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Masarykův sborník XIII reprezentuje české masarykovské bádání v letech 2004–2006. Přináší
deset původních studií, z větší části věnovaných tématu T. G. Masaryk a čeští (slovenští)
spisovatelé. Po úvodním eseji o Masarykově vztahu k literatuře (Jiří Brabec) následují
příspěvky , zabývající se vztahy T. G. Masaryka k J. S. Macharovi (Jitka Zabloudilová),
Viktoru Dykovi (Josef Tomeš), Svetozáru Hurbanu Vajanskému (Martin Kučera), Karlu
Čapkovi (Josef Protiva) a Otokaru Březinovi (Jaromír Slomek). Na studie navazují edice
vybraných dokumentů a korespondence, recenze stěžejních titulů masarykovské literární
produkce z posledních let a kompletní bibliografie prací T. G. Masaryka a literatury
o T. G. Masarykovi, vydané v letech 2004–2005.
Masaryk Miscellany XIII represents the production on T. G. Masaryk by Czech scholars
between 2004 and 2006. It contains ten so far unpublished studies, mostly dedicated to
T. G. Masaryk and Czech (Slovak) writers. The introductory essay on Masaryk´s relation to
literature (Jiří Brabec) is followed by contributions exploring the Masaryk´s relation to
J. S. Machar (Jitka Zabloudilová), Viktor Dyk (Josef Tomeš), Svetozár Hurban Vajanský
(Martin Kučera), Karel Čapek (Josef Protiva) and Otakar Březina (Jaromír Slomek). The rest
of the volume contains a selection of edited documents and correspondence, reviews of
Masaryk´s significant literary production and a complete bibliography of works by Masaryk
and on Masaryk published in 2004–2005.
RICHARD VAŠEK (ed.): Edvard Beneš. Projevy – články – rozhovory 1935–1938. Praha,
Masarykův ústav – Archiv AV ČR 2006, 728 s. ISBN: 80-86495-38-8
Publikace přináší poprvé v ucelené podobě veřejné projevy, články, rozhovory a další
publikované texty prezidenta Edvarda Beneše z let 1935–1938. Tato edice navazuje na
Masarykovy projevy z let 1918–1935 (soubor Cesta demokracie) a završuje tak řadu projevů
demokratických prezidentů meziválečného Československa. Benešovy texty z let 1935–1938
byly dosud veřejnosti částečně přístupny jen v několika dobových publikacích; v posledních
letech pak vyšlo několik menších souborů projevů, korespondence a diplomatických zpráv.
Převážná většina textů však zůstávala v archivech nebo rozptýlena v řadě našich
i zahraničních novin a časopisů. Sbírka textů druhého československého prezidenta z let
1935–1938 vyplňuje tuto mezeru, přináší dokumenty k bližšímu poznání veřejných aktivit
E. Beneše v době vrcholného zápasu československé demokracie v druhé polovině 30. let a
umožňuje přehlédnout Benešovy názory na řadu problémů tehdejšího Československa.
This publication includes public speeches, articles and interviews of president Beneš from
period of his first presidency (1935–1938) published in press. Such a comprehensive
collection of Beneš´s public texts was issued for the first time. This edition continues the
speeches of president Masaryk (Cesta demokracie I–IV). Some documents were published in
the 1930s, but most of them remained in the archives or were dispersed in number of

Czechoslovak or foreign papers and magazines. This collection of president speeches brings
documents referring to Beneš´s public activity and provides an opportunity to summarize his
opinions on basic problems of Czechoslovakia and European policy in the late 1930s.
Na pozvání Masarykova ústavu III. M. PEHR, J. TOMEŠ, R. VAŠEK (eds.). Praha, Masarykův
ústav – Archiv AV ČR 2006, 155 s. ISBN 80-86495-37-X
Sborník obsahuje příspěvky ze tří seminářů, které se uskutečnily v letech 2005 a 2006 v rámci
cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, zaměřeného na stále živé otázky a fenomény
novodobých českých i evropských dějin a určeného jak širšímu spektru odborníků, tak laické
veřejnosti. První ze seminářů byl zaměřen na studium konstitutivních hodnot novodobé české
společnosti. Autoři jednotlivých příspěvků se zabývali otázkou hodnotové orientace české
společnosti a jejími proměnami v novodobých českých dějinách. Druhý seminář, nazvaný
Politika bez vavřínů – fenomén neúspěchu v politice, přinesl zajímavá svědectví o
neúspěšných politických proudech a osobnostech české politiky. Poslední seminář (Volby
1946: iluze a realita) připomněl výročí 60 let od prvních poválečných voleb v ČSR, které se
uskutečnily 26. května 1946. Cyklus seminářů bude pokračovat i v příštím roce – konkrétní
informace o jednotlivých seminářích budou uveřejněny na www.mua.cas.cz.
The volume includes contributions from three seminars, which took place between 2005 and
2006 as a part of series of seminars Masaryk Institute Invitation, which explores still relevant
issues and phenomena of Czech and European history. Seminars are open to a broad range of
specialists as well as to the public. The first seminar focused on results of research related to
constitutive values of modern Czech society. Individual essays provide an account of different
aspects of value orientation of Czech society and its changes in the last two centuries. The
second seminar, Politics Without Glory – Aspect of Ill Success in Politics, revealed interesting
facts on unsuccessful political currents as well as personalities of Czech politics. The third
seminar, Elections 1946: Illusions and Reality, was devoted to the 60th anniversary of the first
post-war elections in Czechoslovakia, which took place on 26th May 1946. Series of seminars
will continue in 2007. Specific information on their individual dates and topics are available
at www.mua.cas.cz

