nákladem A[nny] Bečkové, Praha 1928). 

Spis jest založen na rozsáhlém materiálu dokumentárním, který mi dali k dispozici různí 

politikové jihoslovanští, ale především někdejší chorvatská zemská vláda v Záhřebě, 

v období bána dr. Laginje. Dovoluji si podotknouti, že mne jihoslovanské kruhy vládní 

přijaly s velikým porozuměním a vyšily mi vstříc do té míry, jak ukazuje právě vydaný 

první díl spisu: jest založen na materiálu vládním, spisech vrchního státního 

návladnictví v Záhřebě, zemského soudu v Záhřebě atd. Bude-li možno zpracovati i 

českou část způsobem stejně dokumentárním, závisí od toho, dostane-li se mi pomoci též 

českých kruhů úředních, tak, aby mi bylo dovoleno užíti i českého perzekučního 

materiálu a úředních spisů jako v Jugoslávii.  
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Prosím, aby mi bylo umožněno nahlédnouti do policejních spisů, jež se týkají 

perzekuce zejména těchto osobností. 

1) Cyrila Duška, Jana Hájka, dr. Soukupa, B[ohumila] Mareše, A[loisie] 

Linhartové, V[áclava] Oliče, Hany Benešové.  

2) dr. Alice Masarykové.  

3) Viktora Dyka, Pavla Malého, dr. Jaromíra Malého, J. Pelíška.  

4) Konečně dr. Preisse a vyšetřování se Živnostenskou bankou.  

V Praze dne 19. Ledna 1929 

Dr. Milada Paulová 

Docentka univerzity Karlovy (docentka dějin východní Evropy a Slovanstva) 

Praha II, Jenštejnská 2
316

 

 

Celý měsíc od odeslání žádosti se nic nedělo, a tak Milada Paulová požádala 

10. února Přemysla Šámala o intervenci. Kancléř tedy napsal o týden později ministru 

vnitra, zdali by bylo možné věnovat žádosti Milady Paulové pozornost, jenže ani na 

počátku července 1929 neměla Paulová žádnou odpověď. V květnu se však dozvěděla 

od dr. Zdeňka Tobolky, že požadované dokumenty na ministerstvu vnitra vůbec nejsou, 

ale že se nacházejí v majetku Národní obrany a ve svém oddělní je má vojenský soudce 

Jaroslav Kunz. Přemysl Šámal ještě téhož dne zavolal Jaroslavu Kunzovi a ten mu 

oznámil, že inkriminované spisy několik let předtím vyžádal generál Stanislav Čeček a 

že je dosud nevrátil zpět. Kancléř Šámal se po této odpovědi obrátil na Vojenské 

oddělení Kanceláře prezidenta republiky, protože se domníval, že dokumenty jsou právě 

tam. Rozuzlení celé situace nastalo až 18. července, kdy mu z Vojenské kanceláře přišla 

odpověď, že ony dokumenty si generál Čeček vyžádal v roce 1924 na žádost prezidenta 

Masaryka a následně byly uloženy v prezidentské knihovně, kde se zřejmě dosud 

nacházejí.
317

 Kladné stanovisko k vyřízení žádosti o poskytnutí materiálů obdržela 

Paulová nakonec až na konci prosince 1929.
318

  

Přemysl Šámal se snažil být Miladě Paulové opravdu nápomocný ve všech 

sférách, kam dosahoval jeho vliv. V lednu 1929 požádal sestru Bedřicha Štěpánka Annu 

Štěpánkovou, zdali by mu poskytla adresu jejího bratra, který žil v té době v San 
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Francisku v Kalifornii. Štěpánek si uložil u Přemysla Šámala materiály z doby první 

světové války a Paulová do nich chtěla nahlédnout. Kancléř to nemohl dovolit bez 

Štěpánkova souhlasu, a jelikož neměl jeho adresu, musel nejprve kontaktovat Annu 

Štěpánkovou. Bývalý československý vyslanec v USA poskytl souhlas na počátku 

března 1929. 

Dalšími, koho Přemysl Šámal požádal o dokumenty a osobní setkání pro Miladu 

Paulovou, byli Jan Dvořáček
319

 a Karla Rašínová.
320

 Oba dotazovaní se vyjádřili 

k žádostem kladně. Karla Rašínová kontaktovala Miladu Paulovou přímo do Univerzitní 

knihovny a Paulovou si velmi pochvalovala. I Jan Dvořáček přislíbil Paulové rozhovor, 

během kterého by probrali veškeré Paulovou hledané informace.
321

 Jediné, čeho se 

historičce zatím nedostávalo, byly Šámalem přislíbené materiály Bedřicha Štěpánka. 

„Prosím, prosím, snažně o Vás a Štěpánkův materiál – a promiňte, že jsem jako 

zimnice.“
322

  

Na podzim už byl rukopis druhého dílu Maffie téměř hotový, což stálo Miladu 

Paulovou o prázdninách mnoho sil. I tak z něj ale měla Paulová dobrý pocit. „… začíná 

se mi zdát, že to přece jen stojí za to, jen ta kniha že stojí za to – abych zůstala naživu a 

také abych překousla v sobě všechny ty pochybnosti, která Vás se týkají, a přece jen Vás 

znovu ještě poprosila o Vaše laskavé přispění, jež by mi opatřilo věci, kterých potřebuji 

k dokončení této knihy. Pochybnosti, jež se Vás týkají, spočívají v tom, že rozvažuji, že 

to už moc dlouho trvá, že jsem Vás už tak často obtěžovala, a že jste si snad již řekl, že 

kdo ví – bude-li z mojí práce něco? …Potřebuji věděti, jestli ještě račte míti zájem o 

mou věc, knihu, a je-li mi stále ještě tak přátelsky nakloněn jako dříve? Jestliže ano, 

dovolte, abych Vás směla navštíviti, nebo vůbec někde s Vámi trochu pohovořiti. 

Zároveň prosím snažně, abyste tento dopis pokládal za čistě soukromý, svědčící jen 

Vám, vážený pane kancléři, který jste byl vždycky dobrý ke mně, a abyste dovolil mi 

prosbu, abyste jej po přečtení laskavě ihned zničil.“
323

 Nutno podotknout, že kancléř 

Šámal inkriminovaný dopis nezničil, naopak je dodnes uložen v Archivu kanceláře 

prezidenta republiky. Co se týče pochybností Milady Paulové o Přemyslu Šámalovi a 
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jeho vztahu k ní, tak ty měla po celý život a vždy se spočívaly v tom, že se pokládala za 

nedostatečně dobrou pro přátelství s mužem, jako byl kancléř republiky. Ten na dopis 

reagoval velmi shovívavým a přátelským tónem: „Že mne Vaše návštěva bude těšit, 

nemusím snad obzvláště připomínat – mám na Vaší práci stále týž zájem jako dříve, 

dokonce – čemuž se podivíte – od nějakého času probírám se svou listinnou minulostí a 

předložím Vám ji časem, abyste mohla posoudit, hodí-li se Vám něco.“
324

  

V polovině listopadu odnesla Milada Paulová rukopis Maffie kancléři Šámalovi, 

aby jí poskytl kritiku a případné rady. Úsudek Přemysla Šámala byl pro Paulovou 

absolutně stěžejní a ona se velmi obávala, aby byl kancléř s knihou spokojený. Text 

obsahoval dějiny Maffie cca do roku 1916 a Paulové ještě zbývalo dopsat informace 

končící na jaře 1917. Na počátku prosince, kdy Šámal ještě stále četl, se Milada Paulová 

začala obávat, zdali udělala dobře, když kancléři dala přečíst nehotový rukopis. „Taková 

„nehotová“ díla působívají špatným dojmem, a ještě k tomu, je-li to vlastně jen „úvod“ 

ke knize.“
325

 

Milada Paulová měla v lednu 1930 trochu výčitky svědomí, že na Přemysla 

Šámala ke konci roku 1929 tolik naléhala. „Jsem v takové situaci, že vše vidím 

černě.“
326

 Je dost možné, že na ni velmi citlivě dolehly vánoční svátky a toto duševní 

rozpoložení nějakou dobu přetrvávalo. Absence pevné rodiny pro ni byla depresivní, i 

přesto, že na Štědrý den obdržela mnoho dárků od známých, kteří jí chtěli dokázat, že je 

pro ně důležitá. „Přesto nemyslím, že se splní Vaše přání, aby mi život nahradil, oč mne 

oloupil. To bylo – já už pranic nečekám.“
327

 Vše vylíčila v dopisu kancléři Šámalovi 

z 9. ledna 1930. V tomto listu také zazněla velmi zajímavá poznámka a to o úmyslu 

Milady Paulové adoptovat dítě. „Myslím, že si jednou vezmu – až se mi líp povede – 

nějakou opuštěnou holčičku.“
328

 Nijak dále toto téma nerozváděla, nicméně se k němu 

vrátila v dalším dopisu z 1. března 1930, kdy byla ovlivněná pocity z návštěvy Anny 

Štěpánkové, jež považovala za velmi „skromňoučkou“ a „miloučkou“ ženu. „Je z čen, 

jež mají v sobě poklady něhy, kterých neměly komu rozdat v životě. Jen takovou nechci 

nikdy, nikdy být – a proto si raději vezmu k sobě nějakou holčičku.“
329

 Je otázkou, jak 

toto Paulová myslela. Domnívám se, že historička, aby nepřišly tyto něžné, možné lépe 

                                                 
324

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 178. 
325

 Tamtéž, s. 190.  
326

 Tamtéž, s. 194. 
327

 Tamtéž, s. 195. 
328

 Tamtéž.  
329

 Tamtéž, s. 198.  



85 

 

řečeno mateřské city vniveč, by si raději adoptovala dítě, kterému by mohla tyto city 

věnovat. Je ale pravdou, že Milada Paulová už jedno „dítě“ měla – svoji Maffi. „Nevím, 

co bych si počala bez své „Maffie“.“
330

  

V květnu 1930 dostala Milada Paulová velmi smutnou zprávu. František Sís,
331

 

s jehož rodinou se přátelila, prodělal mozkovou mrtvici a jeho stav byl vážný. Paulová 

prvních několik dní strávila s jeho ženou Vlastou Sísovou v nemocnici a snažila se ji 

podpořit. „Já jsem prožila řadu bídných dob, jež končí ve Vinohradské nemocnici u 

bezvládného Síse a v hovorech s nešťastnou Vlastou jeho miloučkou paní, kterou mám 

velmi ráda a ke které chodím – snad vůbec sama jediná.“
332

 O Sísově zdravotním stavu 

spravila 7. května Přemysla Šámala a ten o pár dní později vyjádřil politování nad 

nastalou situací a vzkázal Vlastě Sísové, že bude-li něco potřebovat, rád jí pomůže. 

Následně se Milada Paulová dostavila ke kancléři Šámalovi a obšírně mu vylíčila případ 

Františka Síse, zejména jeho komplikovaný vztah s Karlem Kramářem. Podle Paulové 

byl Sís nejoddanějším Kramářovým služebníkem a nebylo věci, kterou by pro něj 

neudělal. I přesto všechno však neobdržel Kramářem slíbený mandát a to byla pro 

exmaffiána první rána. Další zklamání přišlo díky Františku Hlaváčkovi intrikujícím 

proti Sísovi ve volbách a Kramář o tom věděl a strpěl to. V redakci Národních listů, kde 

působil jako ředitel, byl František Sís obviněn, že nezaúčtoval obnos cca 149 000 korun, 

ale naštěstí nařknutí bylo vyvráceno. Bohužel, vlivem stresu a stávajícího zdravotního 

stavu ranila Františka Síse jedna z prvních mrtvic. Postupně se však jeho stav zlepšil 

natolik, že mohl v červenci 1930 odjet na zámeček Libočany u Žatce, aby se doléčil.
333

 

Milada Paulová tam Síse navštívila ke konci srpna po svém návratu Jugoslávie a 

v Libočanech strávila deset dní.
334

  

Na podzim 1930 nastalo v Univerzitní knihovně napjaté období, kdy se na scéně 

opět objevila postava doktora Karla Hocha
335

 a dále také Karla Koydla, který pracoval 

v Univerzitní knihovně jako úředník. Problém byl následující: v rámci resystemizace 

v Univerzitní knihovně se uvolnilo několik míst spadající pod 4. stupnici a Milada 

Paulová byla v pořadí, kdy ji mělo být jedno z míst přiděleno. „Stal se pokus 
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z ministerstva školství přeřaditi dr. Koydla přede mne. Asi vlivem Němců. Protestuji 

proti tomu a věc není ještě vyřízena. Dr. Koydl měl několikráte „dobrou“ klasifikaci, já 

vždy „velmi dobrou“. Je to mravně trapné.“
336

 Je pochopitelné, že Paulová považovala 

Koydlovo jmenování za nespravedlivé a že se proti tomu pokusila bránit. Jenže se velmi 

záhy mezi jmenované dostal i Karel Hoch. Dne 8. listopadu 1930 o tom písemně 

spravila kancléře Šámala a o čtyři dny později také i profesora Bidla, který v té době 

pobýval v Krakově. „Stále a stále dr. Hoch! Teď poškozuje mne „přímo.“
337

 „Bude-li 

on jmenován, rozhodně já neb Kodyl nebudeme, jeden to odnese. Hoch chce přeskočit 8 

úředníků, v tom 2 docentky (Paulovou, Kleinschnitzovou) a 2 úředníky s výtečnou 

kvalifikací (Wízka, Brtníka). Úplně proti zákonu.“
338

 Nejen Paulové, ale zřejmě také i 

ostatním úředníkům byl Karel Hoch nepříjemným díky svým nečestným metodám 

předbíhání při dosazování do funkcí. Milada Paulová dál poukázala na to, že je dr. Hoch 

finančně zaopatřen ročním příjmem mezi 90 až 100 000 korunami, tudíž to asi nedělal 

pro peníze. Naopak Paulové by se přilepšení ke stávajícímu platu hodilo, neboť peněz 

měla po celý svůj život spíše nedostatek.  

Milada Paulová se tedy obrátila na kancléře Přemysla Šámala, aby jej požádala o 

pomoc. „Dostalo se mi pokynů, že situace je taková, že mohou pomoci jen vlivy 

největší! Obyčejný postup selže. Netroufám si Vás prositi, abyste Vy přímo dopsal panu 

ministrovi.
339

 Bylo mi však řečeno, že by má věc byla zachráněna, kdyby panu 

ministrovi dopsal pan předseda Tomášek.“
340

 Paulová se na Šámala obrátila právě 

z důvodu, že měl s Františkem Tomáškem
341

 dobrý vztah. Milada Paulová nerada do 

celé problematiky kancléře zatahovala, ale nakonec jí nic jiného nezbylo, neboť se 

chtěla domoci svého práva a to jí dodalo smělost.  

Přemysl Šámal však rovnou napsal Ivanu Dérerovi a upozornil ho na případ 

Milady Paulové. „Obrací se na mne doc. r. Milada Paulová s úpěnlivou prosbou, abych 

Vás upozornil, že jí zcela bezdůvodně hrozí nebezpečí, že bude preterována přes svoji 

velmi dobrou kvalifikaci, a to úředníky, u nichž této kvalifikace není. Jsem přesvědčen, 

že pokud Vy byste byl informován, věc taková jest nemožná, zejména, když jedná se o 

úřednici tak dokonalou, jako jest doc. dr. Paulová. Buďte tak laskav, všimněte se věci. 
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Kdybyste si přál bližších informací, dám Vám je osobně. Znám poměry v univerzitní 

bibliotéce velmi dobře. … Zatím, prosím, hleďte výše uvedených jmenování zdržet.“
342

 

I přesto, že byl dopis napsaný 10. listopadu, do konce roku už odpověď Šámal 

neobdržel. Milada Paulová mu však byla velmi vděčná, Šámal tak opět stoupl v jejích 

očích výš. „Je těžké vylíčit můj pocit, když jsem v poledne přišla domů a měla doma 

Vaše psaní… je to vlna teplé vděčnosti, která naplní nitro. Pocit, že přece jen někoho 

mám, kdo mi pomůže v nejtěžších dobách…“
343

  

Do problému se z Krakova vložil také Jaroslav Bidlo, který napsal dopis radovi 

ministerstva školství a národní osvěty Františku Havelkovi. O tomto listu spravil i 

Miladu Paulovou. „Obšírnější dopis jsem právě napsal Havelkovi, kde jsem mj. uvedl, 

že nepochybně budete brzy navržena za m[imo] ř[ádnou] profesorku (to ovšem, jak víte, 

záleží především na Vás) a že tudíž nebudete dlouho zdržovat postup těch, kdo by mohli 

Vaším býti poškozeni.“
344

 Tou velmi zajímavou poznámkou v závorce naráží profesor 

Bidlo na absenci spisu, díky kterému by mohl proběhnout návrh na jmenování, neboť se 

Milada Paulová, s pomocí Přemysla Šámala, věnovala Maffii místo středověkým 

dějinám, z čehož Jaroslav Bidlo dvakrát nadšený nebyl. Pochvalu ale Paulová sklidila 

právě od kancléře Šámala, když před vánoci 1930 dočetl její rukopis a vyjádřil jí obdiv, 

jaké množství materiálů se jí podařilo sehnat a následně zpracovat.
345

 

 Rozuzlení celé knihovní záležitosti nastalo hned po Novém roce 1931, kdy 

ministr Ivan Dérer odvolal návrh na jmenování Karla Hocha, na jehož místo zatím 

nebyl nikdo navržen. V únoru byla na tuto pozici jmenována Milada Paulová, což pro ni 

znamenalo radostnou událost, i když o to historičce původně nešlo.
346

 Podstatné bylo 

odvolání Karla Hocha a to se podařilo díky Šámalově intervenci u ministra Dérera. 

Milada Paulová si to velmi dobře uvědomovala a byla za to Přemyslu Šámalovi patřičně 

vděčná. Vážila si, že se jí tak mocný muž zastal. Dávalo jí to pocit, že není na řešení 

problémů sama. „Zbývá mi ještě to krásné vědomí, že jsem „ve chvíli nouze“ nezůstala 

přece jen tak úplně bez pomoci a že se mne někdo ujal – a k tomu ještě, že jste to byl 

právě Vy, pane kancléři, který jste takový šlechetný a dobrý. Aspoň ke mně vždy tak 

dobrý! Píši Vám v určitém citovém pohnutí, kterého nelze sděliti mrtvému papíru, ale 

která snad lze přece jen vycítit – a jak neskonale jsem Vám vděčna? Upřímně a z duše. 
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Přijměte, prosím, projev mé hluboké úcty a oddanosti.“
347

 Ze slov Milady Paulové 

nelze pochybovat o tom, že to co psala, také skutečně cítila. Problém však shledávám 

v tom, že s každým Šámalovým činem její vděčnost k němu rostla a zároveň s tím se 

posilovalo její pouto ke kancléři. Milada Paulová postrádala pevné rodinné zázemí, 

které by poskytovalo podporu v těžkých situacích. Její rodiče zemřeli a Vilemína 

Brunclíková je, bohužel, stoprocentně suplovat nemohla. Ale byl tu Přemysl Šámal, 

kancléř prezidenta republiky, vážený a obdivovaný muž, jenž nad Paulovou držel 

ochrannou ruku a pomáhal jí, kde mohl, a tím se postupně transformoval její cit 

z vděčnosti a úcty až na platonickou zamilovanost. Ani profesor Bidlo, jehož znala déle, 

než Šámala, a který se jí také snažil být nápomocný téměř ve všem, pro ni neznamenal 

tolik, jako právě Přemysl Šámal.  

V březnu 1931 přišla Milada Paulová ke kancléři Šámalovi s prosbou o 

vyslechnutí ve věci Jaroslava Bidla, respektive kvůli nařknutí jeho osoby Janem 

Slavíkem.
348

 Bidlův bývalý student totiž svého profesora obvinil, že se jako děkan 

filosofické fakulty Univerzity Karlovy za první světové války podílel na vynechání 

jména prezidenta Masaryka v publikaci o „Stavu osob a ústavů české univerzity 

v Praze“.  Toto nařknutí vyšlo v týdeníku Sobota a na jeho stránkách také vydal později 

prohlášení i Slovanský ústav vyvracející Slavíkovo obvinění. Přemysl Šámal si sehnal 

potřebné informace, dokonce o tom spravil i prezidenta Masaryka a následně uznal, že 

je v právu Jaroslav Bidlo.
 349

  

Na počátku léta 1931 se opět výrazněji přihlásil spor Milady Paulové 

s profesorem Bidlem. Paulová upřednostňovala práci na dějinách Maffie před studiem 

středověkých dějin Byzance. Děkanátem filosofické fakulty jí bylo doporučeno přerušit 

výzkum protirakouského odboje za první světové války a napsat spis pojednávající 

právě o byzantských dějinách. Dále také Bidlo Paulovou upozornil, že pokud neodevzdá 

práci z oboru středověkých dějin, bude nucen navrhnout na mimořádnou profesuru 

doktora Josefa Macůrka.
350

 Paulová však na to reagovala poměrně impulzivně s tím, že 

se raději vzdá profesury, než aby pozastavila Maffii. 
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Milada Paulová se v této věci opět obrátila na Přemysla Šámala, aby jí poskytl 

radu, jak nastalou situaci řešit, a kterým směrem se ubírat dál. Umírněný Šámal tedy 

poradil, aby přistoupila na návrh Jaroslava Bidla s tím, že když pozdrží práci na Maffii, 

tak to neznamená, že ji už pak nikdy nedokončí. Dále také kancléř projevil přání 

promluvit si o této záležitosti s profesorem Bidlem. „Dostavil se prof. dr. Bidlo, 

kterému jsem sdělil obsah své rozmluvy s doc. dr. Paulovou a požádal jej, aby 

přiměřeným způsobem, právě tak, jako já jsem učinil, na ni působil, aby do roka 

předložila nějakou práci ze středoevropských dějin, za příčinou získání profesury. Prof. 

Bidlo potvrdil, že doc. dr. Paulová jest z jeho nejnadanějších žáků, a že jemu 

samotnému by bylo velmi líto, kdyby ji nemohl navrhnouti v nedostatku větší historické 

práce z dob minulých. Oceňuje její práce z doby přítomné, ty však, poněvadž se 

neopírají vesměs o dokumenty z minulosti, nelze bráti v počet při posuzování 

profesury.“
351

  

Těžko soudit, jak probíhala rozmluva mezi temperamentní Miladou Paulovou a 

neústupným Bidlem, sama historička k tomu poznamenala: „B[idlo] to v jádře myslí se 

mnou dobře – bohužel „po svém“. Ale je tu i rozdíl generací. Smím to říci, dobrý pane 

kancléři? Myslím, že dovedu respektovati každou páci, která se v životě jeví i ve 

vnějších úspěších. Ale musí to býti osobnost, jen jako jste Vy, někdo, ke komu já se 

dívám vzhůru – aby se mi v duši probudil ten „celý svět“ vděčnosti, úcty, oddanosti a 

jistoty, že bych učinila „všechno na světě“ – „kdyby bylo třeba“, pro tohoto svého 

dobrodince či přítele. A tak, jak život míjí, cítím, že všechny tyto city chovám v duši – již 

jenom k Vám. Prosím, zachovejte mi svoji náklonnost a přátelství. Já jich nikdy 

nezklamu. A jsou nejkrásnějším, co v životě mám.“
352

  

Nakonec se Milada Paulová opravdu rozhodla pozastavit psaní dějin Maffie a 

napsat novou práci zabývající se středověkou Byzancí. Vybrala si téma z období let 

1170 – 1230 a o dva roky později tak vydala spis „Účast Srbů při třetí výpravě 

křížové“.
353

 Pro Miladu Paulovou to bylo těžké rozhodnutí. Výzkum Maffie ji 

naplňoval. Nejen, že mohla trávit čas s Přemyslem Šámalem, se kterým ji pojil i stejný 

zájem o tuto problematiku, ale také Paulovou bavilo samotné studium tohoto období. 

Navíc vědomí, že nikdo před ní se tomuto tématu detailně nevěnoval, bylo zajisté 

opojné. Oproti tomu středověké dějiny jí neposkytovaly tolik potěšení. „Zbývá jen tíživý 
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„fakt“. Zbývá jen pustá trpkost na dně duše vůči profesorovi. Dlouhá práce po stránce 

kariéry marná. Začíti zcela znova. Dlouhá řada nových dnů a večerů, stejných 

neveselých. Co by za jiných okolností bylo „radostí“!“
354

 

S příchodem prázdnin opadla dusná atmosféra zapříčiněná nuceným pozastavením 

Maffie, a zavládl tak klid na všech zúčastněných stranách. Kancléř Šámal se odebral do 

Lán a profesor Bidlo do lázní do Poděbrad. Milada Paulová se k němu chystala připojit 

společně s Vilemínou Brunclíkovou. V této souvislosti měla Paulová na Bidla prosbu. 

„Společenské věci je taková protivná věc! Představuji lidem, po kterých mi nic není, 

naší slečnu jako svou „tetu“. Vychovala mne, a je mi víc, než moje tety, třebas nejsme 

příbuzné. … Píši Vám to pro případ, že by se mohla vytvořiti situace, jež by Vás, 

kdybyste o tom nevěděl, překvapila.“
355

 Vilemína Brunclíková byla pro Miladu 

Paulovou opravdu jako vlastní matka, dá se říci, že Paulové zasvětila celý svůj život a to 

pro ni byla de facto cizí. Brunclíková se nikdy nevdala, ani neměla vlastní děti. Paulová, 

aby nemusela tedy vysvětlovat spletitou rodinnou historii, tedy Vilemínu Brunclíkovou 

nazývala před cizími lidmi svou tetou. Pokud se o ní zmiňovala v dopisech Šámalovi, či 

Bidlovi, používala výrazy slečna, adoptivní mami, či matka.  

Podzim a zima roku 1931 se nesly víceméně v poklidu, který byl občasně 

narušovaný špatným zdravím Vilemíny Brunclíkové, Jaroslava Bidla či samotné Milady 

Paulové. Naneštěstí, vánoční svátky sebou přinesly velmi smutnou událost a tou bylo 

úmrtí přítele Milady Paulové Milana Preloga.
356

 Jakoby toto předznamenalo i vývoj 

počátku roku 1932. Dne 11. ledna zpráva od manželky Većeslava Vildera. Vildera 

s rodinou internovali ve městě Bijelo Polje v Černé Hoře nedaleko srbských hranic a 

nyní dostala Milada Paulová dopis, v němž je uvedeno, že nemocný Vilder zřejmě 

nepřečká zimu, která tam velmi krutá a že nemají, co jíst. Paulová se tedy svěřila 

Přemyslu Šámalovi, zdali by jim nemohli nějak pomoci. V únoru 1932 však vyšlo 

najevo, že Vilderovým bylo na jaře předešlého roku zasláno z Čech do Záhřebu 

16 000 Kč. Poukázanou částku si vyzvedl jakýsi domnělý dr. Januković a 

zprostředkovatel transakce mu peníze velmi neopatrně vyplatil. Toto bylo potvrzené i 

Vilderovou manželkou. V únoru 1932 byl ale naštěstí Vilder s rodinou z internace 

propuštěn.
357
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Návrat ke středověku  

Rok 1932 byl pro Miladu Paulovou ve znamení studia středověkých dějiny, jak 

slíbila profesoru Jaroslavu Bidlovi. Paulová začala pracovat na syntéze pojednávající o 

významu islámu v kultuře Středomoří. Téma ji bavilo, ale zároveň měla obavy, aby 

studie vykazovala potřebnou kvalitu. „Sedím doma u té Byzance
358

 – Šámal říká, že mi 

to závidí – a dnes jsem měla šťastné ráno. Mám zrovna pocit, že ta práce je a bude 

dobrá – přehlížela jsem, co je hotové, a že je to „to“, co jste měl na mysli. Tyto chvíle 

ovšem zase vystřídají druhé, že vše za nic nestojí. Tak je to vždycky.“
359

 Toto napsala 

Milada Paulová profesoru Bidlovi v květnu 1932.  

Dále také Paulová sepsala pro Ročenku Slovanského ústavu nekrolog 

chorvatského historika Milana Preloga, který zemřel v prosinci minulého roku.
360

 

S vydáním nekrologu bylo spojeno spoustu problémů, kdy Slovanský ústav označil 

některé pasáže v nekrologu za nevhodné. Paulová pak v návalu rozčílení zažádala 

vrácení článku. Nakonec však historička ony inkriminované části upravila a nekrolog 

vyšel. Zajímavá je také informace, že vyšla i ta původní, neopravovaná verze, ovšem 

jen v nákladu 30 kusů.
361

  

Počátek prázdnin roku 1932 začal pro Miladu Paulovou i pro Jaroslava Bidla 

vcelku nešťastnou událostí. Dne 15. července zemřel, možná v důsledku velkých veder, 

historik a profesor Václav Novotný.
362

 Paulová to ihned psala Jaroslavu Bidlovi, který 

se v té době nacházel na dovolené v Krkonoších. Pohřeb Novotného byl naplánován na 

pondělí 17. července. „Přijedete? Myslím na Vás. Jsou taková horka, my jsme se včera 

roznemohli. V 9 h[odin] ráno dr. Randé odejel. Uprostřed toho horka dostala jsem 

náhle zimnici, že jsem jektala zuby. Odvezli mne v autu domů, a dnes jsem už zas 

v Knihovně. Bůhví, co to bylo. Celé odpoledne a celou noc mne to drželo, stály na mně 

krůpěje potu. K 5. hodině odpolední, před tou hroznou bouří, zatímco jsem ležela, přišly 

noviny – prof. Novotný. … Přes chorobu, myslím, že podlehl strašnému úpalu včerejšího 

dne. Zemřel ve 2 h[odiny] v noci na včerejšek, tj. na čtvrtek. Kdo má choré srdce a 
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zkornatění cév, na toho působí tato vedra straně.“
363

 Není divu, že teplé červencové 

počasí působilo nemocným, jako byla Paulová a Bidlo, těžkosti. Historička ještě 

v dopise poznamenala, jak je ráda, že se profesor Bidlo nenachází v Praze, a že ona 

sama plánuje v srpnu odjet s Vilemínou Brunclíkovou do lázní do Poděbrad.
364

  

Odpověď Jaroslava Bidla přišla o dva dny později, 17. července, právě v den 

pohřbu Václava Novotného. Na smuteční ceremonii do Prahy však Bidlo nedorazil, 

neboť se obával zhoršení svého zdravotního stavu. Navíc jej smrt Novotného podle 

svých slov velmi rozrušila. Ač zasvěcený do jeho zdravotního stavu, takový výsledek 

očekával, nemyslel si, že to nastane tak brzy.
365

  

Pohřeb Václava Novotného se uskutečnil v novém krematoriu na pražských 

Vinohradech, které projektoval přítel Milady Paulové architekt Alois Mezera. Paulová 

se posledního rozloučení s Novotným zúčastnila a popsala jej obšírně ve svém dopisu 

Jaroslavu Bidlovi ještě týž den. Smuteční řeč pronesl rektor Univerzity Karlovy Josef 

Pekař, krátkým medailonkem o životě Novotného přispěl historik Josef Vítězslav 

Šimák
366

 a pak následoval proslov profesora Otakara Odložilíka.
367

 Dále také promluvil 

neoficiální a nečekaný řečník historik Vlastimil Kybal.
368

 „Kybal je nehezký, protivný 

muž, a ještě protivnější je jeho hlas. Nevím, byl-li připraven. Ale jeho slova byla 

krásná!“
369

 Pohřeb se Miladě Paulové zdál velmi důstojný, avšak co ji zamrzelo, byla 

absence zástupců z okruhu prezidenta Masaryka. 

Po této události se Milada Paulová opět vrátila ke studiu středověkých dějin. 

Objevila totiž téměř 60 článků a knih, které by ještě potřebovala zpracovat. Jednalo se 

hlavně díla belgického historika Henriho Pirenna a zejména tzv. Question Pirenne, což 

byla diskuze vedená v časopisu Byzantion. Pirenne zastával názor, že arabské výboje 

v 7. a 8. století výrazně ovlivnily vývoj zemí ve Středozemí náležející k římské říši. 

Tímto tématem se Paulová zabývala ve své studii „L´islam et la civilisation 

mediterrannéenne“.  

V srpnu odjela Milada Paulová s Vilemínou Brunclíkovou na zaslouženou 

dovolenou do Poděbrad, kam za nimi za nějaký čas dorazil i Jaroslav Bidlo. Historička 
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pro ně zajistila ubytování v tzv. Hyrossově zámku, kde bylo vytvořené lázeňské 

centrum. Mimo léčebné procedury také ráda využívala Paulová možnost koupání v řece 

Labi. V zámečku se Miladě Paulové stala nepříjemná nehoda. Zřítila se na ní mosazná 

tyč držící záclony a rozrazila jí čelo nad okem. Naneštěstí si nepohmoždila kost, ale i 

tak byli všichni vyděšeni velkým množstvím krve, která z rány tekla. Paulová o tomto 

zranění psala z Poděbrad kancléři Šámalovi. Postěžovala si také, že ačkoliv svítí slunce, 

tak ven nemůže vzhledem k opuchlému obličeji. Přemysl Šámal se v tu dobu nacházel 

na dovolené v Lánech, a co se týče zranění, byl na tom obdobně, jako Paulová. Kancléř 

při procházce špatně došlápl a vymknul si kotník, „což při lítání po horách není nic 

divného a musil jsem se pak dívat z pokoje, jak venku krásně svítí slunce.“
370

 

Na počátku září se Milada Paulová opět vrátila k práci na spisu o kultuře islámu 

ve Středomoří. První kapitolu práce tvořila polemika s Henrim Pirennem nesoucí název 

Středomoří pod vlivem islámu. Jenže těsně před prázdninami vyšla kniha „Die 

Fränkische Kultur und der Islam“ od rakouské autorky Erny Patzelt. Monografie 

přinášela stejné závěry, jako rozpracovaná studie Milady Paulové a ta by tedy po vydání 

vlastní práce nepřišla s ničím novým. Navíc v syntéze Milady Paulové zabírá dané téma 

pouze úvod, tudíž se mu nevěnovala tak obšírně, jako Erna Patzelt. O problému Paulová 

referovala Jaroslavu Bidlovi v dopisu z 1. září 1932. „A kromě toho, Patzelt přirozeně 

nezná Vaší „Byzatnské kultury“, a tak vykládá široce a dlouze – dokazuje – z celé 

literatury, co je tam dávno řečeno. Já se však s E[rnou] P[atzelt] neshoduji. Ona, jako 

Němka, píše, ovšem „nacionální“ knihu, ve které připisuje vše, ovšem Germánům. 

V čem se naše názory neshodují, vyložím Vám až ústně. Jedná se mi však o toto: Bojím 

se, že v podzimních kritikách E[rny] P[atzelt] by se mohl vyskytnouti zbytek mých 

názorů. Proto prosím, nedala by se má úvodní kapitola vytisknouti někde zvlášť, jako 

článek? Ovšem, až si ji přečtete. Ovšem, není nejkratší. Obsahuje 200 mých sloupečků, 

tak jak mám zvyk psáti. Myslila jsem na „Věstník Uč[ené] spol[ečnosti], nebo 

„Byzationslavica“; na Č[asopis] N[árodního] m[uzea] by to bylo veliké.“
371

  Dále také 

Milada Paulová uvádí, že je její práce není původní – pramenná a že taková ani být 

nemůže, neboť je to syntéza dosud známých faktů. Milada Paulová práci na knize 

„L´islam et la civilisation mediterrannéenne“ nakonec dokončila v prosinci 1932. 
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Paulová kontra Bidlo  

S novým rokem 1933 přišlo, bohužel, i vyostření dlouhotrvajícího sporu Milady 

Paulové a profesora Jaroslava Bidla. Již od udělení docentury Bidlo Paulovou nabádal, 

aby si zadala práci, na jejímž základě ji bude moct navrhnout na mimořádnou profesuru. 

Stanovil ale podmínku, že se studie musí zabývat středověkými dějinami. Dopředu 

Jaroslav Bidlo svou žákyni upozornil, že na základě dějin Maffie, které velmi vášnivě 

zpracovávala, ji nenavrhne a to ze dvou důvodů: na téma z moderních dějin se Paulová 

habilitovala. Druhý důvod byl ale mnohem podstatnější. Bidlo s Paulovou počítal jako 

se svou nástupkyní a vzhledem k tomu, že vedl ústav zabývající se jihoslovanskými 

dějinami s důrazem na byzantologii, počítal s tím, že Paulová získá mimořádnou 

profesuru právě na základě práce zabývající se středověkou Byzancí.  

Paulová za tímto účelem strávila v roce 1927 několik měsíců v Paříži, aby mohla 

studovat potřebné materiály, ale Bidlem kýženého výsledku dosaženo nebylo. V roce 

1931, kdy došlo opět k přiostření sporu, se Paulová na radu Šámala rozhodla přerušit 

práce na dějinách Maffie a s profesorem Bidlem se dohodla, že napíše práci 

pojednávající o účasti Srbů na třetí křížové výpravě. Do toho však začala ještě 

zpracovávat studii o významu kultury islámu ve Středomoří. I přestože se jednalo o 

velmi kvalitní práci, pořád to byla syntéza, a Bidlo požadoval práci pramennou. Několik 

let tak díky tomu mezi oběma hlavními aktéry probíhala jednorázová střetnutí, avšak 

napjatá atmosféra nakonec přeci jen vygradovala na konci ledna 1933 v otevřený 

konflikt nepříjemný pro obě strany.  

Poté, co Milada Paulová odevzdala Jaroslavu Bidlovi hotovou práci „L´islam et la 

civilisation méditerrannéenne“, ji profesor uznal a projevil přání, aby studie vyšla 

v překladu do francouzštiny. Poznamenal ale také, že na jmenování mimořádnou 

profesorkou musí Milada Paulová napsat ještě další, analytickou práci. Rozrušená 

Paulová předpokládala, že odevzdaná stať bude dostačující. Poslední kapkou vedoucí 

k jejímu fatálnímu nervovému zhroucení byla informace o tom, že se plánuje na 

Bratislavské univerzitě navržení její přítelkyně Flory Kleinschnitzové
372

 mimořádnou 

profesorkou. Milada Paulová to považovala za velkou nespravedlnost vzhledem 

k mnohem menší publikační činnosti Kleinschnitzové. Paulová chápala, že její 

potencionální práce musela být výjimečná, pokud měla být základem jmenování první 

československé mimořádné profesorky, a nedá se říct, že by jmenování své kolegyni 
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nepřála. Avšak dosud vydané publikace a články Kleinschnitzové považovala za méně 

dostatečné, než byly její vlastní. Veškeré tyto informace Milada Paulová sdělila ve 

velmi emotivním dopisu Jaroslavu Bidlovi napsaném v noci z 28. na 29. leden 1933.
373

   

Dalo se očekávat, že Bidlova odpověď nebude z nejpříjemnějších. První 

profesorova krátká odezva přišla hned v neděli 29. ledna. „Velectěná! Žádná kaše se 

nejí tak horká, jak se uvaří – dí staré přísloví. Uklidněte se a vraťte se ke kritickému a 

střízlivému pozorování skutečného světa. Doufaje, že se Vám to do 14 dní podaří, 

odpovím Vám po této lhůtě. Zatím pokládám Váš dopis za nenapsaný.“
374

  

Vynervovaná Paulová se ještě na konci ledna dostavila ke kancléři Šámalovi, 

kterému celou problematiku vylíčila s úmyslem, že se vzdá profesury. Porovnala 

dosavadní práci svou a Flory Kleischnitzové s tím, že její je nedostatečná a pokud by na 

jejím základě byla Kleischnitzová opravdu jmenována, znamenalo by to znehodnocení 

práce Paulové. Šámal ji poctivě vyslechl a navrhl jí, aby s rezignací ještě posečkala, 

s čímž Paulová souhlasila.
375

  

 Do této situace dostala Milada Paulová dopis od českého jazykovědce Karla Titze 

působícím na Masarykově univerzitě v Brně. Karel Titz v listu orodoval za Josefa 

Macůrka, který měl být také navržen na mimořádného profesora, ale v Brně, a Titz 

žádal Paulovou, zdali by mohla požádat kancléře Šámala o urychlení Macůrkova 

jmenování. „Jaký interes a význam by mělo Macůrka jmenování i pro Vaši kariéru, o 

tom jsme již hovořili, ráčíte-li se pamatovat.“
376

 Titz asi narážel na skutečnost, že 

pokud by neprošlo Macůrkovo jmenovaní v Brně, mohlo by v Praze, a tím by bylo 

ohroženo jmenování Paulové, neboť oba dva v Praze být jmenováni nemohli. Milada 

Paulová se však po tomto dopisu velmi rozčílila. Podle svých slov mluvila s Karlem 

Titzem jen jednou v životě a celý rozhovor měl cca tři minuty a rozhodně s ním 

neprobírala svou profesuru. Dále také nechtěla Paulová pomáhat k profesuře o dvacet 

let mladšímu muži, jehož dosavadní vědecká činnost byla poloviční, než ta její.  Nutno 

připomenout, že i Josef Macůrek patřil k velmi oblíbeným žákům Jaroslava Bidla.
377

  

Dne 14. února přišla ona očekávaná odpověď od profesora Bidla. Zpočátku 

mírnějším tónem vysvětluje, že na něm jakožto na představiteli oboru 
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východoevropských studií leží tíha zodpovědnosti vzhledem k výběru svého nástupce. 

„Jakožto první (po Jirečovi) profesor východoevropské a tím i z veliké míry slovanské 

historie mám povinnost ponechati po sobě dědictví nástupci, který by svou schopnost a 

způsobilost osvědčil způsobem nade vší pochybnost vynikajícím.“
378

 Co se týče 

kandidáta, tak ten byl nucen projít všemi stádii požadavků – ukázat kvalifikaci – a pak 

teprve by se přistoupilo ke jmenování. Podle Bidla potřebnou způsobilost Macůrek 

dokázal, měl rozhled a pracoval speciálně v oboru dějin rumunských a polských. Bidlo 

ho tedy nepovažoval za omezeného specialistu. „Vy se ani s Dobiášem ani s Macůrkem 

nemůžete měřiti co do šíře svého vědeckého zájmu a svých znalostí. Kromě novověkých 

dějin jihoslovanských, neprohloubila jste nikde své vědomosti a nekonala jste bádání 

pramenného – až teprve nyní jste se obeznámila s literaturou ranného středověku atd. 

(Pirenne).“
379

 Zde už je cítit přiostřený tón Bidlových výčitek. Dále také profesor 

Paulové vytýká její pobyt v Paříži s tím, že jej nevyužila tak, jak měla a že její 

dosavadní vědecká kvalifikace mu neposkytuje záruku, že bude Paulová zastávat jeho 

funkci stejně kvalitně, jako to dělal on sám.
380

 V dopisu Jaroslav Bidlo obvinil Miladu 

Paulovou, že proti němu agituje, místo aby zpytovala vlastní svědomí, a připojil 

výhružku, že nepřestane-li jej pomlouvat, tak Bidlo nevylučuje, že se nebude mstít. Zde 

se naplno projevuje tvrdost a hlavně nervová nevyrovnanost Jaroslava Bidla. Profesor 

byl na jedné straně v právu, když se na Paulovou rozzlobil za to, že neodevzdala 

požadovanou práci a ještě si stěžuje. Nicméně na druhou stranu to mohl Paulové napsat 

o trochu mírnějším tónem.  

Aby se Milada Paulová vyhnula zbytečnému přiostření situace, požádala Přemysla 

Šámala o přečtení konceptu odpovědi na tento dopis a o případné připomínky. Kancléř 

sám jí vypracoval pro profesora novou verzi, kterou Paulová Bidlovi v trochu obměněné 

verzi odeslala 1. března 1933. „Přesto, že jsem v těžké duševní depresi, sebrala jsem 

veškerou svou duševní sílu a práci Vám odevzdám.“
381

  

Mezi tím však ministerský rada Jindřich Říha hovořil o problému Milady Paulové 

s profesorem Josefem Šustou. Ten vypověděl, že se s ním Jaroslav Bidlo radil o tom, 

mohl-li by Paulovou navrhnout na podkladě jejích dosavadních prací. Oba profesoři se 

shodli na tom, že historička má slušnou vědeckou erudici, a že si osvojila dobré metody 

vědecké práce. Dále ji chválili za kvalitní zpracování studovaného materiálu. Avšak 
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vzhledem k tomu, že Paulová dobře ovládala byzantskou dobu, chtěl po ní Bidlo práci 

věnující se tomuto tématu, a i přesto, že ho začala studovat, práci nedokončila a 

pokračovala v psaní Maffie. Josef Šusta si byl vědom, že Maffie je dílo hodnotné, a 

nepodceňoval ho, ale také předkládal, že časové zasazení tématu a vůbec látka sama 

může vést spíše k metodám žurnalistickým, než vědeckým. „Dr. Paulová je první 

docentkou na vysoké škole. Šlo by u ní o první případ mimořádné profesury na Karlově 

univerzitě. Proto oba, prof. Bidlo i Šusta, chtějí, aby návrh na její jmenování byl 

náležitě odůvodněn a aby mohli čeliti všem námitkám, které by mohly býti vzneseny 

proti návrhu ze strany jiných členů profesorského sboru. Dobrá polovina profesorů 

nepřeje ženskému postupu v tomto směru. Mají oporu ve výstražných případech 

některých ženských habilitací. Proto navrhli a doporučili slečnu dr. Paulovou, aby 

předložila ještě jednu práci z oboru dějin byzantských, a to o poměru islámu ke kultuře 

západoevropské. Tuto práci má dr. Paulová již hotovou a připravenou k tisku. Prof. 

Bidlo jí četl a je s ní spokojen.“
382

 Ovšem v názoru zmíněnou práci se Šusta a Bidlo 

rozcházeli. Bidlo poukazoval, že práce je syntéza a na základě té Paulovou nejmenuje. 

Naopak Josef Šusta neviděl problém v navržení na základě syntézy, pokud je daná práce 

kvalitní. Ve své zprávě ještě Jindřich Říha také píše o habilitaci Flory Kleinschnitzové, 

která „byla snad nejsmutnější habilitací na Karlově univerzitě“, neboť ji dosáhla jen 

většinou jednoho hlasu a tehdejší děkan dal literární historičce najevo, že by bylo lépe, 

kdyby upustila od vědecké kariéry.
 383

  

Silné nervové vypětí, vyvolané nastalou situací, se bohužel velmi rychle 

podepsalo na zdraví Milady Paulové. 20. února psala kancléři Šámalovi, že trpí hroznou 

zimnicí a je jí velmi špatně. „Čekal jsem tuto reakci! Bylo to příliš na Vaše nervy a na 

Vaši jemnou a poctivou duši. Ale není to fráze, že život je boj a není každý tak povahově 

čistý jako vy. … Opakuji to, co jsem Vám řekl posledně: Sebrat se z posledního rozčilení 

a připravit se na další. Budu z přesvědčení stát za Vámi.“
384

 Nebyl by to kancléř Šámal, 

kdyby se Paulovou nesnažil v pro ni tak těžké chvíli povzbudit. Ke krátkému lístku 

připojil ještě také omluvu, že se k věci nedostal dříve, „ale máme toho v úřadě tolik, že 

někdy ani nevím, čí jsem.“
385

 Ostatně, podobně se asi cítila i sama Paulová.  

Dne 28. února 1933 byl už zdravotní stav Milady Paulové natolik špatný, že 

navštívila lékaře. Bylo zjištěno, že trpí neurastenií, neboli nervovou slabostí a žaludeční 
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neurózou. Doktor K. Grünwald, asistent profesora Thomayera historičce doporučil klid, 

zvláště ten psychický a to po dobu alespoň čtyř až šesti týdnů.
386

 

V polovině března došlo u Jaroslava Bidla k obratu. Po Josefu Šustovi vzkázal 

Miladě Paulové, že pokud vyjde syntéza zabývající se islámem ve 

Středomoří v časopise Byzantion, a k tomu Paulová napíše ještě jeden článek, tak na 

podzim 1933 navrhne Bidlo její jmenování mimořádnou profesorkou. Podstatnou 

otázkou ale bylo, aby se článek do časopisu vešel, neboť Bidlo neuvedl šéfredaktorovi 

Henrimu Grégoirovi správnou délku, respektive uvedl kratší.
387

 Do dubna plánovala 

Milada Paulová mít studii hotovou a pak se plánovala vrátit k Maffi. Na překlad stati do 

francouzštiny a náklady spojené s publikací přispěla Paulové Kancelář prezidenta 

republiky 1 100 Kč.
388

 

Dne 19. dubna napsal Jaroslav Bidlo Paulové dopis, ve kterém své žákyni vytýkal, 

že si po jeho prvním krátkém listu, v němž psal o „horké kaši“, běžela hned stěžovat ke 

kancléři Šámalovi a že tato skutečnost byla všeobecně známá. Dokonce prý Paulová 

měla tvrdit, že jí Bidlo napsal jakýsi sprostý dopis.
389

 Dále Miladě Paulové vyčetl, že se 

o jejich problému vědělo i v Univerzitní knihovně a že tak ze své „bolesti“ učinila 

předmět širšího zájmu. „Myslíte-li si, že je moudré, rozumné a slušné o takovýchto 

vážných věcech předkládati své „bolesti“ širším kruhům svých známých, pak je mi Vás 

velice líto, poněvadž se mi zdá, že jste pozbyla duševní rovnováhy – to pozoruji od Vaší 

známosti s H[laváčkem].
390

 Paulová se však dušovala, že s nikým jiným, než se 

Šámalem a Vilemínou Brunclíkovou o problému nemluvila. Milada Paulová byla sice 

precizní historička, ale byla to také žena, která pociťovala křivdu a nespravedlnost a 

potřebovala se s problémem někým svěřit a tudíž se nabízelo, že to řekne svým dvěma 

nejbližším lidem, Šámalovi a Brunclíkové. A i tu jí Bidlo, řekla bych, až nelidsky 

vyčetl. „Dále se mluvilo, že jste šestistránkový dopis, psaný podle Vašeho tvrzení v noci 

od ½ 1 do ½ 2 z 28. na 29. ledna, psala po bedlivých úradách se svojí pěstounkou.“
391

 

Sám Bidlo se doma o nastalé situaci nikomu nezmínil, i přestože se jeho žena Marie a 

dcera Vladimíra s Paulovou přátelily. Zřejmě očekával, že se Milada Paulová zachová 
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stejně. Na konci dopisu z 19. dubna ještě Bidlo dodává, že si Josef Šusta odnesl 

z rozmluvy s Paulovou dojem, že má dobrou vůli jednat tak, jak je Bidlovým přáním. A 

profesor chtěl, aby mu to žákyně dokázala. Celý list uzavřel nepříliš povzbudivými 

větami: „Nemohu si ovšem pomoci. Nemám ve Vás už bývalé důvěry. … Kdybyste se 

byla řídila mými radami, kde jsme oba mohli být! Teď už Vám radit nehodlám.“
392

 

Dne 17. dubna 1933 předložila Milada Paulová Jaroslavu Bidlovi hotovou 

pramennou práci „Účast Srbů na při třetí výpravě křížové“, aby ji podrobil své odborné 

kritice, která trvala cca měsíc. Někdy na počátku května do situace mezi Paulovou a 

Bidlem zasáhl kancléř Šámal. „Včera, když jste se u nás „náhle objevil“ – a podal nám 

„oběma svorně“ s Bidlem ruku – (nemohlo to být skvěleji uděláno!) – já jsem – poprvé 

vůbec od celé aféry mluvila s Bidlem… Přišla jsem poněkud pozdě. Asi v polovici 

schůze Bidlo na mne zavolal, že chce po schůzi se mnou mluviti několik slov. Jakoby se 

vůbec nikdy bylo nic nestalo… Hodný, zlatý pane kancléři, já myslím – nevím, ale 

opravdu myslím – že je moje věc snad vyhraná… Bidlo mi řekl, že je nemocen. Že tedy 

nemohl ještě přečísti celé práce. Zatím přečetl tři kapitoly. … A představte si, hodný 

pane kancléři – my pak jeli spolu, Bidlo, Jiří Horák a já, elektrikou společně domů, za 

té nejveselejší nálady – jako by se vůbec nikdy bylo nic nestalo.“
393

 Nevíme přesně, kdy 

byl tento dopis napsaný, ale rozhodně to bylo před 12. květnem, neboť toho dne 

kancléři Šámalovi došel.  

Už 10. května 1933 opadlo nadšení Paulové. Právě v tento den jí přišla Bidlem 

opravená práce s dlouhým písemným výkladem, vesměs negativním. V dopisu z téhož 

dne prosila Milada Paulová Přemysla Šámala, zdali jí dá „svobodu“ – nechá ji vzdát se 

profesury s tím, že to všechno je jen maření času na úkor Maffie. Kancléř byl Bidlovým 

obratem nemile překvapený, protože z usmíření obou aktérů aféry doufal, že nyní bude 

probíhat již vše v poklidu. Nicméně i po zamítnutí práce Bidlem Šámal trval na 

„setrvání v boji“. Paulová se k němu dostavila na schůzku a obšírně mu vylíčila, proč 

Bidlo změnil tak rychle názor. Z návštěvy se dochoval interní záznam: „Dostavila se 

doc. dr. Paulová a sděluje, že profesor bidlo přes opačné ujištění, které jí dal týden 

předtím ústně ve Slovanském ústavě nezval její poslední práci z dějin byzantských za 

podklad pro návrh na mimořádnou profesuru. Poznámky, které k práci přičinil, jsou 

toho druhu, že vlastně by se jednalo o jinou práci, než kterou uložil. Mluvila o věci 

s profesorem Šustou, který netajil se svým odsudkem o profesorovi Bidlovi. Na radu 
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profesora Šusty bude časem v byzantologických pracích pokračovat a hlavně je 

publikovat, takt, aby profesor pak nemohl přes práce tyto přejít tak, jako nyní v posudku 

celkem důvěrném. Hodlá nyní ale vrátit se ke své práci o Maffii. Poněvadž usilovnou 

prací utrpěla značně na zdraví, odebere se na léto do Grenoblu.“
394

  

V polovině června opět poslal Jaroslav Bidlo opravenou studii zpět Paulové. 

Tentokrát mu vadil citovaný staroslověnský pramen v novosrbském překladu vzhledem 

k existenci novodobého vydání daného spisu. Dále také Paulové vytýkal dikci a sloh, 

které byly prý žurnalismem úplně pokažené. „Kde jsou ty časy, když jste mi odevzdala 

svou seminární práci a já na ní nemusel změnit takřka ani písmeny.“
395

 I přes tyto 

nedostatky ale Bidlo souhlasil s uveřejněním práce.
396

  

O prázdninách se Milada Paulová chystala na dovolenou a studijní pobyt 

v jednom do francouzského Grenoblu. Volno jí začínalo 1. srpna a již 8. srpna psala 

kancléři Šámalovi, že Savojsko sužují šílená vedra, která Paulová velmi špatně snášela, 

a krátkodobě se zhoršil její zdravotní stav. Jednoho rána začala silně vykašlávat krev, 

zřejmě z důvodu prasklé cévy. Naštěstí téhož dne se v Grenoblu změnilo počasí, přišlo 

ochlazení a rozpršelo se, což přineslo Paulové dozajista úlevu. Na místní univerzitě 

navštěvovala několik kurzů, z nichž si velmi chválila fonetiku a sémantiku a  ve 

společenských konverzacích si procvičovala svou francouzštinu. Milada Paulová se 

během svého letního pobytu ve Francii snažila rovněž i cestovat. Plánovala navštívit 

Chamonix-Mont-Blanc, lázeňské město Aix-les-Bains a také se chtěla podívat do 

švýcarské Ženevy. Na sklonku srpna podnikla třídenní cestu na Azurové pobřeží. 

„Uvidím Nizzu, Monacko [!], Monte Carlo Vindiville a Cannes – není to nádherné?“
397

 

Do Grenoblu přišlo Miladě Paulové několik lístků od Přemysla Šámala, který jako 

každoročně pobýval s rodinou v Lánech. „My trávíme v Lánech obvyklý prázdninový 

život, tentokráte rozmnožený o malého vnuka. Musím přiznat, že je to způsobné dítě, 

které hledí, abychom o něm co nejméně slyšeli.“
398

 Pro kancléře byla první polovina 

roku 1933 náročná a on se jen pomalu vzpamatovával. „I já se pomalu sbírám – však to 

trvalo téměř tři neděle, než jsem se mohl odhodlat napsat dopis. Letošní rok byl zlý a 
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nervy to odstonaly.“
399

 V Lánech plánoval Přemysl Šámal zůstat až do poloviny září, 

kdy doufal, že už bude dostatečně v pořádku.  

Na podzim se Milada Paulová vrátila opět k práci na dějinách Maffie. Ještě v létě 

byla Paulová roztrpčena, neboť Jan Hajšman vydal v roce 1933 knihu „Mafie 

v rozmachu“
400

 a historičce najednou připadalo, že je její práce zbytečná. „…nevím 

tudíž ještě, pokud mé celé úsilí, celá práce tolika let jsou jí bezpředmětné. Zažila jsem 

několik hořkých dnů. Viděla jsem knihu před třemi dny poprvé za výkladem – a měla 

jsem pocit, že je můj „celý život zkažený!“
401

 Šámal ji ale hned uklidňoval s tím, že 

knihu Jana Hajšmana četl celou, a že ho vůbec nenapadlo, že by tato monografie mohla 

konkurovat jejím dějinám Maffie. „Jde tu o dvě díla zásadně rozdílná. Hajšmanova 

kniha přes mnoho fakt, která jistě i pro Vás budou důležitá, má výlučně rys memoárový, 

kdežto u Vás jde o knihu historickou, a tedy vědeckou.“
402

 Podle Milady Paulové měla 

kniha jeden podstatný nedostatek a tím byla absence pohledu člena Maffie Bedřicha 

Štěpánka, který žil ve Spojených státech. Požádala tedy kancléře Šámala, zdali by 

Štěpánka požádal o zprostředkování informací. Kancléř Paulové obratem vyhověl a 

11. října napsal svému příteli do San Franciska dopis obsahující prosbu o poskytnutí 

informací týkajících se Maffie. Štěpánek tuto žádost vyslyšel kladně a přidal pouze 

několik „technických“ připomínek: „Pouze bych prosil, a) aby přísl[ušné] otázky byly 

jasně formulovány a obsahovaly stručné pozadí otázky; b) aby slečna Paulová si 

laskavě uvědomila, že odpovědi zpravidla vyžadují delší úvahy, a neočekávala odpovědi 

obratem pošty. Netřeba, doufám, připomínati, že to neznamená úmyslné průtahy, nebo 

předběžné časové alibi, nýbrž upozornění na rozumnou časovou lhůtu; c) že, přirozeně, 

event[uálně] mé poznámky budou čistě individuální a jak rozsahem, tak i obsahem, 

budou reprodukcí mých vzpomínek; přirozeně tedy sdělím přímo – popřípadě – že „se 

nepamatuji“ nebo pod[obně].“
403

 A aby Štěpánek viděl, jak pokračují práce na dějinách 

Maffie, připisovala Paulová společně se Štěpánkovou sestrou některé kapitoly a posílala 

je exmaffiánovi do zámoří.  

Nový rok 1934, zvláště jeho první polovina, byl ve znamení horečných snah o 

brzké jmenování Milady Paulové profesorkou. Toé záviselo na rychlé publikaci jejích 

dvou prací o středověkých dějinách. Hned na počátku ledna 1934 psal Jaroslav Bidlo 
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Miladě Paulové, aby se snažila alespoň o jeden tiskový arch zkrátit studii „L´islam et la 

civilisation méditerrannéenne“. Důvodem bylo, aby se alespoň trochu ušetřilo financí na 

tisku práce. Bidlo doporučoval vynechat informace, které jsou všeobecně známé, nebo 

nejsou příliš závažné a odkázat na dotyčné spisy nebo práce, kde se o dané věci najde 

více. Původně měla práce o islámské kultuře ve Středomoří vyjít v časopise Byzantion, 

ale vzhledem k přílišné obsáhlosti nebyla publikace možná. Jaroslav Bidlo tedy Paulové 

zařídil vydání ve Věstníku Královské české společnosti nauk za rok 1934 a v této věci 

požádal Přemysla Šámala o finanční příspěvek ve výši odhadem 2 000 – 3 000 korun. 

Na konec svého dopisu kancléři poznamenal, že v nejbližší době hodlá v profesorském 

sboru podat návrh, aby byla Milada Paulová jmenována mimořádnou profesorkou.
404

 

Prezidentská kancelář nezklamala a s výslovným označením, že peníze jsou na 

uveřejnění práce Milady Paulové, poukázala skrze Zemskou banku v Praze 3 000 Kč.
405

  

Ke konci ledna 1934 oznámila Milada Paulová Přemyslu Šámalovi skvělou 

zprávu. Kontaktoval ji český literární historik profesor Miroslav Hýsek, že se na 

programu schůze profesorského sboru Filosofické fakulty Univerzity Karlovy nalézá 

návrh profesorů Bidla, Šusty a Weingarta na její jmenování mimořádnou profesorkou. I 

přesto, že všichni tři pánové byli uznávané autority, Paulová se obávala, že se ozve 

odpor kvůli jmenování ženy. Dne 25. ledna jí telefonoval profesor Vincenc Lesný, aby 

jí sdělil, „že nebylo vůbec námitek…“. Nicméně o pár týdnů později se v interním 

záznamu Přemysla Šámala objevují opět pochybnosti Milady Paulové, že k jejímu 

jmenování v dohledných letech nemusí vůbec dojít. V tomto záznamu z 12. února je 

také poznámka, že Paulová kvůli rozchodu v názorech vystoupila z Národně 

demokratické strany.
406

 

Na počátku března napsal Jaroslav Bidlo Miladě Paulové, aby jí oznámil své 

rozhodnutí o tom, že Josefa Macůrka jmenuje v Praze. Jako důvod k tomu Bidlo shledal 

nejisté jmenování v Brně. V dopise připojil také poznámku, že doufá, že Paulová toto 

sdělení přijme s klidnou střízlivostí, což se, bohužel, nestalo. Krátce po obdržení tohoto 

dopisu napsala silně rozrušená Paulová Šámalovi, že návrh na její jmenování je opět 

odsunut s podmínkou, že bude aktuální, až vyjde tiskem práce „L´islam et la civilisation 

méditerrannéenne“ (původně bylo od této podmínky upuštěno) a k psaní přiložila i list o 

Macůrkově jmenování, který jí poslal Bidlo. Milada Paulová se znovu vzdávala naděje, 
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že bude jmenována profesorkou a chtěla s pomocí kancléře ještě intenzivněji pracovat 

na dějinách Maffie. „Já jsem se tuto zimu kvůli Vám, když jsem večer a za noci byla 

sama, hořce naplakala, že si to nedovedete představit! Prosím Vás – dejte se se mnou 

do práce! Představte si jen, že jsem v situaci zrovna zoufalé! Veřejnost o mně nic neví, 

nemám se oč opřít – věnovala jsem tolik let svého života dílu – při kterém nakonec 

v době radosti, době, o které jsem snila, až se k Maffii vrátím – ztroskotávám, a jak 

vidím, ztroskotám … A proč? Čím přispěním? To přece není možné, pane kancléři, aby 

to byla moje odměna od Vás za celou mou práci – abyste mne opustil? Zde vidíte 

důsledky. Co se děje kolem mne – což já vím? … Pane kancléři drahý, já bez Vás – 

nemohu dál. Prosím Vás, přinesete tu oběť ze svého volného času?“ 
407

 Paulová měla 

pocit, že pokud nedosáhne profesorského jmenování, tak že alespoň dopíše své dílo o 

Maffii a tím se jí dostane všeobecného uznání. Pro informace však potřebovala také 

intenzivní schůzky s kancléřem, který byl časově velmi vytížený a nemohl se věnovat 

jen Paulové. Navíc na tom také nebyl nejlépe se zdravím. V tomto stavu rozčílení si 

historička neuvědomovala, jakým stylem a tónem dopis píše a že nemá právo Šámalovi 

vyčítat nedostatek času pro její věc. Naštěstí Přemysl Šámal bral vše se střízlivým 

rozumem. „Drahá slečno, doktore. Obdržel jsem včera Váš tak zoufalý dopis i 

s přiloženým k němu dopisem profesora Bidla. Snad tím, že jsem připraven vůbec a vždy 

počítati s překážkami, nevidím věc tak černě, nanejvýš počítám s jistým prodloužením. 

Každým způsobem budu si hledět také já získat nějaké informace. Že ještě Vy tím 

dotčena, to úplně pochopuji a jest mně opravdu ze srdce líto, že tak trpíte. Proto 

přijímám přímo s pokorou výtku, kterou jste mně udělila, že Vám nepomáhám při vaší 

práci tak, jak byste si přála. Zkouším již ale pracovat, byť i se zmenšenou schopností, a 

doufám, že Vám budu moci býti více nápomocen než až dosud. Jen, proboha, neztrácejte 

klid a naději v budoucno.“
408

 

Nevhodnost tónu dopisu Šámalovi Paulové došla záhy po jeho odeslání. 

Kancléřova reakce ale byla opět vstřícná, tudíž se Milada Paulová v dalším listu 

omluvila za své chování. „Velevážený, nejdražší pane kancléři! Bála jsem se otevřít Váš 

dopis a jsem, třeba to přímo říci – hrozně zahanbená. Jaký jste Vy člověk, krásný, 

jedinečný. Pane kancléři drahý, já bych k Vám přišla, netoužím po ničem, jako po tom / 
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psát se o tom nedá / - ale cítím, že už – nesmím. Myslete si, že si to ukládám za trest. Za 

to své psaní.“
409

  

Obavy Milady Paulové o osud jmenování pokračovaly i nadále a nezměnila na 

tom nic ani rozmluva s Jaroslavem Bidlem, která proběhla ve druhé polovině března 

1934. Josef Macůrek, o deset let mladší historik, byl jmenován před Paulovou, což ona 

považovala za nespravedlivé a obávala se, že mu bude také přislíbeno její místo po 

Jaroslavu Bidlovi. Navíc, těžko mohli být jmenováni dva profesoři pro jeden obor. 

Bidlo ovšem stále trval na svém slibu jmenovat Paulovou na červnové schůzi 

profesorského sboru a také jí neopomenul vyčíst, že řadu let „nic nedělala“ a on 

z tohoto stanoviska neustoupí ani v případě, že vyjdou její „Dějiny Maffie“, protože on 

to považoval jen za soukromý zájem. Pocity Paulové vůči Bidlovi se tedy střídaly jako 

počasí. V březnu viděla zlepšení, v dubnu psala o nepřátelství: „Věřte mi, takto vypadá 

„zavilé nepřátelství“, jak jedná můj profesor, nemohu si pomoci, cítím to v každé 

částečce nervů a těla – zrovna fyzicky.“
410

 Podle kontextu se však dá usuzovat, že se ze 

strany Bidla o nepřátelství rozhodně nejednalo. I pro profesora byla tato vleklá situace 

nepříjemná, unavovala ho a rozhodně nepřispívala k jeho zdraví, které nebylo nejlepší. 

Paulovou považoval za svého nejnadanějšího žáka, ale protože se mu v požadavcích 

nechtěla přizpůsobit, vnímal to jako vzpouru a to nemohl tolerovat i přes svůj jinak 

přátelský vztah k historičce. Nicméně jí určitě nechtěl poškodit a měl v plánu její návrh 

podat. Také ale chtěl pomoci Macůrkovi, jehož také shledával velmi schopným. 

Problém byl v Paulové, která v rozjitřeném stavu mysli hledala nepřátele tam, kde žádní 

nebyli.  

Špatný fyzický i psychický stav Milady Paulové přetrvával až do května 1934, 

kdy opět uvažovala o odchodu z univerzity. „Mnoho jsem zkusila a mnoho přemýšlela 

tyto doby a jistě se podivíte, že jsem tak „stará“ přišla teprve k jasnému uvědomění, že 

na mých bolestech a strastech nikomu nezáleží, nežli pouze mně. A přece Vám zase ještě 

oznamuji – myslím, že asi koncem května odcházím z univerzity. … Naproti tomu Vás 

prosím, docela v klidu a bez trpkosti, o poctivou a přímou odpověď – o Váš náhled: 

Mám zanechat také Maffie? Snad to byl, jak vidím letošního roku, vše veliký omyl, 

velevážený pane kancléři? Zemřelo na světě více ideí, může zaniknout se mnou i Maffie. 

A ta se mnou zemře, tolik vím. Já však už ničeho nelituji.“
411

 Jak špatně na tom 
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psychicky Paulová musela být, ukazují tyto věty. Pokud chtěla vzdát Maffie, která byla 

smyslem jejího života, opravdu musela budoucnost vidět černočerně.  

Dne 7. května 1934 navštívila Milada Paulová kancléře Šámala, aby mu sdělila, 

že Jaroslav Bidlo odsunul návrh na její jmenování mimořádnou profesorkou až na 

červnovou schůzi sboru. Paulová byla přesvědčena, že to udělal proto, aby mohl na 

zasedání v květnu navrhnout Josefa Macůrka. Historička si také stěžovala na jednání 

Bidla. Profesor ji měl před lety přemluvit, aby neodcházela do Brna, kde již dávno 

mohla být jmenována profesorkou, a ujišťoval ji, že docílí jmenování v Praze. Celou 

věc měly komplikovat klepy rozšiřované Paulovou, kterým Jaroslav Bidlo naslouchal. 

V době schůzky, kdy Paulová referovala Šámalovi, však byl na cestě k historičce dopis 

od profesora Bidla, v němž byla velmi důležitá zpráva. Bidlo Paulové oznamoval, že na 

květnové schůzi sboru přeci jen podá návrh na její jmenování a také ji požádal, aby mu 

napsala nějaké doplňující informace, jako byl například rok, ve kterém byla na 

studijním pobytu v Paříži, či od jakého roku zastávala funkci radové archivní a knihovní 

služby v Univerzitní knihovně. Že nakonec v celé situaci s Bidlem nastal obrat, sdělila 

Paulová Šámalovi 8. května.
412

  

Jak Jaroslav Bidlo slíbil, tak splnil. Dne 17. května 1934 zasedal profesorský sbor 

Filosofické fakulty Karlovy Univerzity a po osmnácté hodině večer Paulové zavolal 

profesor Gustav Friedrich, aby jí sdělil: „Gratuluji! Návrh na mimořádnou profesorku 

je odhlasován, byl přijat před málo minutami. Bidlo referoval, referát byl velmi dlouhý, 

16 foliových stran, půl hodiny se čet, je upřímný a psán místy – Vy víte, jak je Bidlo 

suchý – dokonce velmi vřele. Žádá se v něm, aby se Vám uložilo pěstovati především 

dějiny byzantské a dějiny balkánských Slovanů a ohlašuje se, že v příštím sboru bude 

navržen dr. Macůrek, aby si všímal hlavně dějin maďarských a rumunských. Celý sbor 

vyslechl napjatě celý referát, návrh byl přijat bez debaty a odhlasován jednohlasně.“
413

  

Ve volném čase Milada Paulová stále pracovala na „Dějinách Maffie“. V červenci 

se našlo u továrníka Josefa Jana Friče
414

 kromě korespondence ještě asi 50 originálů 

dokumentů týkajících se právě Maffie. Dne 9. července psala Paulová kancléři 

Šámalovi: „To je včerejší kořist! Mám je doma, píši, smím-li užíti toho nespolečenského 

výrazu – jako divá.“… Mně je tu v Praze – z toho materiálu – náhle „hrozně dobře“. 

Vůbec mám klid, píši, a tak „si pěkně zatím žiji“. Nejraději bych nejela ani do těch 
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Poděbrad!“
415

 Z těchto vět jasně plyne, že studium týkající se Maffie, zpracovávání 

materiálů a psaní knihy vůbec Miladu Paulovou naplňovalo, jak jen si mohla přát. 

Bývala by práci obětovala i svou prázdninovou dovolenou v Poděbradech, jak byla 

pohlcena objevenými dokumenty.
416

  

Naproti tomu kancléř Šámal se snažil si odpočinout a nechat zregenerovat své 

chatrné zdraví. V červnu 1934 podnikl se svou dcerou Jarmilou plavbu lodí po 

Středomoří a jako každoročně v létě trávil několik týdnů s rodinou v Lánech. V Praze se 

tedy moc často nezdržoval a tím pádem neměl tolik času pro schůzky s Miladou 

Paulovou kvůli „Dějinám Maffie“. Ta ho ve svém dopisu z 21. srpna opět velmi 

nepříjemně psychicky vydírá: „Vaše psaní, přes všechnu „dobrotu“ ke mně, v něm 

obsaženou, mne naplnilo bolestnou lítostí. Věřte – toto jsem nečekala. Tentokrát ne. … 

Vše je v tom, dobrý pane kancléři, nač Vy stále zapomínáte, anebo – přece jen aspoň 

v toto doufám – neuvědomil jste si, že nerozhodujete jenom o sobě, nýbrž, také o mně. O 

mně, pane kancléři. Nejde více „odpor k vlastnímu já,“ Jedná se teď o mně, pane 

kancléři. Já nejen ovšem nechci zpátky, nýbrž také nemohu zpátky. Což toho nevidíte, 

pane kancléři drahý?“
417

 Odpověď kancléře Šámala sepsaná o dva dny později, než 

tento káravý dopis, byla velmi mírná, vstřícná a trochu překvapivě také kajícná. 

„Přiznám se, že jsem poražen, že jste mne odzbrojila a co více přesvědčila. Budu 

poslušný a podřídím se! Také i do Prahy se dostavím k nutné informaci po předchozím 

telef[onickém] dorozumění.“
418

 Dále Přemysl Šámal v dopisu Paulovou nabádá, aby 

přijala a hlavně si vyzvedla v bance jím poukázanou finanční částku. „Slečna atd. 

nebude mně ani nyní ani kdy jindy děkovat, poněvadž by mně pokazila radost a toho 

ona není schopna. Peníze mně vrátí až. až. až. atd. Slečna atd. mně sdělí, kdyby 

poukázaný obnos nestačil. Napíšu poukázku další.“
419

 Z toho plyne, že kancléř Šámal se 

snažil Paulové vypomáhat i finančně, stejně tak jako dříve i Jaroslav Bidlo.  

Bohužel, intenzivní práce, kterou Paulová o prázdninách vykonávala, se 

podepsala na jejím zdraví. I přesto, že ji Přemysl Šámal vybízel ke klidu a relaxaci, 

neuposlechla a to si vyžádalo svou daň. Na počátku září 1934 vyhledala Milada Paulová 

doktorku Elišku Vozábovou,
420

 protože její zdravotní stav nebyl nejlepší. Bohužel, 
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lékařský verdikt nebyl uspokojivý: „Zánět zanechal dva následky, na dvou orgánech, o 

kterých nelze dobře ani mluvit, ani psát – ostatně tomu nerozumím sama – hlavně, že se 

to brzo vyléčí, a není nebezpečné, jen s nevýhodou, že se to musí léčit. Doktorka vůbec 

neklade důrazu na tyto tzv. „následky“, za to mi řekla, že mám úplně podrytý, zničený 

nervový systém, což ostatně víte, i já vím též. Jen to jsem nevěděla, že prý je to tak 

daleko, že se důsledky začínají projevovat konkrétně na jednotlivých orgánech. I to, co 

mne dohnalo k návštěvě, je prý, či vzniklo prý následkem nervového zeslabení každého 

jednotlivého orgánu zvláště. … Dostala jsem nařízení pro jakési obklady z jakési vody, 

denně na noc, a cosi užívati pro nervy. Horší je: dopoledne, v 10 h[odin], jíst, po mém 

odporu aspoň tedy „ovoce“ a odpoledne aspoň na hodinu ven, na procházku, chtěla by, 

abych po obědě ¼ hodiny si lehla, zkrátka vše, co se dělá, když se chce někdo „posílit“ 

(i stravou“, aby zesílily pak in nervy – kdežto já mám tendenci hubnout, takzvaně „pro 

krásu“! Drahý, jediný pane kancléři – já vím, že to teď musí přestat!“
421

 Zdali Paulová 

opravdu dodržovala přísnější režim, není z korespondence úplně jasné. Nicméně 

požadavky doktorky Vozábové nebyly vzhledem k problémům nijak přemrštěné. Co se 

týče postižených orgánů, o kterých Milada Paulová nechtěla mluvit, jednalo se zřejmě o 

zánět pobřišnice, o němž se zmínila v listopadu 1934 v dopise Jaroslavu Bidlovi: „Já 

jsem měla dobré úmysly, ale těžce se roznemohla. Podle dr. Vozábové prostě se 

zhroutila nervově, přidružil se zápal pobřišnice, těžký, ležela jsem celé prázdniny, celou 

svou dovolenou, nikde jsem nebyla, a následky vlivem podrytých nervů zůstaly.“
422

 

Kancléř Šámal se na Paulovou skrze léčení snažil zapůsobit velmi důmyslným 

způsobem. Věděl, že historička chce mermomocí pracovat na Maffi a to i ve špatném 

zdravotním stavu, Šámal to ale přetočil s tím, že se musí šetřit právě proto, aby byla 

schopná udělat na „Dějinách Maffie“ více práce. Zřejmě to zabralo, neboť ve druhé 

polovině září shledala doktorka Vozábová nesrovnatelně lepší zdravotní stav Milady 

Paulové a i Vilemína Brunclíková tvrdila, že už její svěřenkyně vypadá lépe.
423

 

Podzimní měsíce byly místo odpočinku ve znamení urychlení jmenování Milady 

Paulové mimořádnou profesorkou. V říjnu 1934 požádala historička kancléře Šámala, 

zdali by byl tak ochotný a naznačil ministru školství a národní osvěty Janu Krčmářovi, 

že mu na jmenování Paulové osobně záleží. „Ale to je ta teskná otázka, na kterou 
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myslím ve dne v noci, chtěl-li byte to učiniti pro mne?“
424

 Vzhledem k tomu, co vše pro 

historičku do této doby Přemysl Šámal udělal, se zdá být tato otázka tak trochu 

nemístná. Šámal nejen, že plánoval navštívit Jana Krčmáře a probrat s ním záležitost 

Milady Paulové, ale také chtěl požádat o zakročení ve prospěch Paulové senátorku 

Františku Plamínkovou
425

 známou to zastánkyni ženské otázky.
426

 

Dne 2. listopadu, v den třiačtyřicátých narozenin Milady Paulové, navštívil 

Přemysl Šámal ministra Krčmáře a informoval ho podrobně o problematice jmenování 

Milady Paulové. Z interního záznamu kancléře Šámala z tohoto dne se dovídáme: 

„Ministr uvedl, že obě tato jmenování
427

 má na paměti. Navrhne však i jmenování doc. 

Macůrka, který jest velmi schopný. Ovšem slíbil, že Paulová bude míti pořadí před 

Macůrkem. Ke jmenování dojde v jarním období 1935. Do tohoto období by se ani 

nepodařilo v ministerské radě věc docílit.“
428

 Následující den informoval Šámal 

Paulovou o schůzce s ministrem a také o komplikacích, které pozdržují její jmenování. 

Překážky ležely v osobním komitétu ministrů a hlavně na ministerstvu financí. Co se 

týkalo komitétu ministrů, apeloval Šámal na senátorku Plamínkovou, aby u předsedy 

komitétu zakročila a urovnala cestu případu do ministerské rady. Dále kancléř ujistil 

Paulovou, že Macůrek nebude jmenován před ní, neboť to vyloučil sám ministr Krčmář, 

a ubezpečil jí, že ke jmenování dojde na jaře následujícího roku [1935].
429

  

Dne 20. listopadu 1934 napsal Karel Stloukal
430

 Přemyslu Šámalovi velmi 

zajímavý dopis týkající se jmenování profesorem, jak svého, tak i Macůrkova a 

Paulové. Odkazoval se na Šámalovy informace, že ke jmenování Josefa Macůrka a 

Milady Paulové dojde současně z jara 1935. Pokud by k tomu došlo, ohrozilo by to 

pozici Paulové, protože Macůrek by byl velmi pravděpodobně pověřen vedením 

semináře a zkouškami Jaroslava Bidla a to by znamenalo odsunutí Paulové do pozadí 

jako přebytečné profesorky. Navíc by Univerzita Karlova měla tři profesory pro 

východní dějiny – Bidla, Paulovou, Macůrka, kdežto v Brně a v Bratislavě nebyl žádný. 

Brněnská univerzita velmi stála o jmenování Josefa Macůrka, jenže jejich návrh zůstal 

na ministerstvu nevyřízen. Situaci v Brně nepřispívala ani samotná finanční situace 
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vysoké školy, která se od počátku své existence potýkala například s nedostačujícími 

prostory, a během 20. a 30. let 20. století se uvažovalo o zrušení některých fakult. 

Nakonec k tomu nedošlo. Vzhledem k rovnoměrnému profesorskému zastoupení 

požadovali v Brně, aby byl proveden původní návrh Macůrkova jmenování na 

Masarykově univerzitě. „Kdyby se toho dosáhlo, bylo by nebezpečí, které hrozí slečně 

doc. Paulové z chystaného jmenování doc. Macůrka v Praze odstraněno, aniž by se tím 

stala dr. Macůrkovi křivda nebo újma.“
431

  

Situace kolem obou návrhů Josefa Macůrka se komplikovala čím dál tím víc. 

Milada Paulová se na konci listopadu 1934 vydala do Brna, kde jí její přítel profesor 

Vladimír Groh
432

 sdělil, že Filosofická fakulta UK nesdělila brněnské fakultě, že 

navrhla jejího kandidáta Josefa Macůrka také do Prahy, a že toho tedy v Brně nevzali 

vůbec na vědomí. Navíc se brněnská univerzita nikdy nevzdala a ani nevzdá požadavku 

na Macůrkovo jmenování v Brně. Nastalé poměry byly kuriózní hned ve dvou bodech: 

zaprvé nešlo, aby byla katedra východoevropských dějin v Praze obsazena hned třikrát 

(jednou řádnou a dvěma mimořádnými profesurami), když v Brně a Bratislavě neměli 

nikoho. Za druhé, profesora Bohumila Navrátila,
433

 který se velmi dlouho přátelil s 

Bidlem, spravil o svém pražském návrhu sám Josef Macůrek. Když se Navrátil otázal 

Bidla, co je na věci pravdy, dostal následující odpověď: „Že Bidlo navrhuje do Prahy 

Paulovou a Macůrka, a že v návrhu Macůrka do Prahy vidí posílení jeho pozice, aby se 

dostal do Brna!!! Navrátil se prý tázal, ztratil-li rozum on sám, nebo snad Bidlo? Je 

smrtelně uražen a vůbec víc ani do Prahy na schůze nejezdí, aby nemusil Bidla vidět. Je 

to konflikt dvou univerzit, jemuž není a nebylo podobného.“
434

  

V prosinci se znovu ozval Vladimír Groh se zajímavou informací, že profesorský 

sbor FF MU vydal nové usnesení, ve kterém trvá, aby Josef Macůrek přešel do Brna. 

Paulová se tedy na chvíli přestala obávat, kdo z nich bude jmenován dřív a kde. Jak se 

k celé situaci stavěl profesor Bidlo, není, bohužel, z korespondence jasné, neboť dopisy 

z toho období chybí, ale 9. prosince 1934 se Paulová zmínila v listu kancléři Šámalovi o 

setkání s profesorem a podle všeho si to mezi nimi zase jiskřilo: „Chvíli, co jsme byli 

sami, se mne ptá, co to bylo s mou nemocí? Řekla jsem mu, že jsem se prostě, jako 

základ, nervově zhroutila, z něho! A on řekl, že silně stonal – ze mne! (Kvůli jedné 

                                                 
431

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 464. 
432

 Vladimír Groh (1895 – 1941) – filolog, profesor starověkých dějin na FF MU v Brně.  
433

 Bohumil Navrátil (1870 – 1936) – historik, první děkan FF MU v Brně. Také rektor MU.  
434

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 467. 



110 

 

slečně) Prosím Vás, co tomu říkáte?“
435

 Kancléř se k tématu zřejmě mlčel, neboť se mi 

v následujících dopisech nepodařilo žádné vyjádření nalézt.  

V několika podzimních a zimních listech, které si mezi sebou Paulová s Šámalem 

vyměnili, se objevuje informace o chystané návštěvě kancléře u Paulové doma. Toto 

setkání brala Paulová jako „vánoční dárek“ a několikrát jej Šámalovi připomínala. 

Bohužel, kancléř byl do vánoc zaneprázdněný a tak mu tedy Paulová napsala 

22. prosince velmi lítostivý a vyčítavý dopis: 

Velevážený pane kancléři!  

Přijměte, prosím dva přiložené balíčky, Maffii a druhý. „Člověk opravdu ani neví 

jak“, pane kancléři drahý, a má bolestnou lítost! Na Vánoce!  

Na smluvený dárek pro mne k Vánocům (svou návštěvu), slíbenou tak prvně, ještě 

tedy neměl času. A vždyť by mne už ani „nemohla těšiti“ (?), když je to pro Vás – 

takovým břemenem!  

Je mi to líto.  

Ježíšek byl nicméně zato u nás, už dávno! A nechám nám pro Vás knížku. Co  s ní 

mám teď činiti? Mám ji míti doma a lítostivě se na ni dívat celé Vánoce? Ne, toho 

nechci. Byl jste ke mně letos o trochu laskavější než jindy, velevážený pane kancléři. 

Proto k nám přišel „Ježíšek“ s knížkou pro Vás, já mu činím jen „poslíčka“.  

Přeji vám vše dobré ve vánočním týdnu i v novém roce! 

S projevem hluboké úcty 

Dr. Mil. Paulová 

Dne 22. prosince 1934
436

 

 

 

Odpověď Přemysla Šámala byla jako vždy vstřícná a také kajícná. Věděl, že na 

setkání s ním Paulové záleželo, ale bohužel jej ve slíbeném termínu nestihl. Počítal však 

s tím, že návštěvu přesune na povánoční týden. 

Milá slečno doktore!  

Již Vaše milé a teplé psaníčko k 18. tohoto měsíce mne velmi dojalo a včera, když 

jsem obdržel Váš dárek, byl jsem už trošku naměkko, což při mém věku a známé lovecké 

krvežíznivosti něco znamená.  
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Musím již snésti výčitku, že jsem se k Vám nedostal před dnešním dnem, ale věc se 

měla takto: od pondělka do čtvrtka jsem byl zaměstnán Pirandellem a v pátek, kdy jsem 

měl odpoledne vyhraženo pro Vás, byl jsem už se svými silami hotov a seděl jsem doma, 

tupě zíraje před sebe – úplně vyčerpán. Však jsem také od svých tělesných lékařů včera 

za to dostal „co proto“.  

Ale mne se tak snadno nezbavíte a přijdu v mezičasí mezi svátky a Silvestrem, 

včas se ohláše! Zatím posílám za sebe předvoj – husité tomu říkali ztracenci, koněběrky 

neb tak nějak. Naložte s ním, prosím, vlídně a připravte ho po staročesku s kaštanama a 

na jíše. Způsobíte mně radost, bude-li Vám chutnat. To ostatní si před N[ovým] rokem 

řekneme ústně.  

Mějte se dobře a už se na mne nezlobte. Dnes dělám dědečka!!! Dovedete si mne 

představit – já být vážným a dávat dobrý příklad?!  

Pěkné poručení paní matce a Vám příjemné! klidné a milé svátky! Za knížku vřelý 

dík, přečtu si ji za hodin nočního klidu! 

Váš 

Dr. Šámal
437

 

 

Oním předvojem myslel Přemysl Šámal zřejmě kapra, každopádně jeho odpověď 

způsobila Paulové nemalou radost. „Velevážený, drahý pane kancléři! Nevím opravdu, 

mám-li se „zlobit“ nebo „smát“, míti radost, nebo lítost? Jisto je, že by mi kytička 

fialek za korunu způsobila neslýchanou radost, kdyby to byl dárek! Toto není dárek, toto 

je revanche, kterou jsem nerozumně vyvolala. Naše matka se hrozně na mne zlobí, to je 

také jisto. Mne to, pane kancléři nenapadlo! Jaká jsem hloupá! Já si to vůbec vše jinak, 

a velmi romanticky představovala! … Za té situace je jisto, pane kancléři drahý, že to 

vyhrává Vaše psaní! „Zachránil“ jste mi Štědrý večer! … Právě se mi hlásí změna 

programu, že „ten pán“ bude přece jen zítra. Běda romantiko!“
438

  

 

Milada Paulová mimořádnou profesorkou 

Nový rok 1935 započala Milada Paulová energickou prací na „Dějinách Maffie“. 

Dne 6. ledna měla hotových celých 7 nových kapitol a zpracovaný rok 1914 byl již 

připraven k tisku. Přemysl Šámal pomáhající Paulové s korekturami textů, byl s prací 
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nesmírně spokojený, což by se dalo pokládat za důvod, který hnal historičku během 

psaní kupředu. Ještě v prosinci 1934 Šámal Paulovou navštívil, aby dořešili některé 

detaily týkající se jednotlivých kapitol. Sezení, jako bylo toto, dodávaly Miladě Paulové 

motivaci k ještě intenzivnějšímu psaní. Jednu takovou návštěvu naplánovala Paulová 

hned na leden 1935, kdy pozvala kancléře Šámala na večeři, jejímž hlavním chodem 

měli být šneci. „Chcete, abych měla před sebou také něco pro radost? Ovšem, že je 

třeba „mnoha“ věcí, abych byla v ten večer v životě opravdu, ale opravdu šťastná a 

blažená? 1) Abyste doma odřekl večeři; 2) Budeme večeřet v 6, ½ 7, 7, ½ 8, kdy jste 

zvyklý a určíte; 3) Dostanete 3 šneky, pane kancléři drahý. A pak kousek něčeho (bílé 

maso, nebojte se, a já se zavazuji, že Vás nebudu k ničemu nutit, že budete moci jísti, 

budete-li si přát, jako vrabeček; 4) Moje babička (i tety) byla „vyhlášená kuchařka“. 

Opravdu, pane kancléři drahý, „naší matce“ se můžete svěřit na jednu malou domácí 

večeři. 5) Každé zvláštní přání mi povíte? 6) Citronová limonáda po večeři bude, 

budete-li si přát, a má li to tak být? Je to už všechno? Já se tolik těším!“
439

 V těchto 

řádcích se odráží, jak moc byl Šámal pro Paulovou důležitý a jak na něm lpěla právě 

v těchto pozdějších letech jejich vztahu.  

Přemysl Šámal se ke „šnečí večeři“ vyjádřil kladně a přislíbil, že na ni donese 

nové materiály. Jednalo se o dokumenty Maffie a stenografické záznamy v originálech 

včetně opisů. Dále také navrhl pozvat na večeři ještě Jaroslava Kvapila. Milada 

Paulová, ač trochu nerada, souhlasila. „Pozvu s nadšením Kvapila, který jistě přijde 

s Vámi na večeři. Nepochybuji, že se Vám pak bude večer líbit, Kvapil je jistě zábavný. 

Ale říkám Vám upřímně o tom i ze své strany: Pak to bude „společenský večer“. A já 

jsem se hlavně těšila, na chvíli klidu s Vámi. Myslila jsem, že v příznivé, klidné 

atmosféře, která se u nás vytvoří, budu Vám moci tolik toho říci, co vše mám na srdci, 

po čem tolik toužím.“
440

 Zde se nabízí otázka, zdali chtěl Přemysl Šámal Kvapila pozvat 

jen z dobré vůle a širší společnosti u večeře, nebo jestli se obával zůstat s Miladou 

Paulovou sám a vyslechnout si, co se mu chystala říct. Bohužel, v korespondenci se 

nedochovala žádná poznámka, o čem chtěla historička hovořit. Nicméně, domnívám se, 

že měla v plánu kancléři Šámalovi vyjádřit svůj dík za vše, co pro ni vykonal, za jeho 

pomoc, ať už to bylo shánění materiálů, nebo přispění během zdlouhavého procesu 

jmenování mimořádnou profesorkou. Přemysl Šámal znamenal pro Miladu Paulovou 
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také neskutečně velkou psychickou oporu a právě díky tomu měla Paulová na kancléře 

tak silnou vazbu.  

Nakonec večeři naplánovali na 30. ledna, bohužel 26. ledna dostala hospodyně a 

de facto „adoptivní matka“ Milady Paulové Vilemína Brunclíková jakýsi záchvat 

doprovázený závratěmi a dočasným ohluchnutím na jedno ucho. Lékař jí naordinoval 

přísný klid, tudíž se chystaná večeře musela odložit. Díky tomu Paulovou přepadla 

velmi pesimistická nálada, protože se na toto setkání s kancléřem silně upínala. „A tak 

končí všechny mé „radosti“. Věřte mi, někdy bych toužila položit hlavu na stůl, a chtěla 

bych plakat, plakat, plakat jako malé dítě.“
441

 I další naplánované datum muselo být 

přeloženo, neboť tentokrát onemocněla sama Paulová. Vzhledem k tomu, že 

k Šámalově návštěvě nedošlo ani do půlky února, začala Milada Paulová propadat 

depresím a nepřímo z toho vinila právě kancléře. „Já jsem Vám, jak je Bůh nade mnou, 

vědomě ničím neublížila… Asi třikrát či čtyřikrát za těch šest týdnů, kdy slibujete svou 

návštěvu, jsme daly mimořádně naleštit byt, zavolaly naši bábu, protože já to pece jen 

vše tak neumím uklidit, když sama hospodařím, naše matka chudák ještě celá nemocná, 

si dělala přípravy na šneky, vesele mi to hlásila, těšilo ji to, a byla ráda, že může něčím 

se zabývat. Dnes jsme je museli odstranit, je po všem!“
442

 V tomto psychickém 

rozpoložení opět také začala pochybovat o Maffii. „Pane kancléři drahý, vy musíte 

počítat, že mne tato kniha stála nejen kariéru, nýbrž i zdraví, že se v mých očích každá, i 

když snad jen domnělá nešetrnost, rozrůstá do obludných rozněrů že jsem právě prošila 

hrozný otřes s naší matkou – a sama jsem byla nemocna. … Zatímco já pomalu počínám 

nenáviděti den a dr. Štěpánka, kdy já bych byla věděla, co vím dnes, že Vám vlastně 

doopravdy na tom nezáleží, že vše, co činíte, činíte skoro snad spíše kvůli mně, a ne pro 

věc samu – nikdy bych byla Maffii nepsala. Pravda je, že jsem to činila vlastně jen kvůli 

Vám A na Jihosl[ovanské] lize mi vůbec nezáleželo.“
443

 „Vy nemáte vůbec pojem, jak je 

u nás, co vyvolávají tyto Vaše sliby a odklady a nevíte vůbec, žije svým společenským, 

šťastným a veselým životem, co je na druhém konci drátu, kterým pohybujete.“
444

 

Bohužel, Paulová se opravdu velmi upínala k osobě kancléře Šámala a docházelo to tak 

daleko, že v očekávání Šámalovy návštěvy kolikrát zůstávala doma, i když původně 

měla naplánovaného něco jiného. To samé dělala, pokud čekala jen na jeho telefonát. 

Výsledkem byla společenská separace a velmi často i následná frustrace, protože ne 
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vždy měl kancléř čas na zavolání. Pokud mohla, snažila se pracovat na Maffii, nebo na 

jiné rozdělané studii, ovšem to ji nevynahradilo sociální interakci.  

Celý únor 1935 se tedy pro Miladu Paulovou nesl v poměrně truchlivé náladě, ale 

to jen do chvíle, kdy se dozvěděla pro ni šokující informaci týkající se Josefa Macůrka. 

Ten se účastnil jakési svatby na Moravě, kde se zřejmě trochu přiopil. Na tom by nebylo 

až zas tak nic divného, kdyby se nerozšiřoval před manželkou architekta Bedřicha 

Adámka o svém milostném životě. „Že chodí toho času s dcerou profesora Bidla, a 

uchází se o ni. Že však má současně ještě jednu dívku, tedy dívky dvě. S tou druhou prý 

chodí rád, ta je mu milá. S Vladimírou (Bidlovou) chodí, protože z různých důvodů toho 

času musí. Ale ve skutečnosti má z obou dvou jen legraci, a nevezme si žádnou 

z nich.“
445

 Tuto zprávu okamžitě předala Milada Paulová kancléři Šámalovi a vyvstala 

také otázka, zdali a jak to sdělit Jaroslavu Bidlovi. Šámal se snažil najít co nejlepší 

variantu, aby věc nevypadala jako klep a plánoval to sdělit jak Marii Bidlové, tak i 

ministru školství a národní osvěty Janu Krčmářovi.
446

 Bohužel, jak nakonec celá situace 

dopadla, se už z korespondence nedozvídáme.  

V březnu 1935 musela Milada Paulová opět řešit potíže spojené s jejím 

jmenováním mimořádnou profesorkou. Byla upozorněna od Jindřicha Hrozného,
447

 

který jí sdělil, že pokud se věci neujme kancléř Šámal, je její jmenování ztraceno. Dne 

30. dubna telefonovala Milada Paulová Přemyslu Šámalovi, že návrh na její jmenování 

nakonec podán byl a nyní se nalézá pod číslem 45.285/35 na ministerském prezidiu.
448

 

Šámal však pro jistotu ještě jednou, a to v červnu 1935, požádal o intervenci senátorku 

Plamínkovou. Ta se obratem ozvala Miladě Paulové s tím, že její věc nepustila ze 

zřetele. „Dnes jsem vyšetřila bezpečně, že jmenování mimořádnou profesorkou je 

v návrhu ministerstva školství pro min[isterskou] radu. Bohužel, tam já zakročiti 

nemohu a to z toho důvodu, že jste exponentem určité politické strany tak, že nemohu 

pro Vás prositi o přímluvu ministra dr. Frankeho
449

 jako politickou přímluvu a snad 

tedy Vy, popř. pan kancléř, mohl by působiti na členy strany agr[ární] a lidové, abyste 

jmenována byla. Já píši ministru Spinovi, Nečasovi a Dérerovi.“
450

 Paulovou ale tento 
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dopis rozčílil a nejen kvůli tomu, že už od ledna 1934 nebyla členkou Československé 

národní demokracie, jak v dopisu narážela Františka Plamínková.
451

 „Stanovisko paní 

Plamínkové znamená, že by všechny ženy – národní demokratky, musily vystoupit ze 

Ženské národní rady, 
452

 poněvadž paní předsedkyně se jich nemůže ujmouti ani jde-li o 

věc zásadní – náhodou jde, první skutečná profesura – nejsou-li v její politické straně? 

Stanovisko neudržitelné!“
453

  

U ministra Frankeho nakonec opravdu zakročil až Přemysl Šámal, respektive mu 

napsal dopis, ve kterém ho žádá, aby záležitost jmenování docentky Milady Paulové 

neodkládal, ba naopak, aby navrhl příznivé vyřešení věci v ministerské radě.
454

 Než 

však stačila přijít od Emila Frankeho odpověď, připletl se do už tak problematického 

jmenování další na profesuru aspirující docent. Jednalo se Josefa Huttera,
455

 o němž je 

zpráva v interním záznamu Přemysla Šámala z 3. července 1935. „Dostavila se doc. dr. 

Paulová a přikládá poznámky k nové překážce, která se vyskytla proti jejímu jmenování. 

Na nátlak fašistických kruhů má býti jmenován na její místo dr. Hutter, kterému pan 

prezident před několika málo nedělemi udělil titul bezplatného profesora. Nebezpečí, 

které hrozí doc. dr. Paulové pozůstává v tom, že, kdyby nyní její jmenování bylo 

odsunuto a byl by jmenován na Moravu o deset let mladší dr. Macůrek, což se má státi, 

pak by jednou, až by se obsazovala pražská stolice po Bidlovi, měl Macůrek před 

Paulovou přednost, poněvadž byl dříve jmenován. Návrh na jmenování Hutterovo 

placeným mimořádným profesorem zaslalo ministerstvo školství dodatečně a opožděně 

teprve v červnu do ministerské rady, kdy již předtím v dubnu tam žádost Paulové byla 

zaslána. Ministr Krčmář tak učinil v domnění, že bude míst dostatek, a nyní se ukazuje, 

že z důvodů úsporných počet míst bude redukován a někdo musí ustoupit. Bylo by 

nespravedlivé, kdyby ustoupiti měl někdo, kdo prošel již tak křížovou cestou, jako 

Paulová.“
456

 Josefu Hutterovi se mělo dát před Paulovou přednost z toho důvodu, že 

byl pouze bezplatným mimořádným profesorem, kdežto Milada Paulová pracovala jako 

soukromá docentka. Dále se také poukazovalo na to, že Hutter není finančně 

zabezpečen tak, jako Paulová. Přemysl Šámal však zapátral v úředním seznamu osob 

Karlovy Univerzity, kde objevil, že Paulová je jak věkem, tak i pořadím docentury o 

                                                 
451

 MICHNÁČOVÁ, Petra: „Drahá slečno doktore …“. S. 102. 
452

 Ženská národní rada – činnost v letech 1923 – 1942. Organizace ženského emancipačního hnutí 

v Československu. Vůdčí osobností byla senátorka Františka Plamínková.  
453

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 532. 
454

 Tamtéž, s. 543. 
455

 Josef Hutter (1894 – 1959) – československý hudební vědec, kritik, publicista a pedagog 
456

 BRÁDLEROVÁ, Daniela – HÁLEK, Jan: Draný pane kancléři … I. díl. S. 545. 



116 

 

několik let starší, než Josef Hutter. Pak také poukazoval na důležitost oboru, kdy nebylo 

druhého profesora pro obecné dějiny východní Evropy a Balkánského poloostrova, tedy 

mimo Jaroslava Bidla.
457

 Kancléř Šámal sháněl informace dál a posléze se dozvěděl od 

profesora Jana Blahoslava Kozáka,
458

 že Hutterovo jmenování je vyloučeno hned z pěti 

velmi závažných důvodů, bohužel v interním záznamu Přemysla Šámala ze 4. července 

1935 není uvedeno, jaké to jsou.
459

 Navíc kancléř vypátral, že se záměrně zatajily 

informace, týkající se Hutterova jednatelství v určité společnosti, tudíž finančně 

zaopatřen byl.  

Okolo 11. června se objevilo v tisku, že bude provedena jen polovina návrhů 

jmenování profesory a to z finančních důvodů, tak to alespoň psala Milada Paulová 

kancléři Šámalovi s odkazem na Prager Tagblatt.
460

 Šámal se na tuto problematiku 

otázal rady ministra školství a národní osvěty doktora Františka Havelky, který tuto 

informaci vyvrátil. Kdyby tato situace nastala, tak Paulová poukazovala na to, že její 

jmenování nebude nic stát, protože ona už měla plat mimořádného profesora vzhledem 

k jejímu statusu v Univerzitní knihovně, kdežto u Josefa Huttera by to znamenalo nový 

profesorský plat navíc. V této době se do věci opět vložila senátorka Plamínková, jež po 

rozhovoru s ministrem Krčmářem oznámila Šámalovi, že jmenována bude jak Paulová, 

tak i Hutter.
461

  

I přes vypjatý měsíc odevzdala Milada Paulová posledního července 

rozpracovaný rukopis Maffie úředníku prezidentské kanceláře Janu Mildemu s prosbou, 

aby jej odeslal Přemyslu Šámalovi do Lán. Ona sama se pak odebrala na zdravotní 

dovolenou do Luhačovic. 

Klid a lázeňské procedury měly celkově zlepšit fyzický a také psychický stav 

Milady Paulové. Jen pár dní po příjezdu už ale psala kancléři Šámalovi: „Drahý, zlatý 

pane kancléři, mě připadá, že jste v takové veliké dálce „od nás“ – od Luhačovic, a že 

Lány ani nejsou na světě? Mám tu Váš obrázek z „Národní politiky“ který jsem Vám 

stále chtěla ukázat, a říkám mu „Dobrytro“[!] a „Dobrnou noc“!“
462

 Z dopisu není 

patrné, zdali to bylo míněno žertem, nebo jestli měla Paulová opravdu obrázek 
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Přemysla Šámala, který každé ráno a večer zdravila. Na jednu stranu, celý dopis ze 

7. srpna 1935 působí spíše odlehčenějším dojmem, ale na stranu druhou, v pozdějších 

letech měla Paulová doma opravdu Šámalův obraz, s nímž rozmlouvala.  

Milada Paulová absolvovala v lázních kontrolní vyšetření u doktora Antonína 

Hníka, avšak výsledky jí byly již známy. „Neřekl mi nic nového, to vše vím, levý hrot 

nedýchá, vyhojený zánět pohrudnice od zdola skoro až k hrotu, i na pravo zvápenatělá 

místa). Málo toho dýchá, zařídila jsem se na pravou stranu plic. Ale vše je zhojené, 

zvápenatělé. Bože, vždyť to trvalo do 30 let. Boj o život. Následek prohlídky bylo ovšem 

okamžité zhroucení mých plánů: 1) nesvolil ke zhubnutí, 2) nesvolil k vodoléčbě. Při 

mém tenkém zdravíčku prý nelze. Smím poslati „fotečky“ drahý pane kancléři? Víte, to 

je tu „národní nemoc“. A leze do kapsy! Hrozně. Rozhodně uznáte, že ta „dáma“ na 

těch fotečkách potřebuje zeštíhlet aspoň deset kilo? A prý ne!“
463

 Namísto vodoléčby 

tedy Milada Paulová prováděla inhalace a uhličité koupele. Společnost jí dělal její 

kolega Karel Stloukal, takže o zábavu měla postaráno. „Přitom jsme (se Stloukalem) tak 

zaměstnaní!!! (ráno Vincentka, lázeň, odp[oledne] inhalace, zas Vincentka, že vůbec na 

nic není ani pomyšlení… My oba takoví „strašliví pacienti“!!! Stloukal je 

„hypochondr“ je to hrůza! – Doufám, že se zasmějete?“
464

 Více, než denní program 

Paulové a Stloukala, však pobavily kancléře klepy o senátorce Plamínkové trávící svou 

dovolenou rovněž v Luhačovicích. Měla pro sebe, dle Paulové, zarezervované celé 

patro, a neustále ji obklopoval „štáb všelijakých dívek z Hané, malých úřednic, všem 

tyká, všechny ji obskakují, a po straně – slavně pomlouvají.“
465

 

Přemysl Šámal trávil jako každý rok dovolenou v Lánech a i on se musel podrobit 

zdravotním omezením, která mu nařídili na klinice profesora Kristiána Hynka. Podle 

svých slov se kancléř cítil velmi dobře, a jediné, co mu dělalo starosti, byla chorobná 

nechuť k práci. Také si stěžoval na velké sucho, díky němuž v lesích žloutlo listí jako na 

podzim. Celý dopis působí naprosto běžným dojmem, až na výjimečné oslovení Milady 

Paulové, které Šámal použil. „Milá paní profesorko!“
466

 Je pravdou, že v tomto případě 

Přemysl Šámal trochu předbíhal, neboť jmenování Paulové profesorkou proběhlo až 

21. srpna, s účinností dokonce od 1. října 1935.
467

 Milada Paulová sice potěšilo, že její 

usilovná práce konečně přinesla kýžené plody v podobě profesorského jmenování, ale 
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v odpovědi na kancléřův dopis z 10. srpna Šámala prosila, aby tohoto oslovení 

v korespondenci s ní nepoužíval. „A teď, pane kancléři zlatý, ruku na srdce a čestné 

slovo žádám slib, že už to nikdy jakživo nenapíšete ani neřeknete, ano? Zůstane při 

starém, u „milé slečny“ a za zvláště výjimečných příznivých okolností „drahé slečny“ – 

ano?? Víte, já si připadám s tím titulem taková – stará …“
468

 Tento požadavek ze 

strany Milady Paulové je v celku pochopitelný, neboť oslovení použitá Šámalem jsou 

poměrně neosobní, dá se říci oficiální, a naproti tomu jejich vztah byl velmi přátelský.  

Z Luhačovic se Milada Paulová vrátila okolo 18. srpna a vzhledem k tomu, 

profesura platila až od října, nastoupila ještě na měsíc do Univerzitní knihovny. 

Nicméně již v této době přemýšlela, co bude jako profesorka chtít změnit. „Bidlo uvedl 

byzantologii na naši univerzitu, ale též ustrnul u roku 1453. Proto přednáším stále 

dějiny turecké a Balkán XIX. století. Vidím právě v tom svůj úkol na naší univerzitě, 

v rozšíření studia balkánských dějin do přítomnosti.“
469

 Paulová si tyto úvahy mohla 

dovolit, neboť teď byli způsobilí přednášet obecné dějiny východní Evropy a 

Balkánského poloostrova jen dva profesoři. Jaroslav Bidlo a Milada Paulová. Josef 

Macůrek byl totiž jmenován „jen“ pro slovanské dějiny. „Jsem ustanovena 

m[imo]ř[ádným] profesorem správně pro celý obor a to „obecné dějiny východní 

Evropy a Balkánského poloostrova“. Tak zní katedra východních dějiny, zřízená při 

Univerzitě Karlově, kterou drží prof. Bidlo, a jež zahrnuje dějiny všech národů 

slovanských, Maďarů, Rumunů, východořímské říše (byzantologii), Peršanů, Arabů, 

Seldžuků a Osmanů. To je můj obor. Určitě nedopatřením, z neznalosti, nikoliv ze zlé 

vůle neb úmyslně, stolice svěřená panu dr. Macůrkovi v Brně, není však takto 

formulována, nýbrž je mnohem užší. Dr. Macůrek je prý ustanoven toliko pro slovanské 

dějiny, tj. pro část mé katedry. Zlatý pane kancléři, já jsem se musela usmát, když jsem 

se to dověděla. Bidlo chtěl zúžit můj obor, a míst toho vláda zúžila Macůrkův!!! Jak se 

to stalo? Zcela snadno. Macůrek není jmenován na Bidlův návrh. Podkladem jeho 

jmenování je návrh brněnské univerzity, podaný před 2 či 3 roky. V Brně se historikové 

ve věci zřejmě nevyznají, a tak si prostě vytvořili stolici slovanských dějin, místo 

východoevropských.“
470

  

Dne 28. září bylo oficiálně provedeno profesorské jmenování a právě v této 

radostné chvíli si Milada Paulová posteskla, jak si připadala osamělá. „Jsou chvíle 
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v životě, kdy přece jen tak bolestně pocítíte, kterak jste na světě – sám! A kterak nikomu, 

docela pranikomu na Vás nezáleží.“
471

 V následujících větách prosila a trochu i 

psychicky vydírala Přemysla Šámala, že záleží pouze na něm a na splnění slibu, který jí 

dal, aby se cítila zas na chvíli veselá a šťastná. Tím slibem měla být účast na večeři 

pořádané u Paulové doma zřejmě na počest jejího jmenování. V další větě totiž uvádí, 

že jinak nechce s nikým jiným slavit. K Šámalově návštěvě nakonec došlo někdy na 

počátku října.
472

 

Říjen 1935 znamenal počátek profesní dráhy Milady Paulové jakožto mimořádné 

univerzitní profesorky a hlavně první profesorky – ženy. Bohužel, k samotnému 

jmenování se Milada Paulová nijak zvláště nevyjadřovala. Je to poměrně kontrastní 

s tím, v jaké míře řešila problémy předcházející jejímu jmenování mimořádnou 

profesorkou. Pomyslná díra je také v korespondenci s Jaroslavem Bidlem, kdy mezi 

prosincem 1934 a říjnem 1935 není jediný dopis. První je až z 2. října a psala jej 

Paulová Bidlovi. „Velevážený pane profesore! Dovolte, prosím, abych se Vám po svém 

jmenování mohla představiti ve své nové funkci mladšího profesora téhož oboru na naší 

fakultě, a dohodnout se s Vámi o přednáškách apod. Budu Vám velmi vděčna, určíte-li 

laskavě místo a čas, kdy bych Vás mohla navštíviti. S projevem plné úcty. Mil. 

Paulová.“
473

 Odpověď Bidla se jevila vstřícná a bylo patrné, že spor, který mezi sebou 

oba aktéři měli, je už zažehnán. Bohužel, to původní přátelství již nebylo možné v plné 

míře obnovit. „Velectěná slečno kolegyně! Gratuluji Vám k jmenování. Sobě při tom 

přeji, abyste svůj úřad a úkol zastávala aspoň tak svědomitě, jako já jsem jej plnil. Víte, 

že se proti Vám ozývají hlasy jako proti ženě. {Něco musí říkat. Sbor naopak byl pro 

mne.}
474

 Dokažte, že Vám bylo křivděno. Nechtěl bych, aby jednou na mně se ukazovalo, 

že já jsem byl vinen tím, že katedra slovanských dějin se neosvědčila v rukách ženy!“
475

 

Já si troufám soudit, že Jaroslav Bidlo mohl být spokojený. Bohužel, zemřel v prosinci 

1937, tudíž Miladu Paulovou jako „hlavu“ stolice obecných dějin východní Evropy a 

Balkánského poloostrova už nezažil.  

Milada Paulová konečně, po deseti letech od své habilitace, dosáhla cíle, který si 

tehdy vytyčila. Jenomže nic není tak růžové, jak se na první pohled zdá. „Přišla jsem 

plna zájmu a nejlepších úmyslů. Šusta mi rázem hodil klacek pod nohy. Jemněji toho 
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nelze vyjádřiti. Není to jen to. Hlubší následky – vnitřní roztržka se Stloukalovými, mez, 

čára mezi mnou a všemi mladými kolegy – naráz jsem osaměla. S knihovnou jsem se 

vzdala určitého prostředí; zde jsem byla na prvním kroku izolována. Zásluhou starého 

profesora, zásahem jeho mezi nás mladé – shůry. Znamená to zase zůstat sám. Tedy – já 

to musím překonat, pane kancléři drahý. Ale zatím je mi teskno, neveselo.“
476

 Tento 

úryvek je vyňatý z dopisu z 29. prosince 1935 a je možné ho považovat za jakési 

bilancování nad uplynulým rokem a hlavně posledními měsíci. I kdy prostředí katedry 

znala, najednou se v něm ocitla v jiné pozici, než byla zvyklá. Navíc přišla o známé 

prostředí Univerzitní knihovny, kde už se s lidmi za tu dobu dobře znala, a to jí na 

psychické pohodě také zrovna dvakrát nepřidávalo. Na pochmurné náladě z výše 

citovaného dopisu se možná odráží i frustrace z vánočních svátků, kdy Milada Paulová 

mnohem silněji vnímala absenci vlastní rodiny. Navíc, během Vánoc 1935 historička 

onemocněla silným kašlem zhoršujícím její už tak velkou duševní sklíčenost. Co však 

Miladu Paulovou beze zbytku naplňovalo, byla práce na „Dějinách Maffie“ a s tím 

související udržování kontaktu s Přemyslem Šámalem, který se stal nedílnou součástí 

jejího života. „Já lpím celou svou duší na Maffii, protože je to jediný způsob, že Vám 

mohu něčím být. Ano, kdybych byla milá, veselá svěží přítel, se kterým je radostno chvíli 

být… Ale to já už dávno nejsem. Strašně jsem se změnila v té době, co mne znáte – ke 

svému plnému neprospěchu. … Mám pocit, že pro mne vždy to bude zlé a horší – že Vás 

stále více ztrácím a ztratím. Až ta „Maffie“ bude napsána, „věcné“ a oběma „drahé“ 

pouto mezi námi – co zbude z našich styků a z našeho přátelství pane kancléři drahý? 

Vidím to již letos, kdy práce přestává – ale zatím nechci na to mysliti. Nechci, protože je 

mi úzko a žalostno.“
477

 

Milada Paulová po roce 1935 

Vztah Milady Paulové s Jaroslavem Bidlem po jejich ostré roztržce už nikdy 

nenabyl původní vřelosti. Po jmenování Milady Paulové mimořádnou profesorkou se 

situace sice uklidnila, ale komunikace mezi oběma hlavními aktéry zůstala ochladlá. 

K úplnému smíření Bidla a jeho žačky došlo z kraje roku 1937 v návaznosti na svatbu 

Bidlovy dcery Vladimíry s podplukovníkem Josefem Kazdou. Radost z udobření 

s Bidlem ale záhy zkalila 23. ledna 1937 smrt Josefa Pekaře. Vůbec rok 1937 nebyl pro 
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Miladu Paulovou příliš šťastným. Přátelství s Přemyslem Šámalem dostávalo díky 

jejímu psychickému stavu stále větší trhliny a k tomu Paulovou trápilo také špatné 

zdraví Jaroslava Bidla, který nakonec 1. prosince 1937 podlehl dlouhodobé nemoci. 

Jako Bidlově nástupkyni v čele katedry, připadl Paulové čestný úkol pronést smuteční 

řeč nad rakví svého učitele.
 478

 Po smrti Jaroslava Bidla podal děkanát FF UK návrh na 

obsazení volného profesorského místa Miladou Paulovou. Vzhledem k nepříznivé 

politické i společenské situaci věstící budoucí mezinárodní konflikt ministerstvo 

školství a národní osvěty návrh odložilo.
479

 

S nástupem profesorské kariéry v roce 1935 se Milada Paulová věnovala převážně 

už jen své vysokoškolské práci a dokončování díla „Dějiny Maffie“. S tím ale souviselo 

jak fyzické, tak i psychické vypětí, jehož Paulová nedbala, a to velmi rychle projevilo 

na jejím celkovém zdravotním stavu. Paulová postupně upadala do těžkých depresí, 

které se odrážely ve stále více emotivnějších dopisech adresovaných Přemyslu 

Šámalovi. Následek toho se dostavil v podobě ochladnutí kancléřova přátelského vztahu 

k nadané historičce. Přemysl Šámal překročil sedmdesátku, trápily ho vleklé zdravotní 

problémy a také postupně se vyhrocující politická situace. Ta v září vygradovala 1938 

k zabrání československého pohraničí Německem. Dne 30. listopadu podal Přemysl 

Šámal demisi na post kancléře republiky a stáhl se do ústraní. V roce 1939 se Šámal 

zapojil do činnosti odbojové skupiny Politické ústředí. Aktivita oddílu byla záhy 

odhalena a Přemysl Šámal v lednu 1940 zatčen. Zemřel o rok později v Německu 

umučen gestapem.
480

  

Po svém jmenování mimořádnou profesorkou si Milada Paulová stanovila další cíl 

a tím byla řádná profesura. V říjnu 1939 kvůli tomu požádala o audienci u prezidenta 

Emila Háchy. Chtěla mu věnovat první díl „Dějin Maffie“ a požádat ho o prosazení 

jmenování řádnou profesorkou východoevropských a hlavně slovanských dějin. 

K přijetí protektorátním prezidentem však nikdy nedošlo.
481

 Dne 11. července 1940 byli 

všichni univerzitní profesoři, tedy i Milada Paulová, posláni na dovolenou 

s čekatelným, což znamenalo nucenou dovolenou s mírně sníženým platem. Paulové 

tedy nezbývalo nic jiného, než stáhnout se do ústraní.  
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Po skončení druhé světové války, kdy vysoké školy opět zahájily výuku, byla opět 

obnovena řízení pro jmenování nových profesorů, včetně Milady Paulové. Historičku 

jmenoval řádnou profesorkou prezident Edvard Beneš 6. listopadu 1945 se zpětnou 

účinností od 28. října 1938. V roce 1946 se stala Milada Paulová členkou několika 

významných organizací, např. Slovanského ústavu, České akademie věd a umění, 

Československé národní rady badatelské nebo Ústředního svazu národního odboje 

domácího v Praze. Paulová se také intenzivně věnovala časopisu Byzantinoslavica, 

který od roku 1929 vydával Slovanský ústav. Historička se zasadila o pravidelné 

vydávání periodika a hlavně o jeho mezinárodní věhlas, jehož by se bez jejího přičinění 

asi těžko podařilo docílit.
482

  

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se nesl život Milady Paulové ve 

znamení neustálého politického prověřování a také materiálních problémů. Ty se týkaly 

zvláště bydlení, kdy bytový odbor ONV v březnu 1948 prohlásil její byt za nadměrný. 

Celá záležitost se táhla několik let. Pro Paulovou to bylo o to to horší, že v roce 1951 

zemřela její „adoptivní matka“ Vilemína Brunclíková. Její náhradnicí a novou 

hospodyní se stala Bedřiška Naskeová.
483

  

Během padesátých let vlivem zhoršeného zdravotního stavu opustila Milada 

Paulové vedení semináře a také odešla z redakce časopisu Bizantinoslavica. Přesto ale 

dál pracovala ve Slovanském ústavu a stala se členkou jeho vědecké rady. V roce 1955 

jí byl udělen Státní komisí pro vědecké hodnosti titul doktora historických věd a díky 

tomu si platově polepšila. 
484

 

V roce 1961 oslavila Milada Paulová sedmdesáté narozeniny a nebyl to jediný 

milník jejího života. Tohoto roku ukončila svůj mnohaletý pracovní poměr na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem byl nejen pokročilý věk, ale také 

špatné zdraví, které zahrnovalo neustálé plicní problémy, cukrovku, či srdeční arytmii. I 

přesto všechno však dál pokračovala ve vědecké činnosti a následkem toho bylo v roce 

1963 vydání knihy „Balkánské války 1912 – 1913“.
485

 V roce 1966 k příležitosti 

pětasedmdesátých narozenin Milady Paulové jí prezident Antonín Novotný propůjčil 

Řád práce za celoživotní dílo v oblasti byzantských a slovanských dějin a téhož roku ji 
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Československá akademie věd udělila bronzovou plaketu ČSAV za zásluhy o vědu a 

lidstvo.
486

  

Milada Paulová, jedna z našich nejvýznamnějších byzantoložek, zemřela 

17. ledna 1970 v úctyhodných sedmdesáti devíti letech. Pohřbena byla v Loukově 

v hrobce se svými rodiči.  
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Závěr  

Ve své diplomové práci „Drahá slečno doktore…“ Milada Paulová v letech 

1925 - 1935 jsem se pokusila analyzovat osobní a vědecký život Milady Paulové na 

základě její soukromé korespondence s profesorem Jaroslavem Bidlem a kancléřem 

republiky Přemyslem Šámalem. Obě osobní korespondence se podstatně liší ve svém 

obsahu, i když byly napsány ve stejnou dobu a řešily se v nich stejné situace.  

Milada Paulová měla již od dětství celkem jasnou představu o tom, v čem má 

zálibu a čemu by se také jednou ráda věnovala – historii. Jejím snem bylo vystudovat 

Akademické gymnázium v Praze, které znamenalo odrazový můstek pro studium 

dějepisu a zeměpisu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, jež úspěšně dokončila 

v roce 1918. Na akademické půdě pražské univerzity se také poprvé setkala 

s Jaroslavem Bidlem, v té době již profesorem a představitelem politicky katedry 

obecných dějin východní Evropy a Balkánského poloostrova. Bidlo v mladé studentce 

rozpoznal velký talent, píli a pečlivost při studiu, takže se rozhodl Miladu Paulovou 

všemožně podporovat. Díky tomu mezi nimi vznikl velmi vřelý důvěrný vztah, který by 

se dal přirovnat k poutu mezi dcerou a otcem. Vzájemné sympatie se dají vyčíst právě 

z osobní korespondence mezi Paulovou a Bidlem, jejíž vývoj je patrný například na 

užívaných osloveních v dopisech: „milý“ či „slovutný pane profesore“, „milá slečno 

Milado“, „velectěná slečno Milado“ či „vážený pane profesore“. I v podpisech se odráží 

upřímné přátelství mezi profesorem a žákyní: „V hluboké úctě, Vaše, Vám za upřímně 

vděčná M. Paulová“, „s pozdravem Váš Bidlo“, „V hluboké úctě Vaše, ne-li zdánlivě 

skutky, v myšlenkách Vám vždycky vděčná a Vaše M. Paulová“.  

Bohužel, nic netrvá věčně a i nad tímto přátelstvím se v letech po habilitaci 

Milady Paulové v roce 1925 začala stahovat mračna a to hned z několika důvodů. 

Jaroslav Bidlo předpokládal, že po něm Milada Paulová jednou převezme katedru a 

stane se jeho nástupkyní. Ovšem, nebylo to „zadarmo“. Bidlo vyžadoval, aby Paulová 

plnila zadané úkoly přesně podle jeho představ a jen velmi nerad sledoval jakoukoliv 

odchylku od udaného směru. Paulová se dlouho držela předepsané linie, jenže od 

dvacátých let 20. století začala tíhnout k moderním dějinám jihoslovanského a českého 

odboje za první světové války. Bidlo to nelibě nesl, neboť nejnovější dějiny považoval 

za žurnalistiku a k tomu zastával názor, že historie má být apolitická věda. Stěžejním 

problémem byla pře o mimořádnou profesuru Paulové, kdy Bidlo už od samého počátku 

požadoval pro návrh na jmenování práci ze středověkých dějin, kdežto Paulová se stále 
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věnovala dějinám moderním a studium středověku odsunula na vedlejší kolej. Konflikt 

mezi hlavními aktéry naplno vygradoval v roce 1933, kdy se projevily všechny jejich 

dosud potlačované rozpory. Bidlo i Paulová však stejně ve výsledku dosáhli svého. 

Profesor nakonec navrhl Paulovou na mimořádnou profesorku a to na základě 

požadované práce ze středověkých dějin Byzance. Bohužel, oba to stálo velmi vysokou 

cenu v podobě jejich dlouholetého přátelství. Od jmenování mimořádnou profesorkou 

v roce byl jejich vztah silně ochladlý a založený pouze na formální zdvořilosti. Dá se 

usuzovat, že toho Paulová i Bidlo velmi litovali, neboť za těch mnoho let na sebe byli 

navázaní. V prosinci 1937 Jaroslav Bidlo zemřel a Paulové připadl čestný úkol pronést 

smuteční řeč, ve které se rozloučila se svým učitelem, přítelem a rádcem, jehož odkaz se 

jí v podobě mezinárodního proslavení československé byzantologie podařilo bezesporu 

naplnit.  

Život a dílo Milady Paulové také velmi významně ovlivnil ještě další muž a tím 

byl kancléř prezidenta republiky Přemysl Šámal. Vztah mezi ním a Paulovou se výrazně 

promítal také do přátelství mezi historičkou a Jaroslavem Bidlem.  

Když se během dvacátých let začala Milada Paulová věnovat studiu moderních 

jihoslovanských dějin, přinesl jí tento zájem celou řadu setkání významnými 

osobnostmi politického života jak u nás, tak i v Království SHS. Jednou z těchto 

důležitých person byl i Přemysl Šámal, který v době první světové války stál v čele 

protihabsburského odboje. Přátelství mezi kancléřem a Miladou Paulovou se pomalu 

rozvíjelo od roku 1921 a postupem času se stávalo vřelejším a osobnějším. Paulovou a 

Šámala totiž pojila jedna velká vášeň a tou byla právě Maffie a historie jako taková. 

Dokázali spolu trávit hodiny naplněné vzájemnými diskuzemi jak nad aktuálními 

tématy, tak i nad problémy z dob minulých. Šámal na Paulové oceňoval její pečlivost a 

zápal pro jejich společnou věc. Paulová zase v kancléři viděla dost možná svůj ideál 

hrdiny, který během války nasazoval vlastní život, aby domohl českému národu 

k osvobození od habsburské nadvlády. Časem ale cit chovaný k Šámalovi přerostl jak 

samotnou historičku, tak i nastavené přátelské meze. Kancléř znamenal pro Miladu 

Paulovou nejen významnou historickou osobnost, která se zasadila o vznik 

Československa, ale hlavně také nenaplněnou lásku. Ta se velmi těžce podepsala na 

citlivé psychice Milady Paulové, jež se výrazně otiskla do osobní korespondence mezi 

ní a Přemyslem Šámalem. Kancléř se velmi dlouho snažil přehlížet toto chování Milady 

Paulové. Bohužel, ne vše se dá trpět do nekonečna a vyčerpaný Přemysl Šámal důrazně 

připomenul ve druhé polovině 30. let Paulové, že jejich vztah je pouze přátelský. Toto 
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se odehrávalo na pozadí velmi vyhrocené politické i společenské situace, kdy se 

schylovalo ke konci První republiky, jenž byl také koncem tohoto, pro Paulovou tak 

důležitého, přátelství, neboť to definitivně zemřelo s Přemyslem Šámalem v lednu 1941. 

Oba navzájem prolínající se vztahy velmi výrazně ovlivnily život a tvorbu Milady 

Paulové. Bez Jaroslava Bidla by možná nikdy nebyla stvořena první československá 

docentka a první profesorka a bez Přemysla Šámala by pravděpodobně nebyly dějiny 

Maffie zpracovány s takovým zápalem a natolik komplexně, aby toto dílo dosud nebylo 

překonáno.  

Milada Paulová bezesporu patří mezi naše nejvýznamnější historiky v bádání na 

poli jihoslovanských dějin a byzantologie. Překonala těžké podmínky, které jí připravil 

osobní život i chatrné zdraví. Dokázala, že i ženám patří čelní místa ve vědě a zatím se 

jí, jako jediné, podařilo velmi precizně zpracovat látku týkající se československo-

jihoslovanské spolupráce z první světové války a to za použití na tu dobu přelomové 

metody orální historie. Tímto se Milada Paulová výrazně zapsala do české historiografie 

a neodmyslitelně jí v ní patří jedno z předních míst.  
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Příloha č. 1. Dopis Milady Paulové Jaroslavu Bidlovi z 28. / 29. ledna 1933
487

 

 

Velevážený pane profesore! 

Píši Vám po návratu z večeře Učené společnosti v půl jedné v noci. Já jsem 

obdržela při této večeři – poslední ránu / rozmluvu s Weingartem / a moje nervy více 

nedrží.  

Přála bych si „mluviti s Vámi“ – už dávno. Ale já nemohu. Já jsem vcelku 

[hrozně] úplně s nervy hotový, vyčerpaný a naprosto lítostivý člověk – já to nedokážu.  

Proto Vám píšu, staň se už co staň, ať vidíte do mé duše. Mluviti nedokážu.  

Co se mi stalo? To poslední, co se mi ještě mohlo stát. Flora Kleinschnitzová bude 

navržena v Bratislavě. A nač? Na článek šest a půl stránky! 

Přikládám Vám jej. Dobře se na to podívejte.  

Já nemohu dále.  

Chtěla jsem s Vámi mluvit cestou domů – proto jsem tam čekala. Ale Vy jste 

odešel. Je jisto, že píši teď v noci v návalu. Ale dám Vám ráno to psaní.  

Nemohu to nikomu vypovídat, kromě snad naší matky doma, bude nejupřímnější, 

povím-li to to přímo Vám.  

Buďte, prosím, trochu „přítelem“ a zapomeňte na chvíli, že … atd.  

Roku 1929, tuším, vydala jsem Maffii – knihu. Z té doby platí Váš výrok, který 

jste mi řekl: Tyto „chorvatské“ věci jsou velmi dobré. Kdybyste byla mužem, já bych 

Vás na ně navrhl. Ale jste žena, to víte, zde je třeba atd.  

Pak přišel „Masaryk“ (ne 6 stránek), knížka, na které si já ze své práce nejvíc 

zakládám.  

Váš sborník – článek o Rjecké rezoluci referáty a v Le Monde Slave o 

„Slovanstvu“, Vaše biografie, o Prelogovi, ohromný nedokončený rukopis Maffie, teď 

tato syntéza.  

Věřte, já nemohu dál. V tomto psychickém stavu ne.  

A návrhy ostatních k tomu. Pana Mendla – na edici!! K tomu edici, která je úřední 

prací.  

Stloukala na všeobecné dějiny za knihu, která je z českých dějin a pomocných 

věd. – tedy vůbec ne z oboru. A aniž by byla práce vytištěna! 

A teď Flora.  
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Prosím Vás, pane profesore, zapomeňte na chvíli na všechno, nechte všeho a 

buďte mi jen přítelem. Buďte upřímný – snad byl tedy omyl moje docentura?  

Já vím, že jsem byla první docentkou tohoto státu – a toho Vám nikdy 

nezapomenu.  

Ale snad bych toho přece jen nechala?  

Moje situace je naprosto nesnesitelná! Přijde Otokar Fischer do Knihovny a 

vykládá dr. Pihertové: Jo, Paulová, ta do smrti nebude profesorem. Dneska mi tam říkali 

při té večeři: Kdyby to byl jiný obor! Kdyby to byla orientalistika. Ale takhle, zrovna ty 

slovanské dějiny, že se stále ve společnosti o tom mluví. Kdyby to nebyl zrovna prý 

Bidlův obor, tedy by se to schovalo. Ale takhle je to trapné.  

Já to sama vím.  

Co jsem vlastně čekala, nebo čím jsem zklamaná? Abych poctivě Vám řekla, 

ničím.  

Já jsem věděla, už když jsem psala toho Pirenna, že řeknete: To je syntetická 

práce, to nejde a nestačí na návrh.  

Ovšem Maffie I. díl – to není syntet[ická] práce.  

Když jsem dopisovala Pirenna a měla jsem při tom pocit, že to není práce 

nejhorší, [snad jsem] byla jsem si jista jedním: Že mne nepustíte k Maffii, nýbrž budete 

státi na tom, abych dokončila tu byzantskou práci.  

Ale snad jsem si pak řekla: Je taková krize! Jmenováním Odložilíka (tím, že sem 

nepřijde pán z cizí univerzity) uprazdňuje se jedno, jediné místo docentů – pro mne. 

Bude-li Bidlo chtít, navrhnout Tě může. I když si dá dát slovo, že pak byz[antskou] věc 

doděláš. Ale vlastně jsem tomu ani sama nevěřila.  

Dnes mi Kleinschnitzová dodala. Na šest stánek! Nemyslete jen, prosím, že 

nemám pochopení a neuznávám, co byste Vy chtěl a co byste si přál. Vytvořil jste kdysi 

první docentku, a máte na mysli, vytvořit první ženu profesorku! Tedy – třeba je tolik, 

abyste se jí reprezentoval! Chybí Vám ještě vlastně původní práce z pramenů – pak to 

bude dobé. Nové jihoslov[anské] věci (Maffie), tato syntéza, původní byzantologická 

práce. Bože, vždyť mám pro to pochopení, i cit, a vím, co byste si přál a jak byste to 

chtěl míti.  

Já jsem také přijala Vaše stanovisko a myslím, že jsem našla v sobě tolik síly – že 

jsem se s ním smířila. Nacpala bych ty Slovany do 4. výpr[avy] křížové, jak říkáte. To 

není nebetyčné. Ale dnes večer mi povolily nervy. Nemohu, pane profesore. Vy si 

nedovedete představit mou strašnou situaci v Knihovně – bude-li Flora navržena. To vše 
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Vám nikdo neuvěří – vykládejte si stokrát, že jsem se „zabila Maffií“, jak jste to 

formuloval – to je zbytečná řeč. Zbude jen, že jsem neschopná. Pro všechny lidi. 

Profesoři à la pan Fischer si to už myslí také. A já už také, nakonec.  

Prosím Vás, znovu Vás prosím, nechte všeho, všech druhých úvah a buďte na 

chvíli jenom přítelem. Není lépe všeho nechat? Já vím, že to je trosečnictví. Torzo 

života, krach. Ale každý má své psychické síly, svoje možnosti, a já mám pocit, že jsem 

u konce. Prosím Vás, udělejte mi jedno, pro staré přátelství: Vyzkoumejte, jak je to 

s Kleinschnitzovou. Weingart myslí, že by mohla již o Velikonocích být navržena, až 

odejde Pražák. Vy to myslíte dobře – myslíte první žena – třeba, aby to byl tedy případ 

mimořádně vynikající. Ale zatím kolem Vás je to druhým pánům docela lhostejné, žena, 

nežena, prostě je třeba síly a tedy se vezme.  

Bojím se, abyste si nemyslel, že to Flórce nepřeji! Bůh chraň! Ale když, pane 

profesore, porovnám – co jsem se já už v životě napracoval (jenom můj habilit[ační] 

spis) – pak mi síly docházejí. Tak nelze.  

Případ Kleinschnitzové není ještě na 100 %. Ale asi bude. Prý ji Slováci, 

veřejnost, také mají rádi – a to tedy rozhoduje? Opakuji, že Vy máte jinou možnost, 

nežli já, zjistiti, jak je ta věc daleko. Já však aspoň v této chvíli myslím, že to pak 

překonat nemohu. Snad mi rozumíte? 

Toto už není věc univerzitní, tu bude zúčastněna veřejnost, a tedy lépe rezignovat. 

A říci si poctivě: Nehodíš se. Byl to omyl. Vždyť konečně nejde přece o to – jak je vidět 

– jestli člověk zrovna tolik a tolik stran napsal, nýbrž o celou řadu jiných věcí, o 

celkový posudek, celkové Vaše mínění o mně, které musí být ano nebo ne. Ne-li, já se 

musím též spokojit. A vrátit se k dílu, kde snad aspoň pro národ a budoucnost (myslím 

dokončení spisu o Maffii). A potom zastrčím pero. Navždy.  

Je ½ 2. v noci. Zítra Vám odevzdám toto psaní, aniž je už budu číst. Ať víte, jak je 

v mé duši. Je to tak lépe, než chodit kolem se sevřenými rty. A já Vám to všechno 

vypovědět – nejsem s to. Na to mám už příliš lítostivou povahu a ztrhané nervy.  

Přijměte můj projev úcty a vžijte se, prosím Vás, do mého postavení.  

Vaše  

Mil. Paulová  
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Příloha č. 2. Dopis Jaroslava Bidla Miladě Paulové z 14. února 1933
488

 

 

Velectěná slečno docentko!  

Čtrnáctidenní lhůtu k odpovědi na Váš dopis jsem uložil sám sobě, abych mohl 

důkladně promysliti minulost i přítomnost. Odpověď, kterou Vám teď posílám, jest 

odpovědí Vašeho přítele, dávného učitele, který Vaše vědecké schopnosti vysoko cenil 

a který pro Vás mnoho udělal, aby se mohly náležitě rozvinouti, jest však také odpovědí 

představitele důležitého oboru na naší první univerzitě, představitele, na kterém 

spočítává veliká tíha zodpovědnosti pro blízkou i dalekou budoucnost.  

Jakožto první (po Jirečkovi) profesor východoevropské a tím i z veliké míry 

slovanské historie mám povinnost ponechati po sobě dědictví nástupci, který by svou 

schopnost a způsobilost osvědčil způsobem nade vší pochybnost vynikajícím. 

Zkušenost ukazuje, že jest mnohem lepší raději uprázdněné místo neobsazovati, nežli 

dosaditi na ně osobou nedostatečně osvědčenou (kvalifikovanou). Kdyby se nebylo 

spěchalo se zařizováním popřevratových vysokých škol, mohly býti v dohledné době 

všechny stolice skvěle obsazeny mladými silami, kterým nyní leckde překážejí do 

nedohledné doby lidé s nízkou kvalifikací. Když Jireček odešel z Prahy do Vídně, 

nechal Goll stolici tu neobsazenou, ačkoliv se hlásil starší, avšak málo ceněný Píč – a 

počkal, až si vychoval svého žáka – mě.  

Když zemřel Peroutka, připadl mně úkol, abych se staral o obsazení jeho místa 

vhodným kandidátem. Čekali jsme dlouhou řadu let, až jsem objevil Dobiáše. A dobiáš 

byl nucen projíti všemi stadii požadavků a svou badatelskou činností se osvědčil tak, že 

já se jím mohu chlubiti. Žehral sice na to, že se v jiných oborech nekladou tak přísné 

požadavky (tj. konkrétně ukazoval na slabou kvalifikaci Salačovu), ale on těm 

požadavkům přece bezvadně vyhověl – a přitom si ještě dělal svoje alotria: lokální 

české dějiny, které přirozeně byly na posilu jeho postavení, ale nemohly být základem 

pro jeho jmenování za mimořádného a řádného profesora.  

Podobným velikým a přísným požadavkům musel vyhověti i Macůrek, třebas to 

byla jen brněnská univerzita, která jej navrhovala. Také jeho osvědčenost (kvalifikace) 

je bezvadná. Jen si dělal různá alotria – např. vydal publicistickou knihu o Rumunsku a 

publikoval cenné věci o svých archivních nálezech – ale tyto věci nemohly býti vzaty za 

substrát k jeho navržení za profesora, třebas mu slouží ke cti. Má rozhled a pracoval 
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speciálně v oboru dějin rumunských a polských, naučil se maďarsky a bude pracovat 

něco o dějinách styků uhersko-ruských. Není tedy obmezeným [!] specialistou.  

Vy se ani s Dobiášem ani s Macůrkem nemůžete měřiti co do šíře svého 

vědeckého zájmu a svých znalostí. Kromě novověkých dějin jihoslovanských, 

neprohloubila jste nikdy své vědomosti a nekonala jste bádání pramenného – až teprve 

nyní jste se obeznámila s literaturou ranného středověku atd. (Pirenne). Feudalismus 

v Byzanci jste opustila – a co jste z něho udělala, je málo. Na můj podnět přednášíte o 

dějinách ruských, ale to nelze kontrolovat. Ze styku s Vámi jsem nabyl dojmu, že 

nesledujete vědeckou literaturu svého a mého rozsáhlého oboru, že mnoho důležitých 

věcí vůbec neznáte, že v dějinách byzantských pro které jste se hlavně připravovati, se 

vyznáte nedostatečně. Vaše literární činnost vůbec je slabá. Kromě Maffie jste si 

nedovedla najíti sama nějaké vědecké téma, jako Dobiáš a Macůrek.  

Vědecký spis, který se požaduje od docenta a mimořádného profesora, má ten 

účel, aby dotyčný kandidát při jeho skládání si zjednal co možná hluboké proniknutí do 

historické látky a obeznámil se s co nejrozsáhleji se stavem dané literatury vědecké – 

aby stál na její výši. To je také jediný spolehlivý průkaz kvalifikace, způsobilosti 

k úřadu učitelskému. Od takového průkazu já upustit nemohu. Spis o otázce 

pirennovské lze pokládati pouze za průkaz rozhledu a schopnosti vlastní koncepce, ale 

bez osvědčeného studia vlastních pramenů nelze mluviti o způsobilosti dostatečné.  

Jsem pod kontrolou sboru profesorského všech univerzit a pod kontrolou historiků 

univerzitních i neuniverzitních, každý můj krok se kritizuje spíše nepříznivě nežli 

příznivě, musím tedy chránit sám sebe a postupem zcela korektním. Až posud Vaše 

vědecké kvalifikace mně neposkytuje záruku, že budete místo po mně uprázdněné 

zastávati tak, jak jsem je zastával já a jak je to v zájmu našeho vědeckého rozvoje i 

univerzity zapotřebí.  

Byl jsem a dost jsem pln dobré vůle k Vám; 

Zjednal jsem Vám možnost pobýt delší dobu v Jugoslávii, kde jste měla příležitost 

studovat i dějiny byzantské. Mnohokrát jsem Vás napomínal, abyste co nejdříve podala 

spis habilitační a ukazoval jsem Vám možnost dostati se do Bratislavy, jestliže Vaše 

habilitace bude včas hotova. Neposlechla jste! Místo roku 1922, jak jsem asi já to čekal, 

habilitovala jste se až roku 1925! Zjednal jsem Vám celoroční dovolenou a stipendium 

do Paříže. Nevyužitkovala jste toho. Co jste tam vlastně dělala, víte Vy lépe, nežli já. Já 

jen dovedu posoudit, kolik a co jste mohla udělati, kdybyste se byla soustředila na téma, 

které jsem Vám dal a ke kterému jsem Vám dal literaturu a pomůcky. Kvůli Vám jsem 
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nechtěl navrhnouti ani Vasiljeva ani Kizevettera, protože jsem nechtěl, aby Vám 

zamezili Vaše jmenování. Za to jste se mi odvděčila tím, že jste prohlásila, že vůbec 

byzantské téma dělat nebudete a prohlásila, že budete dále dělat svou Maffii. Několikrát 

jsem Vám vykládal důvody vědeckými, věcnými, proč musím žádat téma byzantské a 

také důvody oportunistickými, ale všecko bylo marné. Zjednal jsem Vám dovolenou 

v Knihovně, redukci služby knihovní na 4 dny v týdnu – nepoužila jste toho. Zmařila 

jste spoustu času zbytečnými styky politickými aj. Nechci o tom psát, poněvadž bych to 

musel nazvati jménem velice nepěkným.  

Kvůli Vám sem se vysazoval různým nebezpečím, že budu kaceřován za to, že 

nechci připustit cizince na fakultu – dělal jsem to v naději, že s vámi budu jednou 

triumfovat. Zklamal jsem se trpce! Kvůli Vám slyším výtku, že jsem Macůrka měl 

navrhnout v Praze a domněnku, že i jeho pronásleduji.  

Přišel útok Slavíkův, dal jsem Vám roční ultimátum. Do roka jste neudělala nic. 

V dubnu to už budou 2 léta – dělala jste jen jakýsi referát! A nyní slyším, že proti mně 

agitujete! Místo, abyste šla do sebe a připomněla si, že jste vinna sama! 

Jsme člověk práva a spravedlnosti, dovedu se být pro dobrou věc, ale pro věc, o 

jejíž správnosti nejsem přesvědčen, se být nebudu. Chcete-li mě ve veřejnosti pošpinit, 

budu se bránit všemi dovolenými prostředky. Nebojím se. Na mé straně je 

spravedlivost. Na vaší byl nerozum a romantické kombinace.  

Váš dopis mě připravil poslední trochu trpělivosti, jak jsem k Vám zachovával. 

Ale dosud jsem ochoten se přičiniti, abyste se stala mým nástupcem, splníte li 

podmínku, kterou jsem Vám uložil: Ještě jednu práci na základě pramenů, ne dlouhou – 

jako nezbytný doplněk k činnosti dosavadní.  

Prof. Dr. Jar. Bidlo 

Dodatek.  

Z toho, co jsem zaslechl o tom, jak proti mně pracujete, soudím, že jste se nevrátila 

dosud ke kritickému a střízlivému posuzování skutečnosti. Vzhledem k Vašemu 

ohlašování, že se vzdáte docentury, radím Vám upřímně, abyste to nedělala. K pučení 

Vašemu Vám uvádím na paměť nedávný případ germanisty Ježka. Tento se dostal do 

konfliktu s Krausem, který nepříznivě kritizoval jednu jeho práci. Poněvadž věcnými 

důvody nezvítězil, udělal demonstraci: vzdal se docentury. Sbor to klidně přijal na 

vědomí. Po nějakém čase si to pan Ježek rozmyslel a žádal o obnovení habilitace. Byl 

odmítnut, domáhal se toho prostřednictvím ministerstva; to věc poslalo instanční cestou 
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sboru k vyjádření, sbor nemohl, nežli své usnesení opakoval a ministerstvo přijalo věc 

prostě na vědomí.  

Mě do rozpaků nepřivedete. Já si věc odůvodním ještě důkladněji, nežli jsem to 

udělal v tomto dopise. Za Vás ihned nastoupí Dvorník. V nejhorším případě je tu 

Andrejevová. Pak mám ještě 2 kandidáty z nejmladšího dorostu.  

Tak vemte rozum do hrsti! 

Ještě jednu otázku. Čím jste Vy, moje kandidátka pro obor byzantologiepřispěla 

dosud do Byzantinoslavica? Do časopisu naší české byzantologie? Myslíte, že Dvorník 

bude mlčet, když budete navržena na práci, která se neopírá o původní prameny?  

K tomu, co jsem pro Vás udělal, možno dodati ještě sekretariát Extenze, který 

vedle toho, že byl pro Vás pramenem slušných příjmů, byl z mé strany pro Vás 

vyznamenáním. / A co Uč[ená] spol[ečnost] a Slov[anský] ústav? /  

A Co Vaše jmenování do Univerz[itní] knihovny? To vůbec mi nepřičtete 

k dobrému jako doklad, že jsem pro Vás dělal, co jsem mohl?  

Finis: Budete-li pokračovat ve své nerozumné, mě urážející agitaci, není 

vyloučeno, že pozbudu své duševní rovnováhy a budu se mstít!  

Mám opis tohoto dopisu.  

Bidlo 
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Příloha č. 3. K mému konfliktu s prof. Bidlem
489

 

 

Dne 26. ledna 1964, Dr. Paulová.  

Můj konflikt a roztržka s prof. Bidlem, o čemž niky nic neproniklo na veřejnost.  

Není pro veřejnost! 

 

Roztržka se připravovala léta. Publikovala jsem stále a návrh na mimoř[ádnou] 

profesuru nešel a nešel.  

Příčiny:  

1) Myslím, že naši profesoři, všichni tři, Pekař, Šusta, Bidlo, příliš o to nestáli, mít 

po boku kolegu, m[imořádného] a pak ř[ádného] profesora. To bylo přesvědčením nás 

obou, kol[egy] Stloukala i moje. V opak Gollovy – který „jim“ udělal místo. Docenta, 

to ano! To se sneslo. Profesor již těžce.  

 

2) Spor o novodobé dějiny (současné)  

Konflikt se připravoval již od mého pobytu v Paříži. Můj úkol, profesorem 

vytyčený, bylo studium byz[andského] feudalismu. Chyba byla, že byl to úkol ohromný 

– horoucí zájem o současné dějiny se nedal již odčinit. Na dvě „celoživotní“ díla nebylo 

však sil. Můj „Jugoslavenski odbor“, dodnes v jihoslov[anské] historii nazývaný již 

„dílem klasickým“, vykonal své dílo: upoutal můj přední zájem, jak je známo, 

především k dějinám I. světové války a speciálně našeho a jihoslovanského odboje. 

V Paříži se mi zvláště nelíbilo a nedařilo. Špatně jsem bydlela, zdraví nesnášelo 

benzínové ovzduší (až jsem omdlela), nevábila mne práce v „Bibliothèque Nationale“. 

To ovšem nemá nic společného s Paříží o sobě – jedinečným městem světa. Seděla jsem 

v „B[ibliothèque] N[ationale]“ od rána do večera a studovala k „feudalismu“; svědčí o 

tom hromada mých výpisků ještě dnes, z kterých nikdy nic nebylo. Vím, že mne zvláště 

zajímaly práce tehdejší hospodářské školy v Bordeaux. Ale doma v bytě, mimo 

knihovnu, jsem dokončovala svůj spis „Jihoslovanský odboj a česká Maffie“, který po 

mém návratu vyšel a byl solí v očích Bidlových.  

Profesor se myslím domníval, že jsem se dopustila jakéhosi klamu. Užila 

dovolené k práci na svém tématu. Nebylo tomu tak; dnešní práce prof. Ostrogorského, 
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Každana aj. nejlépe ukazují, že téma vyžadovalo „celého člověka“. A moje historická 

láska směřovala jinam. To již nešlo odčinit.  

Prof. Bidlo pardonoval „Jug[oslavenski] odbor“. Musil. Já chtěla tenkráte do 

Paříže, po skončení studií, a věnovat se byzantologii. Na Bidlovu „prosbu“ (neměl 

jiného žáka a byl v tísni, jsa žádán „Jihloslov[anskou] komisí“, aby žáka doporučil) 

jsem jela do Jugoslávie. Látka, materiál mne strhl po celý život. Vzpomínám, jak prof. 

Bidlo, když četl z povinnosti mé dílo, podané jako spis habilitační, o němž musil psáti 

referát – nešel ani k obědu a četl a četl ve své pracovně v semináři poslední kapitoly, jen 

aby se dověděl – jak to s tím Pašićem dopadlo! 

Ale pak byl konec. Současné dějiny byla v jeho očích žurnalistika. Podle Bidla 

jsem přešla od vědy k žurnalistice! Toho nemínil trpět.  

A přece jsem já, náhle „nevědec“, nakonec uvedla československou byzantologii, 

v desetiletí po druhé světové válce, na mezinárodní forum a končím jako „čestný 

viceprezident“ „Mezinárodní asociace byzantologických studií“.  

 

3) Rodinné důvody – bolestné téma. 

Prof. Bidlo mně viní, že jsem si stěžovala přátelům. Nevím již. Trvalo to léta. 

Přátelství i důvěra mizely. Strádala jsem. Byla jsem možná z posledních, kdo zvěděl, oč 

se jedná: Jednoho dne telefonoval z ministerstva školství dr. Hrozný, že mne musí 

zasvětit, co se děje. Od ministerstva dostavil se prof. Lesný – to, že mne Bidlo 

nenavrhuje, bylo již v profesorském sboru fakulty obecnou senzací – a upozorňoval: 

prof. Dvorník, z jehož rodné obce na Moravě byl i J[osef] Macůrek, žák prof. Bidla, 

mne mladší, měl jakousi rodinnou slavnost, ke které byli pozváni i někteří univ[erzitní] 

profesoři a též krajan – Macůrek. Macůrek patrně v rozjařené náladě porzradil tam, že 

jde o jeho sňatek s Vladimírou (čili Atinkou, jak říkám dodnes), Bidlovou dcerkou, aby 

se dostal do Prahy; atd., atd., projev, který by byl pro Macůrka a jeho záměry velmi 

trapný, kdyby se to bylo mělo vše bráti za skutečnou minci. Dr. Macůrek chodil 

s Atinou od roku […]. A prof. Bidlo jednoho dne prostě uvážil, že bude výhodnější 

dostat „zetě“ do Prahy a já mohu do Brna.  

To byla podstata „mé otázky“, o níž jsem zvěděla teprve tímto způsobem.  

Jaký to byl krutý čas, léta a léta pro mne, ukazuje, co ukáže snad i po letech dopis, 

kde se dal Bidlo svésti až k výroku, že se mi bude „mstíti“. Neměl příčiny; toto je 

poprvé v životě, kdy se věci dotýkám.  
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Postavení Bidlovo bylo těžké. Habilitoval první ženu, ocenil vynikajícím 

způsobem, veřejnost mne znala, profesoři Šusta, Pekař uznávali. Konflikt trval do roku 

1935, kdy mne profesor konečně navrhl (na mimořádnou profesorku).  

Celá ta léta 1933 – 1935 byl však poměr přes zdánlivé „věcné“ styky co 

nejchladnější. Pak byl přetržen téměř úplně.  

Historie návrhu na m[imo]ř[ádnou] profesorku je nejsmutnější.  

Bidlo podal návrh, byla zvolena komise (Bidlo, Šusta, Weingart). Hned v dalším 

sboru podal však návrh na jmenování Macůrka. A zase chodil ke mně Weingart 

s dotazem: Proč se Vaše komise nesvolává? Neschází? Prof. Bidlo návrhy podal, ale 

měl v úmyslu, aby Macůrkova komise pracovala rychleji a návrh na jmenování 

Macůrka přišel do ministerstva dřív, tak aby dostal Prahu. Mne zachránili profesoři 

Šusta a Weingart, kteří překazili tento plán.  

Šusta jednoho dne se objevil u mne v univerzitní knihovně. Dosud vidím v duchu 

tu malou úřední místnost a stůl, kde jsem pracovala, a profesora, jak se objevil přede 

mnou. Řekl mi, že u něho byl v té věci též dr. Macůrek a že ho odmítl. Operoval i 

důvodem, že profesury nepotřebuji, že jsem v knihovně zajištěná a on chudý. Ve 

skutečnosti jeho rodina měla statek a já nemocného otce s maličkou penzí. Musil v 42 

letech pro plicní neduh do důchodu. Šusta podle vlastních slov řekl Macůrkovi: 

„Nemluvil jsem kolegovi Bidovi do toho, koho navrhnul za svého nástupce. Ale návrhy 

jsou zde a to, čeho žádáte, neudělám“, to se nesrovnává s mou ctí, není kavalírské, či 

nesrovnává se se ctí kavalíra, tak nějak. A skončil rozmluvu s Macůrkem.  

Jakmile můj návrh došel na ministerstvo v pořadí, jak byl učiněn, tj. první, bylo 

vyhráno. Všichni věděli, oč jde.  

Když bylo jisto, že Macůrek půjde do Brna, odehrál se mezi ním a prof. Bidlem 

na fakultě v Bidlově pokoji výstup, při němž oba křičeli tak, že prof. Šimák v sousední 

místnosti byl bezděčným posluchačem. Na chodbě poslouchali zřízenci (Vencara a jiní). 

Nebudu se o tom šířit. Macůrek hrozil a naznačil, že ještě není po svatbě. Ze známosti 

sešlo. Po čase se pokusil z Brna navázat znovu styk. Vždyť tu byla ještě „řádná“ 

profesura! Ale dívka již nechtěla. Poslední slovo měla tudíž Vladimíra.  

Když se dcerka roku 19[…] v prosinci provdala za podplukovníka generálního 

štábu Kazdu, obdržela jsem náhle lístek Bidlův, abych přišla večer do 

kavárny „Belle-vue“ na nábřeží. Tam mělo po letech nastati smíření. Seděli jsme beze 

slova, až jsem protrhla mlčení dotazem, jak se měl profesor o svátcích? „Dobře, velmi 
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dobře. Byl jsem na svatbě.“ Čí? „Své dcery“. Koho si vzala? A přiznám se, že se mi 

zatajil dech. – Podpl[ukovníka] g[enerálního] štábu Kazdu“…  

A pak – profesor – svedl vše, co proti mně podnikl, na ministerstvo školství, 

jmenoval i minist[erského] radu havelku, který prý na něj naléhal, aby dobře rozmyslil 

co che učinit, jmenovat „ženu“! profesorem!!! Šéfem katedry! 

Co jsem měla dělat? Nechala jsem ho přitom! 

Ale náš vnitřní vztah byl rozbit.  

Dívám-li se po letech zpět, měl snad i Bidlo „kus pravdy“ na své straně. Byl 

medievalista a bylo logické, že si přál, aby i nástupce byl především profesorem 

středověkých dějin. Já však nebyla ani vyslovený byzantolog. Nikdo z nás obou nikdy 

nedosáhl, aby se mohl starati jen o tento obor, jako např. Ostrogorsky v Bělehradě a 

dnes skoro ve všech otázkách kromě nás. I Polsko má byzantologickou katedru 

(v Lodži). Má profesura zněla: „všeobecné dějiny východní Evropy a Balkánského 

poloostrova.“ Nic nepřekáželo zájmu o současné dějiny. Ne téma staré – nové. 

„Metoda“ odlišuje historickou a žurnalistickou práci. Brzo mine 40 let a 

„Jug[oslavenski] odbor [je] podnes základem jihosl[ovanského] bádání o tématu.  

Prof. Bidla jsem nakonec pochovala. Měla řeč nad hrobem, přednášku při 

rozloučení fakulty, hlavní nekrolog v Čes[kém] čas[opisu] historickém. Pouta z počátků 

mého úsilí vdědeckého byla příliš silná.  

S paní Bidlovou a dcerou (Atinkou) žijeme v nejužším přátelství. Bidlo rodině 

doma nic nesdělil o konfliktu se mnou, ani o příčinách. Vladimíra neví podnes, že její 

„mladá láska“ by byla málem zmařila mou kariéru. Byla jsem odhodlána vzdát se 

docentury. Manželství Bidlovy dcerky skončilo tragicky. Podpl[ukovník] Kazda po roce 

manželství byl zatčen gestapem a jako jeden z prvých, hlavní dobu svého vězení držen 

V Golnově a po atentátu na Heydricha popraven v první české skupině. Dobře, že se 

Bidlo toho nedožil.  

Jsem ráda, že jsem se roztrpčením nedala strhnouti, a vše, co se odehrálo, zůstalo, 

pokud věci byly aktuální, jen mezi námi.  
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Příloha č. 4.  Návrh na jmenování mimořádnou profesorkou
490

 

 

V Praze dne 17. května 1934.  

Návrh,  

aby soukromá docentka dr. Milada Paulová 

byla jmenována mimořádnou profesorkou.  

 

Sbor profesorský zvolil ve své schůzi dne 25. ledna 1934 tříčlennou komisi, 

skládající se z podepsaných, aby vypracovala příslušný návrh, který se nyní předkládá 

profesorskému sboru ke schválení.  

Soukromá docentka dr. Milada Paulová se narodila 2. listopadu 1891 v Loukově 

v Čechách. Složivši roku 1911 maturitní zkoušku na ženském učitelském ústavu 

v Praze, studovala pak soukromě gymnázium a již roku 1913 složila maturitní zkoušku 

gymnaziální. Na to navštěvovala v letech 1913/14 – 1917/18 filosofickou fakultu české 

univerzity v Praze a byla 19. ledna 1918 povýšena na doktorku filosofie. V červnu pak 

roku 1918 složila státní zkoušku z dějepisu a ze zeměpisu. Všechny zkoušky své 

vykonala s nejlepším prospěchem. Ve školním roce 1918/19 byla asistentkou 

historického semináře a od roku 1919 je úřednicí veřejné a univerzitní knihovny 

v Praze, kdež roku 1931 dosáhla hodnosti radové knihovní služby.  

Dr. M. Paulová dosáhla doktorské hodnosti na základě disertace „Styky českých 

husitů s cařihradskou církví na základě církevních poměrů byzantských“, uveřejněné 

v Časopise Musea království českého roč. 1918 a 1919, jejíž hodnota bla oceněna ve 

zprávě o její žádost za habilitaci v tom smyslu, že spisovatelka tuto otázku zpracovala 

daleko lépe a úplněji, nežli ti, kdož se jí před tím obírali, jmenovitě tím, že vylíčila 

náležitě poměry a ducha vládnoucí v tehdejší církvi a společnosti byzantské.  

Poněvadž si prací touto získala značný rozhled v dějinách byzantských, pobízel ji 

podepsaný referent, aby tyto dějiny učinila hlavním oborem svého dalšího studia a radil 

jí, aby svou pozornost soustředila na vývoj feudalismu v říši byzantské. Avšak 

poněvadž tehdejší československo-jihoslovanská komise hledala vyškoleného historika, 

jenž by napsal spis o stycích československo-jihoslovanských, zvláště za světové války, 

svolil podepsaný referent, aby prozatím se věnovala tomuto úkolu, maje za to, že svého 

                                                 
490

 NEUMANN, Bohumil: Milada Paulová (1891 – 1970). S. 220. 



152 

 

pobytu v Jugoslávii použije také k tomu, aby činila přípravy k napsání spisu z oboru 

dějin byzantských.  

Dr. M. Paulová strávila v Jugoslávii, majíc dovolenou z univerzitní knihovny, od 

dubna roku 1920 do září roku 1921, shromáždila si tam velmi hojnou látku ke 

zpracování styků česko-slovensko-jihoslovanských v době světové války a vydala v létě 

roku 1924 obsáhlý spis v jazyce chorvatském, nadepsaný „Jugoslavenski odbor. 

Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914 – 1918“, který vyšel 

v Záhřebu. Spis tento předložila spisovatelka našemu sboru profesorskému se žádostí, 

aby jí byla propůjčena venia legendi pro obor všeobecného dějepisu východní Evropy a 

Balkánského poloostrova. Příslušné svolení profesorského sboru bylo potvrzeno 

ministerstvem školství a národní osvěty 30. července 1925. 

O habilitačním spise dr. Paulová byla podána důkladná správa profesorskému 

sboru 19. března 1925, z níž stručně dlužno opakovat, že spis vypravuje podrobně o 

činnosti jihoslovanských emigrantů z mocnářství rakousko-uherského v zemích 

dohodových mocností za účelem osvobození a sloučení Jihoslovanů v jednotný stát 

jihoslovanský, pokud tato činnost byla soustředěna v tzv. Jihoslovanském výboru. 

Líčení této činnosti se zakládá hlavně na ústních zprávách a soukromých záznamech 

jednotlivých účastníků a svědků událostí, ač spisovatelka užila také publikací vydaných 

tiskem, úředních aktů a korespondence. Proto habilitační komise pokládala za potřebné 

zodpovědět si otázku, jakou vědeckou cenu lze tomuto spisu přičítat, když mnohé 

zprávy v něm se vyskytující nelze na ten čas ověřovat jinými věrohodnými prameny a 

když látka příliš blízko souvisí s neklidným politickým životem vládnoucím 

v poválečné Jugoslávii, dospěla však k mínění, že spis dr. Paulové je zcela vědecký, 

třebas že mu lze, jako i velmi dobrým spisům vědeckým, vytknout i některé vady a 

nedostatky – které komise také konkrétně uváděla.  

Jakožto soukromá docentka strávila dr. Paulová dobu od 1. dubna do 1. září 1927 

v Paříži, hlavně za tím účelem, aby pracovala o dějinách byzantských, jsouc jednak ve 

styku s tamějšími vynikajícími byzantology (Ebersoltem a Millerem), jednak užívajíc 

bohaté Národní knihovny pařížské. Vrátivši se z Francie pokračovala Paulová ve svých 

studiích jihoslovanských a vydala mimo několik článků roku 1928 knihu 

„Jihoslovanský odboj a česká Maffie“ díl I. (o XV a 147 stranách), jejímž předmětem je 

„Chorvatská politika za světové války do otevření říšské rady ve Vídni v květnu 1917 

(1914 – 1917)“, jak zní zvláštní nadpis I. dílu této knihy. Spisovatelka přihlížejíc, jako 

k rámci svého líčení, k průběhu války, a to zejména Srbska s Rakousko-Uherskem, 
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podává obraz vladaření provinilých nebo podezřelých politiků srbských a chorvatských, 

ale hlavní svou pozornost věnuje snahám a činnosti dvou hlavních politických směrů 

chorvatských, tedy činnosti strany Frankovců a strany srbsko-chorvatské koalice. 

Kdežto Frankovci připravovali uskutečnění myšlenky velikého Chorvatska a 

spoléhajíce na pomoc a podporu nejvyššího velitelství a vídeňských rozhodujících 

kruhů, nepříznivých Maďarů, naproti tomu srbsko-chorvatská koalice hleděla udržovat 

dobrý poměr s vládou uherskou, jmenovitě s ministerským předsedou Tiszou přes to, že 

přála a v příhodných chvílích i opatrně projevovala svou náklonnost k myšlence 

sjednocení všech Jihoslovanů v jednom státě. Akce Frankovců usilovala o zavedení 

vojenské vlády v Chorvatsku na úkor vlády uherské, a proto hleděli kompromitovat 

příslušníky koalice, a to za pomoci nejvyššího vojenského velitelství padělanými 

dokumenty.  O tom, jak tyto dokumenty byly odhaleny jako padělky, jedná poslední 

kapitola.  

Spisovatelka pokládala (podle své Předmluvy) za potřebné vylíčit tyto politické 

zápasy v Chorvatsku a o Chorvatsko za tím účelem, aby česko-slovensko-jihoslovanská 

spolupráce, kterou chce vylíčit ve II. díle, byla „pochopena a zhodnocena v celé své 

historické velikosti a významu.“ 

„Kniha je psána na základě ústních i dokumentárních informací předních politiků 

i státníků jihoslovanských a předních členů české Maffie“; dále obdržela spisovatelka 

od zemské vlády chorvatské v letech 1919 – 1921 „řadu nevydaných originálních 

dokumentů hraběte Tizsy, arcivévody Bedřicha, chorvatské vlády, barona Skerlecze, 

generálního gouvernementu (tj. vojenské zatímní správy) v Bělehradu“, a 

korespondenci vojenského velitelství záhřebského s různými úřady vojenskými i 

občanskými. Mimo to užila i zpráv zaznamenaných v novinách a omezeného počtu 

příslušené literatury, jako je spis Conrada z Hötzendrofu „Aus meiner Dienstzeit“, 

Masarykovy „Světové revoluce“ a několika jiných spisů memoárových. Řadu listin 

otiskla v českém překladě v textu svého vypravování jako doklady.  

Knihu tuto možno stručně zhodnotit tak, že je to věrohodné zjišťování faktů, které 

bylo poprvé ve své obsažnosti provedeno, ale poněvadž je první svého druhu, nemůže 

být pokládáno ještě za definitivní. Přináší mnoho zajímavých podrobností, ale co do 

hlavního svého obsahu v celku nového nic neposkytuje. Ač přece nemůže být 

pokládáno za zbytečné, vtírá se přece pochybnost, zdali pro pochopení pozdější 

spolupráce česko-slovensko-jihoslovanské, jež se začíná v květnu roku 1917, je 

nezbytné. 
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Okolo tohoto spisu se kupí několik menších prací, které s hlavním předmětem 

bádání Paulové tedy s Maffií a jejími styky s Jihoslovany stojí v příčinném spojení. Je 

to především článek „Počátky vnitřního odboje u Slovinců a Chorvatů“, uveřejněný v 

„Časopise Národního Musea“ r. 1931, v němž spisovatelka ve 3 odstavcích líčí chování 

slovinské lidové strany s dr. Ivanem Šušterčićem v čele po sarajevském atentátu a za 

války v letech 1914 – 1916, pak první styky Jihoslovanů s cizinou a styky slovinských a 

chorvatských katolických kruhů s cizinou – všecko zase jednak na základě ústních 

informací, jednak podle nevydaných aktů předních, jednak podle memoárové literatury. 

Článek tento jak patrno, se těsně připíná svým obsahem ke knize shora uvedené, ježto 

se obírá politickou akcí Slovinců v téže době, kdy v Chorvatsku se vede zápas mezi 

Frankovci a srbsko-chorvatskou koalicí.  

V článku „Vznik rijecké resoluce. Příspěvek k novodobým dějinám dalmatským“, 

který vyšel ve Sborníku Bidlově roku 1928, jednak reprodukuje vypravování hlavního 

tvůrce pokrokové strany dr. Smodlaky, jednak se opírá o telegramy vyměněné mezi Fr. 

Košutem a Petrem Čingrijou. Průběh jednání je postaven na stručném vylíčení 

vnitropolitické situace, zvláště pak formace politických směrů v Chorvatsku a 

v Dalmácii, při čemž se zejména vytýká vliv Masarykův na vznik pokrokového hnutí 

v Dalmácii.  

V článku „Politika rijecké resoluce a Slováci“, otištěným v Hodžově Sborníku 

roku 1930 se uvádí, jak s pomocí Slováků, a to především Milana Hodži, poslanci 

náležející s k srbsko-chorvatské koalici a dosud ve sněmování nezkušení provozovali 

pozici a obstrukci na uherském sněmu z jara a na podzim roku 1907.  

V zajímavé a cenné přednášce „Masaryk a Jihoslované“, jež pak vyšla tiskem ve 

„Sborníku přednášek o T. G. Masarykovi“, vydaném „Slovanským ústavem“, 

projednala spisovatelka o účinném vědecko-kulturním vlivu Masarykovu na chorvatské 

a slovinské studenty, kteří hlavně ve 2 obdobích a vrstvách přibyli do Prahy na studie a 

učili se od Masaryka jednak jeho přednáškami a spisy, jednak i osobními styky s ním. 

Bylo to zejména okolo roku 1895 a pak zase okolo roku 1901. Spisovatelka uvádí 

mnoho podrobností a dovozuje se zdarem, že Masarykovy názory měly velmi účinný 

vliv na vznik a rozšíření velikého pokrokově-národního hnutí jihoslovanského, které 

zvyšováním kulturní úrovně hledělo se připravovat k politickému osvobození a 

sjednocení všech Jihoslovanů. Vedle toho jedná spisovatelka též o účastenství 

Masarykovu ve sporu Friedjungově a o spolupráci Masarykově s Jihoslovany za světové 

války. Přednáška tato shrnuje přehledně a soustavně rozptýlené vědomosti o těchto 
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předmětech, používající zejména časopisů Hrvatska Misao, Novo Doba aj. 

k rekonstrukci snah jihoslovanského hnutí pokrokového. Mimo to použila i ústních 

zpráv účastníků.  

V posledních asi dvou letech se Paulová obírala otázkami týkajícími se dějin 

byzantských a styků byzantsko-srbských. Prvního oboru se týká její francouzská práce 

„L´Islam et la civilisation méditerranéenne“, která vyšla ve „Věstníku král. české 

společnosti nauk“ za rok 1933. Podnět k ní byl spisovatelce dán názory známého 

belgického dějepisce H. Pirenna, jenž dovozuje, že Arabové svými velikými výboji 

v 7. a 8. století způsobili podstatnou změnu v kulturním a hospodářském vývoji zemí 

seskupených na březích moře Středozemního, v nichž se do té doby udržoval v celku 

takový společenský život, jaký před tím tam vládl, když ještě země tyto náležely 

k jednomu státnímu celku, tj. k říši římské. Islám pod Pirrena učinil konec antickému 

světu, roztrhl jej na velmi kulturní a hospodářsky rozkvétající jižní část islámskou a na 

pokleslou a teprve k novému rozkvětu se připravující část severní, jejímž jádrem byla 

říše francká. Poněvadž počátek nového samostatného života kulturního v západní 

Evropě vidí Pirenne ve státě Karla Velikého, proto své názory vyjádřil stručně úslovím, 

že Karel Veliký nebyl možný bez Mohameda.  

Názory Pirennovy obrátily k sobě značnou pozornost dějepisců tak, že časopis 

„Byzantion“ otevřel a účelem diskuze o nich zvláštní rubriku pod titulem „Question 

Pirenne“. Vedle toho však vyšla i obsažná kritika jejich v podobě knihy E. Patzeltové, 

Die fränische Kulur und der Islam (r. 1932), jejíž spisovatelka dovozuje na základě 

bádání dějepisného a zvláště archeologického, že samostatný kulturní vývoj západní, 

jmenovitě germánské a tím i později románské Evropy se začal už dávno před Karlem 

Velikým, vytvářením zvláštní kultury nordické a germánské.  

Paulová přistoupila ke kritice spisu Pirennova z jiného hlediska, obracejíc se 

hlavně proti Pirennovu mínění, že až do výbojů Arabů středomořské země tvořily 

jednotný kulturní a hospodářský celek. Vycházejíc z názorů podepsaného referenta, 

vykládaných v jeho univerzitních přednáškách a stručně vyjádřených v jeho spisku 

„Kultura byzantská“, dovozuje s pomocí hojných dokladů faktových, že antický svět 

jednotně zorganizovaný v říši římské a vytvářející jednotnou kulturu přestal být už 

dávno „před Mohamedem“ jednotným kulturně, hospodářsky i politicky, čehož 

nejpádnějším důkazem je rozdělení říše římské na západní a východní a rozpadnutí říše 

západořímské v řadu států germánských. Hospodářský úpadek západoevropských států, 

který Pirenne mj. přičítá též přerušení obchodních styků mezi světem křesťanským a 
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světem islámským, Paulová přičítá spíše (a to zajisté správněji) přesunutí světového 

obchodu (který se v době říše římské soustřeďoval v přístavech na východním pobřeží 

Středozemního moře a později v Cařihradě) do jádra říše kalifů za Abbásovců, tedy do 

Bagdádu a Iráku; jednou z důležitých větví tohoto obchodu byl obchod vedený mezi 

Irákem a Skandinávií po Volze.  

Spisovatelka nekonala k této své práci samostatného studia a bádání pramenů, 

nýbrž použila pouze odborné literatury, zejména literatury hledící k dějinám říše a 

kultury byzantské, která Pirennovi byla jen málo známa a vedle toho i literatury hlefící 

k dějinám islámského obchodu. Ale k tomu, aby mohla dospět k tvrzení, které názory 

Pirennovy uvádějí ne-li na pravou míru vůbec, tedy aspoň na lepší a správnější cestu 

z hlediska všeobecně dějepisného, nebylo potřebí hledat nové zprávy v pramenech tím 

spíše, že prameny jsou poměrně chudé a odborníky úplně vyčerpány. Ostatně 

shromáždila spisovatelka z literatury neobyčejně bohatou zásobu skutečností, jimiž svá 

tvrzení velmi pevně podepřela. Z té příčiny a také proto, že Paulové kritika čítá 183 

stránky, přičítá jí referent značnou míru samostatnosti. Proto také neváhal doporučit 

Královské české společnosti nauk, aby práce Paulové byla vydána jazykem významu 

mezinárodního. Nechť se vyskytnou i sebe přísnější kritiky této její práce, referent má 

přece za to, že základní tvrzení Paulové obstojí a nabude všeobecného uznání.  

Byzantsko-srbských styků se týká článek „Účast Srbů při třetí výpravě křížové“, 

uveřejněný v časopise „Byzantinoslavica“, sv. V (1933/4). Otázka tato byla sice již 

několikrát předmětem bádání, ale nebyla dosud zbádána z tolika hledisek, jak to učinila 

Paulová přihlížející jednak k vývoji politiky srbské a byzantské, jednak k dějinám 

křížové výpravy a k celé řadě všelijakých podružnějších složek, jako jsou např. styly 

byzantsko-benátské, byzantsko-uherské a uhersko-srbské. Hlavním účelem práce je 

dokázat, že hlavní příčinou, pro kterou došlo k válečnému konfliktu císaře Fridricha 

Barbarossy s říší byzantskou, byla okolnost, že císař po svém příchodu do Niše 

vyjednával se Štěpánem Nemanjou – a to také se spisovatelce podařilo. K tomuto 

výsledku dospěla spisovatelka na základě samostatného studia pramenů, kterým se jí 

také podařilo některé důležité skutečnosti správněji zjistit nebo vyložit, nežli jejím 

předchůdcům. Tak zejména spornou otázku, co všechno a kdy získal svému panství 

Štěpán Nemanja až do roku 1190 nebo zdali Nemanja Friedrichovi složil manskou 

přísahu. Také pečlivá kritika chronologických dat, jmenovitě dat ve zprávách 

Ansbertových týkajících se tažení císaře Friedricha na Balkáně pomohla spisovatelce, 

aby své hlavní tvrzení pevně podepřela.  
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Doplňkem k hořejší literární činnosti dr. Paulové dlužno ještě uvést, že na podnět 

referentův přeložila do češtiny II. svazek Borgmanova spisu „Russkaja istorija“ 

(I. svazek přeložil sám referent), že však tento překlad nebyl dosud vydán, poněvadž 

nakladatel (Jan Laichter) učinil nepříznivé zkušenosti s odbytem českého překladu 

Stanojevićových Dějin srbského národa, přeložených rovněž od Paulové.  

Naproti tomu vyšla tiskem jiná kniha, kterou Paulová přeložila z originálního 

rukopisu do češtiny, tedy Prelogova „Pouť Slovanů do Moskvy roku 1867“.  

Nekrolog Prelogův, který Paulová napsala pro Ročenku Slovanského ústavu za 

rok 1931, má cenu samostatného článku s cennými zprávami o zemřelém.  

Dále dlužno uvést článek „Une histoire générale des Slaves“ uveřejněný 

v časopise „Le Monde Slave“ r. 1929, sepsaný na základě referentova spisu „Dějiny 

Slovanstva“ a článek „Profesor Jaroslav Bidlo šedesátníkem“ v České Revue 1929. 

Mimo to napsala Paulová řadu článků do jihoslovanské národní encyklopedie a 

uveřejnila v českém vydání publikace „Tvůrcové dějin“ článek Tomislav. Kromě toho 

uveřejnila i několik referátů a recenzí o vědeckých pracích svého oboru, z nichž zmínku 

zasluhuje zvláště zpráva o spise „L´Art byzantin chez les Slaves. Les Balkans“ 

v Časopise Národního Musea 1931. 

Přehlédneme-li celou dosavadní vědecko-spisovatelskou činnost dr. Paulové, 

vidíme, že od své veliké habilitační práce, obsahující 39 tiskových archů, až do 

dnešního dne, tedy za 8 – 9 let, vydala jen jednu samostatnou knihu o 9 tiskových arších 

(roku 1928), jeden větší samostatný článek o 4 tiskových arších a jednu kritiku o 10 

tiskových arších. Kniha vydaná roku 1928 (Jihoslovanský odboj a česká Maffie) by 

ovšem byla mohla být vzata za podklad ku podání návrhu na její jmenování profesorkou 

hlavně vzhledem k tomu, že habilitační práce Paulové daleko předčila svou obsažností i 

vnitřní hodnotou obvyklé práce habilitační – ale poněvadž je potřebí, by docent 

prokázal netoliko, že dovede vědecky pracovat, nýbrž je i přiměřeně vůbec ovládá svůj 

obor, takt, aby se vyznal náležitě ve výtěžcích nového bádání a dovedl ve svých 

přednáškách jejich syntézu ukázat, že stojí na výši vědeckého pokroku: bylo potřebí 

vyčkat, až by dr. Paulová pracemi týkajícími se starších období dějin prokázala, že 

nezůstala jednostranně vězet jen v tzv. současné historii, při jejímž bádání a líčení 

hlavní požadavek dějepisu, objektivnost, často je ohrožován přítomnými zájmy a 

potřebami prostředí, v němž historik žije.  

Poněvadž, jak shora bylo řečeno, práce „L´Islam et la civilisation 

méditerranéenne“ a „Účast Srbů při třetí výpravě křížové“ dostatečně prokazují, že je 
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dr. Paulová obeznámena se širokým oborem dějin byzantských, které dlužno pokládat 

za základ dějin východoevropských vůbec, jmenovitě v tom smyslu, že dějiny východní 

Evropy jsou dějiny kulturního světa byzantsko-slovanského, proto se dr. Paulová nyní 

navrhuje za mimořádnou profesorku.  

K posílení toho možno ještě uvést, že vědecká cena jejích prací byla uznána tím, 

že roku 1929 se stala mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk a činnou 

členkou Slovanského ústavu v Praze.  

Poněvadž v nejblíže příští schůzi sboru profesorského bude podán návrh, aby také 

soukromý docent dr. Josef Macůrek byl jmenován mimořádným profesorem, a to z toho 

důvodu, že jeho jmenování na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se stalo 

velice nejistým, soudí komise, že je potřebí, aby učební příkaz dr. M. Paulové byl 

určitěji vymezen pro ten případ, že by také dr. Macůrek byl jmenován.  

Návrh komise zní takto:  

Dr. M. Paulová budiž ve smyslu svého habilitačního oboru jmenována mimořádnou 

profesorkou všeobecných dějin východní Evropy a Balkánského poloostrova, ale budiž 

jí ministerstvem uloženo, aby přednášela soustavně o dějinách byzantských a o dějinách 

balkánsko-slovanských až do doby přítomné.  

K tomu dlužno připomenout, že již roku 1926 podali dějepisci ministerstvu 

školství a národní osvěty návrh, schválený profesorským sborem 28. ledna 1926, aby 

pro veledůležité dějiny východní Evropy, jež jsou zároveň dějinami slovanskými, byly 

zřízeny na naší fakultě tři profesury, když pro slovanskou filologii je jich 11. 

 

Dodatek.  

Dr. M. Paulová přednášela dosud o těchto otázkách:  

 

R. 1925/26 Dějiny balkánských Slovanů v 19. století 

- zapsáno bylo 43 posluchačů 

 

R. 1926/27 Illyrism a revoluční hnutí 19. století 

- 24 posluchačů 

 

R. 1927/28 Dějiny Balkánského poloostrova v období války krymské 

- 6 posluchačů (I. semestr) 
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R. 1927/28 Kníže Michal Obrenović 

- 8 posluchačů (II. semestr) 

 

R. 1928/29 Dějiny Balkánského poloostrova od roku 1204 

- 9 posluchačů (I. semestr) 

 

Dějiny říše byzantské od r. 1261 – 1453  

- 13 posluchačů (II. semestr) 

 

R. 1929/30 Dějiny Srbska ve středověku  

- 5 posluchačů (II. semestr) 

 

R. 1930/31 Počátky dějin ruských 

- 6 posluchačů (I. semestr) 

 

Kyjevská Rus  

- 8 posluchačů (II. semestr) 

 

R. 1931/32 Dějiny Balkánského poloostrova pod panstvím tureckým 

- 9 posluchačů (I. semestr) 

- 8 posluchačů (II. semestr) 

 

R. 1932/33 Dějiny Ruska ve středověku  

- 5 posluchačů (I. semestr) 

 

Dějiny Ruska ve středověku  

- 3 posluchači (II. semestr) 

 

R. 1933/34 Dějiny národů a kultura ve Středomoří 

- 4 posluchači (I. semestr) 
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R. 1933/34 Český realismus v Chorvatsku a jeho vliv na sjednocení 

Jihoslovanů 

- 10 posluchačů (II. semestr) 

 

Prof. dr. J. Bidlo v. r., referent 

Prof. dr. J. Šusta v. r.,  

Prof. dr. M. Weingart v. r.  
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Příloha č. 5.  Oznámení o jmenování Milady Paulové mimořádnou profesorkou
491

 

Opis ! 

 

     MINISTERSTVO  

ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY 

V Praze dne 23. září 1935. 

Č. j. 106115/35-IV/3. 

  

 Paní soukr. docentce   

PhDr. Miladě Paulové 

radové archivní a knihovní služby 

při Národní a universitní knihovně. 

v Praze.  

President republiky jmenoval Vás rozhodnutím ze dne 21. srpna 1935 

mimořádnou profesorkou všeobecných dějin východní Evropy a Balkánského 

poloostrova na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze s účinností od 

1. října 1935. 

Uvědomuje Vás o rozhodnutí tom, žádám Vás, abyste se neprodleně představila 

panu rektorovi uvedené univerzity, složila do jeho rukou předepsanou přísahu a dohodla 

se s panem děkanem fakult filosofické o svých přednáškách a cvičeních.  

Vaše učební povinnost spočívá v tom, že jest Vám obor, pro který jste byla 

jmenována, podle předpisů té které doby platných řádně zastupovati, jmenovitě konati 

ze svého oboru přednášky a cvičení v rozsahu, vyhovujícím potřebám uvedené 

univerzity nejméně však v rozsahu 5 hodin týdně v každém semestru, vedle potřebných 

cvičení.  

Vyhrazuji si však Vaši učební povinnost blíže určiti, po případě změniti, bude-li 

toho vyžadovati potřeba uvedené univerzity.  

Vaší služby při Národní a univerzitní knihovně v Praze Vás zprošťuji koncem 

měsíce září 1935. 

Zároveň žádám zemský úřad v Praze, aby dosavadní Váš služební plat zastavil 

koncem měsíce září 1935 a poukázal Vám předepsaným způsobem k výplatě od 

počátku října 1935 služební plat mimořádného vysokoškolského profesora 2. stupně t. j. 

                                                 
491

 MUA, fond Milada Paulová, k. 2, inv. č. 26. Fragment pamětí.  
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ročních 33.600 Kč slovy: třicet tři tisíce šest set, a činovné ročních 6.600 Kč slovy: šest 

tisíc šest set se zákonnými srážkami.   

Ministr  

podpis nečitelný v. r.  
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Příloha č. 6.  Přehled významných prací Milady Paulové
492

 

 

1918 Styky českých husitů s Cařihradskou církví na základě církevních poměrů 

byzantských. In: Časopis Musea království českého. Roč. 92, 74 stran. 

[studie] 

 

  

1920 STANOJEVIĆ, Stanoje: Dějiny národa srbského. / Podle 2., a opr. vyd. se 

svolením spisovatelovým přeložila Milada Paulová; český překlad 

přehlédl Jaroslav Bidlo. / Jan Laichter, Praha 1920. [překlad] 

  

1923 Tajná diplomatická hra o Jihoslovany za světové války: úřední listy. bar. 

C. Hoetzendorfa, hr. Tiszy, bar. Buriana, hr. Clama-Martinice, gen. Pluk. 

Rhemena, gen. Pluk Sarkotiće aj. Vesmír, Praha 1923. 

  

1924 STANOJEVIĆ, Stanoje: Pravda o sarajevském atentátu: zavraždění 

rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda. / Z rukop. přel. Milada 

Paulová; předm. naps. Milan Hodža. / Vesmír, Praha 1924. 

 

Jugoslavenski odbor: Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata 

od 1914-1918. Prosvjetna nakladna zadruga, 1924 

  

1926 Kongres potlačených národností Rakouska-Uherska v Římě r. 1918. 

Edice: Naše politika, č. 3. Pražská akciová tiskárna, Praha 1926. [studie] 

  

1928 DOBIÁŠ, Josef – PAULOVÁ, Milada – WEINGART, Miloš, ed.: Z dějin 

východní Evropy a Slovanstva. Sborník věnovaný Jaroslavu Bidlovi 

profesoru Karlovy univerzity k šedesátým narozeninám. Anna Bečková, 

Praha 1928. 

 

 

                                                 
492

 NEUMANN, Bohumil: Milada Paulová (1891 – 1970). S. 238. 



164 

 

1928 HORNA, Richard – OPRAVIL, Jan – PAULOVÁ, Milada: Extenze 

československých vysokých škol v republice Československé v třicetiletí 

1898 – 1928. Praha, 1928. 

 

Jihoslovanský odboj a česká Maffie. Díl 1. Anna Bečková, Praha 1928. 

  

1929 Prof. Jaroslav Bidlo šedesátníkem. Vlastním nákladem, Praha 1929. 

  

1930 Masaryk a Jihoslované. Československo-jihoslovanská liga, Praha 1930. 

  

1933 Účast Srbů při třetí výpravě křížové. In: Byzatinoslavica. Rok 1933, 

roč. V/1933.  

  

1934 L´Islam et la civilisation méditerranéenne. Královská česká společnost 

nauk, Praha 1934. 

  

1936 ŠUSTA, Josef (ed.): Dějiny Lidstva od pravěku k dnešku. Díl 2, Římské 

impérium a jeho vznik a rozklad. Melantrich, Praha 1936. 

  

1937 Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914 – 1918, 

I. díl, Ve znaku persekuce. Československá grafická Unie, Praha 1937. 

  

1938 Tomáš G. Masaryk a Jihoslované. Československo-jihoslovanská liga, 

Praha 1938. 

 

K uctění památky Jaroslava Bidla. In: Český časopis historický. Rok 

1938, roč. XLIV/1938. 

  

1939 Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914 – 1918, 

II. díl, Maffie a politika česko-jihoslovanská, část první. Československá 

grafická Unie, Praha 1939. 
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1942 PAULOVÁ, Milada – ŠUSTA, Josef – TAUER, Felix: Středověk 

vrcholný a stárnoucí, část první.  Melantrich, Praha 1937. 

  

1955 Dějiny Byzantské říše. Státní nakladatelství pedagogické literatury, Praha 

1955. 

  

1963 Balkánské války 1912 – 1913 a český lid. Nakladatelství Československé 

akademie věd, Praha 1963. 

  

1968 Tajný výbor (MAFFIE) a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916 – 1918. 

Academia, Praha 1968. 

 

 

Poznámka autora:  

Jedná se o výběr z významných prací Milady Paulové, nebo děl, na kterých se autorsky 

podílela. Kompletní bibliografie historičky nebyla dosud sestavena a ona sama si až do 

poloviny 30. let 20. století nevedla žádný seznam. O detailní záznam veškerých 

publikovaných děl Milady Paulové se ve své diplomové práci pokusil Mgr. Bohumil 

Neumann, nicméně ale uvádí, že ani jeho soupis není úplný.   
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Obrazové přílohy  

 

Obrázek 1. František Paul, maturant (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, 

inv. č. 971. Rodiče a rodinní přátelé M. Paulové). 

 

Obrázek 2. František Paul (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, inv. č. 971. 

Rodiče a rodinní přátelé M. Paulové) 

 

Obrázek 3. Anna Paulová, za svobodna (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, 

inv. č. 971. Rodiče a rodinní přátelé M. Paulové). 

 

Obrázek 4. Vilemína Brunclíková, 29. prosince 1949 (zdroj: MUA, fond Milada 

Paulová, k. 47, inv. č. 971. Rodiče a rodinní přátelé M. Paulové). 

 

Obrázek 5. Anna Paulová s dcerou Miladou (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, 

inv. č. 971. Rodiče a rodinní přátelé M. Paulové). 

 

Obrázek 6. Milada Paulová (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, inv. č. 959. 

M. Paulová ve svých 5 – 10 letech; období akutního stádia TBC; 1896 - 1901). 

 

Obrázek 7. Milada Paulová (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, inv. č. 959. 

M. Paulová ve svých 5 – 10 letech; období akutního stádia TBC; 1896 - 1901). 

 

Obrázek 8. Milada Paulová (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 47, inv. č. 959. 

M. Paulová ve svých 5 – 10 letech; období akutního stádia TBC; 1896 - 1901). 

 

Obrázek 9. Rodinná vila rodiny Paulových v Příšovicích (zdroj: MUA, fond Milada 

Paulová, k. 48, inv. č. 989; Rodinná vila v Příšovicích). 

 

Obrázek 10. Milada Paulová u krále SHS Alexandra, 1924 (zdroj: MUA, fond Milada 

Paulová, k. 47, inv. č. 960. M. Paulová u krále SHS Alexandra; 1924). 
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Obrázek 11. Milada Paulová, habilitační fotografie, 1925 (zdroj: MUA, fond Milada 

Paulová, k. 47, inv. č. 961. Habilitace M. Paulové; 1925).  

 

Obrázek 12. Přemysl Šámal (zdroj: Tváře českého století. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/7127-tvare-ceskeho-

stoleti/). 

 

Obrázek 13. Jaroslav Bidlo, 30. 12. 1918 (zdroj: MUA, fond Milada Paulová, k. 48, 

inv. č. 977. Bidlo, Jaroslav, fotografie; 1918). 

 

Obrázek 14. Předání rektorského řetězu (věnovaného T. G. Masarykovi) zástupcům 

Masarykovy univerzity na zámku v Lánech, na fotografii zleva: Karel Engliš, T. G. M., 

Jan Krejčí, Přemysl Šámal, 30. 8. 1935 (zdroj: Encyklopedie dějin města Brna. 

Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-

mmb/?acc=preview&play=0&image=5205). 

 

 

Obrátek 15. Većeslav Vilder (zdroj: Afirmator. Časopis za umetnost i društvena 

pitanja. Dostupné z: http://afirmator.org/portreti-istorijskih-licnosti-borac-za-

jugoslaviju/). 

 

Obrázek 16. Josef Macůrek (zdroj: Masarykova univerzita, Filosofická fakulta. 

Dostupné z: http://www.muni.cz/phil/people/68707/management_history?lang=cs). 

 

Obrázek 17. Albína Dratvová (zdroj: Masarykova univerzita, Filosofická fakulta. 

Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/dratv.html.  

 

Obrázek 18. Flora Kleinschnitzová (zdroj: Městská knihovna v Broumově-Bylnici. 

Dostupné z: http://www.brumov-bylnice.knihovna.cz/osobnosti/flora-kleinschnitzova/). 

 

Obrázek 19. Josef Šusta (zdroj: Forum. Časopis Univerzity Karlovy Dostupné z: 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-91.html). 

 

Obrázek 20. Josef Pekař (zdroj: Moderní dějiny. Dostupné z: http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/vyhlaseni-12-rocniku-souteze-o-cenu-josefa-pekare/).  
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http://www.muni.cz/phil/people/68707/management_history?lang=cs
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http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vyhlaseni-12-rocniku-souteze-o-cenu-josefa-pekare/
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Obrázek 1. František Paul, maturant. Obrázek 2. František Paul.  

Obrázek 3. Anna Paulová, za 

svobodna.  

Obrázek 4. Vilemína Brunclíková, 

29. prosince 1949.  
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Obrázek 5. Anna Paulová s dcerou 

Miladou. 

Obrázek 6. Milada Paulová. 

Obrázek 7. Milada Paulová.  Obrázek 8. Milada Paulová.  
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Obrázek 9. Rodinná vila rodiny Paulových v Příšovicích.  

Obrázek 10. Milada Paulová u krále 

SHS Alexandra, 1924. 

Obrázek 11. Milada Paulová, 

habilitační fotografie, 1925.  
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Obrázek 12. Přemysl Šámal.  Obrázek 13. Jaroslav Bidlo. 

Obrázek 14.  Předání rektorského řetězu (věnovaného T. G. Masarykovi) zástupcům 

Masarykovy univerzity na zámku v Lánech, na fotografii zleva: Karel Engliš, TGM, Jan 

Krejčí, Přemysl Šámal.  
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Obrázek 15. Većeslav Vilder. Obrázek 16. Josef Macůrek. 

Obrázek 17. Albína Dratvová. Obrázek 18. Flora Kleinschnitzová.  
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Obrázek 19. Josef Šusta. Obrázek 20. Josef Pekař.   


