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Péče o hmotné historické památky
Vážené sestry, vážení bratři,
obracíme se na vás ve věci vzácných předmětů historické hodnoty, které se mohou nalézat
v prostorech vašich sborů. Kromě archiválií a starých tisků (knihy vydané do roku 1800)
se může jednat také o hodnotné předměty především z doby toleranční (1781–1861), jako např.
bohoslužebné nádobí, textilie, ale také o různá vyobrazení (např. podmalby na skle) či pamětní
desky. Všechny tyto předměty mají pro historii českého evangelictví velký význam, neboť
společně s písemnými prameny vypovídají o postavení evangelíků v rakouské monarchii
a z dob novějších reflektují např. i dobu prvorepublikovou.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby podobné předměty (pokud se ve sboru nacházejí) byly
uloženy v uzamykatelných prostorách a současně byla zhotovena alespoň jejich základní
fotografická dokumentace v elektronické podobě (která se pak v případě např. odcizení stává
základem pro dohledání předmětu Policií ČR). Součástí může být i stručný popis, ve kterém
jsou uvedeny rozměry. Současně není žádoucí, aby byly tyto předměty např. zapůjčovány
ke studiu mimo prostory sboru, stejně tak jejich prodej, darování či v horším případě zničení
z důvodu nepotřebnosti.
Počátkem 80. let 20. století byl sestaven podrobný dotazník pro toleranční sbory, na který řada
z nich odpověděla výčtem památek, které se ve sboru nalézají. Výsledky tohoto průzkumu jsou
v péči archivu ústředí církve. V současné době připomíná potřebu zajištění systematické
ochrany hmotných památek komise, zřízená synodní radou v souvislosti s námětem na zřízení
muzea v Truhlářské ulici v Praze, jejímž předsedou je bratr Jan Mašek, kurátor FS ČCE
v Praze – Dejvicích, a odborným garantem členka komise a pracovnice Národního
památkového ústavu Mgr. Marta Procházková. Ústředí církve (archiv) v součinnosti se
zmíněnou komisí zvažují i možnost případné inventarizace hmotných památek. O dalším
postupu v této oblasti budou sbory předem informovány. Smyslem tohoto dopisu je v tomto
okamžiku především připomenout historickou hodnotu uvedených památek a vhodný způsob
zacházení s nimi tak, aby zůstaly ve sborech každopádně uchovány.
Máte-li v úmyslu zbavovat se starších předmětů ve vašem vlastnictví a máte-li pochybnost
o jejich hodnotě, obraťte se, prosíme na pracovnice Ústředního archivu ČCE v Husově domě,
Jungmannova 9, Praha 1.
S pozdravem a přáním pokojného adventu
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