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lodonosne Slme, ktere Dobrovsky do nivy cesk6
zasel, vzeslo zdarneji a mohutneji, ne±li ctihodny
tvurce slavistiky myslil. Ackoli prekvapell jsa •
ruchem, jenz se jiZ zacatkem tohoto stolet! v kralovstvl cesken1 oz}~val, r~ r8r6 pr~fteli
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nimu rozradostnen psal: »J ak pfece vlastenectvi vsude se hyb'(
a povznaSl,« nicmene do sve smrti nemel pevne duvery te, ze lid
cesky po dye stolet! utrmaceny a zbidaceny tak se vzmliZe a
vzpruzI, aby vsestrannym vyvojem v literature, v socialni organisaci a v pokroku prumyslovem zavoditi mohl a palmu s ostatnimi narody, ktere se hrde jmenuji kulturn{mi. Ale prese vsecku
neduveru Dobrovskeho byl" narod. llas probuzen knovemu, netoliko zdanlivemu, nybd ke skutecnemu a energickemu zivotu, a
jako podle krasne baje lidu naseho duse z umrleho tela do vysin
se povznasi ve zpf:tsobe ptaCi, tak genius naroda ceskeho mohutnym tfepetanlm kfidel svych probuzoval obyvatele pysnych palacf:tv a chatrnych chysi, aby vstavali k praci pilne, ku ktere jaro
vlasti je vola. V ukryte horskych krajin, v utulku schovanych
pfed nepfejnym svetem ChySl nalezl genius cesky sympathicky
ohlas v dusich Cechu vernych, ve kterych st3;rozitny otcu mrav
jako jiskra del, aby v dobe pfiznive v plapolavy ohen lasky
k vlasti se rozplamenati mohl, te lasky, z nlz se rodl neklamna
vira, ze i hory pfenas!. Jen timto svatym zapalem, jen touto
skalopevnou duverou v sebe i v genia sveho pfekonali prvni bojOV111cl za pravo a osvetu narodnl vsecky obtize, prekazky .a nesnaze, jez cesty, po kterych kraceli, jim zatarasovaly; onit byli
1
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vykupitele z jarma nesvobody a mrakoty duchove a jakoz zadne
vykoupen{ a spasen{ bez obeti a tryzne vykupitell! byti nemltze,
tak take bojovnici, kteri 0 zveleben{ lidu eeskeho se namahali,
zakusili zloby, nenavisti a pronasledovan{ sveta v mire vrchovate
a mnohy z nich vypil kalich hofkostl az na dno. Velika tragoedie
svetove historie, hera se jmenuje pasiji naroda eesb§ho, odraZi
se take v zivote vzkHsitelu jeho: jako vdkeren lid eesky stradal
a trpeI, tak stradali a trpeli i ti, ktef{ toho lidu se ujimali.
A byl-li narod eesky tragickym osudem zastizen ne bez skuteene
viny sve, byla vina prvnfch bojovniku jeho v dobe nasi ryze
ethicld, ze totiz lahodnost individualniho zivota obetovali velikemu
ueelu: povznesti a zvelebiti lid, jenz podle vyroku historie k veenemu ponizeni odsouzen byti se zdal.
Kus takove pasije, vtelene v zivote individualnim, nakresHme
podjimajice ukol vyliCiti zivot Karla Jaromira Erbena, I) jenz pili
neumornou, pracovitost{ neoblomnou, povahou tichou a skromnosti
neobyeejnou Jungmannovi podoben jsa tim od »ticheho genia«
se lisil, ze dlouho zapasiv v boji 0 byti,
chieb vezdejSf, teprve
v pozdejSim veku svem prisel k postaveni, here jej nejvetSich
starosti materialnich zbavilo. Tento zapas jeho s nepHzni zivota
i okolnosti byl tim zasluznejsi, Cim slabSf telo, Cim chatrnejsi
zdravi jeho bylo. Ale v tom slabem tele haral sUny duch, jenz
pevnou vuH neduzivost telesnou prekonaval; vrela v nem ona
ticha nadsenost, hera s.ice bez okazalosti ale s cnergii sveZi verna
sobe zustavajic jde za svym dIem pHmo, neohlizejfc se ani v pravo
ani v levo, ona energie, ktera dny iivota povazuje za dny robotni,
jimii narodu svemu jsme povinni, ktera. den co den snas{ kameni,
aby na dile sarna. stavela, na dile pak potomkum stavivo zllstavila, z nehoz se zbudovati rna chram osvety a slavy narodni.
S hrdym vedomim Cechove 0 sobe rici mohou, ie prese vsecky
prekazky zdarne a rychle pokroeili, ze narod eesky zrodil v pravy

°

1) Tento zivotopisErbenflv vysel v prazsk<!m Svi'tozoru na r. I883, odkud
jej temer beze zmeny otiskujeme, ponevadz s mnoha stran si tohopfano bylo. _
Vyslovuji srdecne diky vsem, ktef[ mi jakkoli ph spisovani tom pfispeli. Prec1kem
c1i'kllji ctene rodine Erbenove za lasbve zapujceni korrespondence pozustale po
neboZtikovi; c1ekuji p. vyssimu radQvi Rybickovi, p. dE'kann Rostlapilovi zadopisy,
ktere neboZtik Erben tE'mto c1vema duvernym pratelum svym cinil; dekuji dm.
F. Racldmu a sl. Matici Horvat3k€ za listy Erbenovy k Stanku Vrazovi, pak p. dru.
Rezkovi, p. far. Kopeckemu v Miletine, p. podkrajskemu J. Lhotovi a p. sudimu
Havlikovi, ktehZto oba mne vzacnymi zpravami z mladi Erbenova podelili.
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-4Jen svedomitou stfidmostl sedesiteho roku veku sveho se dockal.
lVIatka, jmenem Ann a, byla dcera miletinskeho uCitele, F r a ntis k a Z a b y, 1) jenz pro zasluhy sve 0 miadd v mestecku vseobecne cten byl a milo van. Byla vzrustu stihleho, uzkych prsou
a churavejk casto byla leto1'Y tiche, k zadumcivosti naklonene,
ale horeia upHmnou laskou k synovi, jf podle tela a dusevniho
nadani velmi podobnemu. Ac neduZiva, prece byla pecliva a starostliva hospodyne, v jejiZto domacnosti lad a sklad, Cistota a
vzorny pohdek panovaly, tak ze Erben na matce pfiklad mel a
od ni se nauCil, pfisnou sporadanost ve vsem zachovavati, vlastnost to, kte1'ou se po cely zivot svuj vyznamenaval.
V teto tiche domacnosti travil Erben detska leta. Ac matka
jej vsi laskavosti opatrovala, neduZil ustavicne a nekdy tak povazlive, ze rodicove jiz mu netusili a vyhasnuti jeho oceldvali,
jakoz sam 0 tom zpravu dava, kdyz roku I856 phtele Rybicku,
jehoz synacek tehda nebezpecne byl nemocen, v truchlivosti jeho
tesil: »Ph detech, dokud jen Zivot v nich, vzdy jest nadeje, ze
se zotavi; ana i ja sam nalezim mezi takove, kteh za sveho
prvniho mladi obnaseni byE sv!ckou. Ovsem ze se mi mnoho sHy
telesne potom za podH zivota nedostalo. « Nestatecnost zdravi a
slabost tela byly na pfiCine, ie rodicove nekvapili, aby mlady
Karel skoly navstevoval, aniz si prali, aby femeslu se ucil, nybrZ
ustanovili sc na tom, aby se stal ucitelem. Za tou pfiCinou cvicili
jej ded i stryc, Frantisek a Josef Zaba, dtikladne v hudbe, ku
ktere Karel velike mel nadani a v niz take znamenite pokroky
Cinil; znalost hudby pl-iSla mu pozdeji velmi vhod, nejen kdyz
narodni pisne a napevy k nim sbiral, nybrz kdyz se mu starati
bylo 0 vyzivu svou. Ale umyslu, aby Karel se stal uCiteIem, rodicove zahy vzdati se musili, ponevadz se ph nem vyvinul nedostatek pH mluveni, an precipitoval a casto velmi napadne v feCi
se zatrhoval anebo zamlcoval. Sotva take by by! snes] namah
stavu ucitelskeho, jelikoz slabe jeho pIke by nebyly p(-ipustiIy,
aby denne nekolik hodin hlasite mIuvi!. Zatim Karel skolu jiz
dels! cas navstevoval a Cim zdarneji vlohy jeho se ukazovaly, tim
vetS{ stavala se starost rodicu, co s nim poCiti? Z teto nesnaze
vyprostil je slechetny knez Jan A r n 0 I d, muz mladdi otcovskou
peCf nakloneny, ktery zvlaste k tomu hledel, aby dukladne byla
1) Uciteloval v Miletinc do r. 18I7, nacei na jeho misto nastoupil syn jeho
Josef, ktery jako devadesatnlk tusinl v cervenci r. I882 zemrel.

vzdelavana. Stav se r. I 82 I farafem V Miletine a pozorovav ve
skole neobycejne nadan! Erbenovo, mel rodice k tomu, aby syna
vysSimu studium venovali. Ale k tomu teht.lci. lievyhnutelne poUeb! bylo znalosti nemCiny. I 0 to se postaral farar Arnold vyzvav kaplana sveho, Ant. t ern e h 0, rodaka Hor-ickeho, aby nadaney;! Ziky v nemcine cviCil. Horlivy knez mlady jal se tedy
nekolik bystfejsich hochu nemCine vyucovati, meLi 11imiz byli Jan
Hlavaty, Jan Lausmann, Jan Richter, Vit Levit, Jan Lhota 1) a
nas Erben. Na podzim 1'. I825 'ledl obetavy kaplan sve zaky do
Krcilove Hradce ke zkousce ze ctvrte tridy normalni a doW se
te radosti, ze vsichni jeho Zici s V)Ttecnym p1'ospechem obstali,
ac ovsem pak v prvni Hide latinske jeste dosti trudne s nemCinou
zapasiti musili. Fanif Arnold, ukazovav ku skvelemu vysledku
zkousky, primel rodice Erbenovy k tomu, aby syna dali na studia
gymnasialni. Tito, majice jen skrovnickych duchodll, umfnili S1
dati syna do blizkeho Kralove H1'adce, aby mu tam chleb a jine
stravni veci snadne posilati mohli. A tak otec zavedl naseho
Karla dne 2. listopadu 1825 do IIradce na studia gymnasialnf)~)
caste nemod byly na pfiCine, ze Karel maje jiz 14 roku teprve
do prvni latinske thdy vstoupil,
Bradee Krcilove byl tehda pravym semeniStem ceskeho vlastenectvi; toho casu pu~obil tam na gymnasii vytecny K 1i c per a,
od f. 1820 take horlivy C h mel a, lVIoravan z 'Hebice, kteH s opatrnosti, jake tehda poUebi bylo, mladd sobe svefenou ku cteni
ceskemu vedli, lcisku k materskemu jazyku v ni podnecovali a tim
vedomi c e s k e v ni probuzujice svaty zapal vlastenectvi v s1'ddch
mladistvych rozzihali; ti pak probuzovali opet vrstevniky sve,
ktel-i pod ostatnimi profesory gymnasia kralovehradeckeho studovali, a takto rozSil-ila se blahodarna Cinnost obou muzu dotcenych
na cele gymnasium, na vsechny zaky.3) V Bradd poloW Erben
pilnostf a svedomitosti netoliko zaklady k 1'ozsah1ym vedomostem,
nybd stal se take uvedomelym vlastencem a naueil se tam take
stati 0 svych nohou, jsa nucen spolehati jen na sebe a sam se
1) Lausmann umrel jako dekan v IIoiohlavech, Levit jako lekaf v Hoficich,
Hlavaty iiI (r. I883) jako dekan v Kostclci nad Orlic!, Richter byl notarem v Podebradech a Lhota c. k. podkrajskym na odpocinku v Miletine.
2) Sk01111 rak zaeal tehda Estop adem.
:1) Erben samstudoval gramatikalni ttidy pod prof Reisigem, humanitl1i
tfidy pod prof. Nemeekem.

-6-

-7-

starati 0 vsecky potfeby, zv!aE;te kdyz do ctvrte Wdy gymnasialni vstoupil. Dost<ivaje z domu jen skrovnou podporu chlebem
a maslem, dobyval si ostatniho nakladu na saty a knihy vyucovanim hudbe v domech mesfanskych a urednickych, a bylo mu
tedy zapasiti s nedostatky ruznymi. Ale v tomto zapasu ustalila
se a zrriohutnela jeho mravni povaha, tam nabyl te sily, kterou
po ce1y zivot svuj osvedcoval - nedati se odstrasiti zadnou prekazkou, tam se nauCiI uskrovniti sobe, s malem se spokojiti, aby
tim snaze a neodvisle vlasti mohl slouZiti.
Ta doba, ktera jinochum byva rajem, Erbenovi nebyla zlatym vekem; jeiite r. I865 pripomina sobe trampoty a starosti,
ktere za studijnich let v Hradci Kralove zkusil; psal totiz tehoz
roku pfiteli Rostlapilovi, ktery jej k sobe na Opocno zval, ze by
se rad jeiite jednou za sveho zivobyti podival do Hradce Kd.love,
"kde prvni me studie pocaly, kde jsem zapasiti musH netoliko
s nemCinou a s knihami skolnimi, ale tim vice s potfebami zivota,
jez jsem si take sam musH vydelati. Mnozi pohlizeji na leta mladosH sve jako na uplynuly zlaty vek, zadajice si jeho, by mozne
bylo, zase nazpet - ale ja S1 toho nezadam nikoli 1«
Avsak, ackoli nedostatky vselijak jej tizily, ac mnoho casu
denne vyucovanim obetovati musil, byl prece po cele gymnasium
mezi vytecnymi zaky, jejz vsichni pro tichou povahu a jemne
chovani milovaE. Starosti 0 vyzivu jej sice sklicovaly, ale duch
jeho jimi nepozbyl pruznosti, naopak zjevoval se pH nem jiz
tehda smer idealnf, ktery, jako obycejne pH nadanych jinosich,
basnickou naladou a basnickymi pokusy se ukazoval. Zapasil sice
v niZSich dvou Wdach dosH trudne s nemCinou, ale osvojii si ji
pak rychle tou merou, ze prvni svuj pokus basnicky sepsal nemecky. Ktery, kdyz 0 prazdninach r. 1829 jako nastavajici poeta
t. j. zak prvni humanitni tfidy, soudruhum miletinskym na hdzl
rybnika »Penizka« predCital, libil se vsem a chvalili jej za to;
mezi chvalou podotknul}. Lhota, ktery jsa 0 rok pred Erbenem
ve studiich v JiCine studoval, ze profesor Sir Hka, kdo nemecky
basn! a piSe, ze zanasl dfivi do lesa, ze Nemci maji bez toho
dosti rozsahlou literaturu a Cech tedy aby pecoval 0 zvelebenl
literatury sve narodni. Slova Sirova padla na dobrou pudu a jiz
roku nasledujiciho (1830) cetl Erben, nastavajici tehda rhetor,
o prazdninach druhUm svym ceskou basen Rev 11 ivy; chvalili ji
vsichni a pfitel Lhota, ktery se do prvniho rocniku filosofickeho

do Frahy odebr~ti mel, zadal Erbena, aby mu bas en sveril, ze ji
v Praze listu »Cechoslav« odevzda, ktery tenkrate r:od redakd
Langera, Tomicka a Sumavskeho vychazel. A tak vysla prvni
price Erbenova, tehdy dvadtileteho, r. I 832 v sestem svazku
Cechoslava:
Revnivy.
6 nebe, cerne nebe,
Slys krutou tuibu mou;
Ach tobe svetim sebe,
Ty verne, strasne ne be,
6 kryj mne nod svou!

Ja choval

v lladrech hade,
6! krasne na pohled;
Ha, ku sve vlustni zrade
Sem v l'iadrech ehoval hade,
Byeh citil jeho jed.

Ha, blesky, kde jste dlily,
Kdyi vernost mluvila?
Ha, proe ste nesvitily,
Vy blesky kde jste dlily,
Kdyz slib svuj zrusila?
6 pracs mne nepohfbila,
Ty zeme, v temnost svou,
Kclyz jeho polibila?
Ha, proes ji nepohfbila,
Proes nesla nevernou?

Vyznamnc pro tehdejSi pomery literarni v Cechach jest, ze
tato baSel1, v niz nedostatek opravdove energicke vasne pathosem
recnickym se nahrazuje, vradila Erbena jiz tehda mezi spisovatele,
kteU jej, kdyz r. I 83 r do Prahy priSe!, do tovarysstva sveho pHjali; jak on sam 0 bcisni te soudil, poznati lze z toho, ze ji do
sbirky svych basni, Kytice, nepfijal.
UkonCiv gymnasialn! studia roku I 83 I touzil po zlate Fraze
aby v tomto stredu ceskeho zivota ve studiich pokracoval. Avsak
nekynul~ mu zadna k tomu nadeje; v Hradci Kralove rodicove
jej jakZ takZ podporovali posylajice mu chleb a jine stravni veci;
ale kterak to do vzdalene Prahy posylati, kam zfidka kdy jen
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pfileZitost se naskytla? Na ped:zitou podporu nebylo ani mysliti,
jelikoz skrovnost duchodu rodicovych toho nedovolovala. Ustanoveno body, ze do Prahy se nevypravi. Kdyz kollegove na cestu
se vydali, aby v Praze filo.sofickemu studium se venovali, sprovazel je Erben kus cesty a srdecne s nimi se rozlouCiv vratil se
s tezkym srdcem a mysli smutnou domu, vida nadeji vsecku znicenu napajeti ducha ze zHdla vyssich ved. Avsak smutny navrat
Erbenuv vzbudil v Miletine zvlastnl sou cit, jenz ihned tiCinnym
se osvedCil; vrchnostensti Ufednici na zamku sebrali totiz mezi
sebou castku penez, ktera dostacovala zapraviti titraty na cestu
a z niz take zbyvalo, aby Erben nejaky cas v Praze se
vydrZovati mohl. To kdyz pozdeji uslysel statkar miletinsky,
Falge, pokracoval v slechetnem skutku svych Ufadnikll a
podporoval Erbena v Praze mesfcnym, ovsem ne velikym pHspevkem.
Tak se vyplnilo horouci prani Erbenovo dostati se do Prahy.
Kolegove nemalo a velmi radostne byE prekvapeni vidouce milovanehodruha tfeti den, co se s nim byli za Miletinem rozlouCili,
jiz v Praze a uvitali jej srdecne a uphmne. Avsak i starsi vIastenci, Langer, Tomicek, SumaVSk)T prisE mu radi vstfic jako
basnikovi, v ktere:n velike nadeje skladali; pfijali jej za spolupracovnika sveho listu a uvedli jej mezi ostatnl literaty, jako byli
Tyl, Storch, MalYI Zap, Filipek, Rubes, HajniS atd., kteh se vecerni dobou u Stupartu, pozdeji u Komarku v Starem Ungelte
schazivali. Na zacatku sveho pobytu v Praze Erben ovsem malo
tyto schuze navstevoval, ve kterych ucastnici 0 literature, 0 potfebcich casopisu a vselikych tuzbach i snahach vlasteneckych
rozmlouvali; vrelejSi ucastenstvi v tom mel teprve, kdyz do pray
vstoupil, ponevadz tehda teprv jeho hmotne pomery ponekud se
zlepsily tim, ze mu mimo vyucovanl hudbe take poskytnut jiny
vYdelek. Prozil leta studia filosoficl:::eho a pravnickeho jako tisice
chudych studentu: starost 0 vyzivu stihala starost 0 potfeby jine,
ale nedostatek duchodu hajil jeho pred prostopasnym zivotem a
marenim casu, nutil uzivati kazde volne chvlle ke studovani a
vzdelavani sebe sama; tim take zachoval si ideaInl smer pH snahach svych a zlate sny, jimiz kazdy snazivy, nad to vice poeticky citici mladik svou budoucnost ozdobuje, zastkvely se take
Erbenovi zati nejkrasnejsl. Ovsem ze snove ti nejvice naplneni
byE vlastenectvim; vlasti slouziti, ji pracovniky probouzeti a ji
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oslaviti, bylo jiz tehda cilem jeho, jak to pozdeji velmi krasne '
vyjadfil v basni Ve c e r:
Srdce moje, jak je ti? ..
VzhflfU tam bych stoupilo,
Lisku k vlasti budilo.
Srdcem raznym zvucnych zvonu
Razne v srdce 111illionll
Synu ceskych mluvilo I

Za tymz dIem nesly se take snahy jeho pratel studijnich.
Povaha Erbenova nebyla podle toho, aby s kazdym v duverne
pratelstvi veSel; byl malomluvny, premyslivy, zdrZenlivy a tim
ponekud nepristupny; ale vida, ze nekdo k nemu se hodi, pfilnul
k nemD. upHmnym citem a stal se mu vernym, obetivym pfltelem.
V dobe te zacalo pfatelstvi jeho s K a r 1 e m H a vIi k e m, jejz
hned v logice r. 183 I poznal a s nimz jako s vlastencem nezistnym velmi duverny styk mival; v prvnim roce pray seznamil se
pak sAn ton in e m R y b i'::k 0 u, muzem vytecnym, jehoz jemna
mysi skalopevnemu vlasteneckemu presvedccni az do tech pocti
vych sedin, nedavno od veskere ucene republiky ceske oslavenych, po vsecky doby zivota zustala rovna. S obema muzi zustal
Erben az do smrti sve v pratelstvi vernem a jmenovite s Rybickou dopisoval si po dvacet let (1850- I 870) velmi horlive, tak
ze dopisy ty nam podavajf mnoho latky nejlepSf k biografii jeho.
Rovnez milym pritelem byl mu a zustal az do smrti dr. Jan
Me Ii c h a r, lekar v KhZanove na Morave, ktery s nim r. 18 36
nejaky cas na Karlove namesti bydlel a 0 nemz dva mesice pfed
smrtl svou' dne 19. zab 1870 R ybickovi psal: » Az budete psati
dr. Melkharovi, oznamte' mu prosim, me srdecne pozdraveni; mel
jsem velikou z toho radost, ze mne letos v Praze navstiviL To
take jeSte jeden ze starych poctivcu, kterych nyni jiz malo zbYva.({
Jini phitele a kollegove Erbenovi z te doby jsou: nynejs{ dverskY rada rytir Neubauer, V olf, rada vrchniho soudu brnenskeho,
rada Mach v Praze, neboztik policejni president prazsky Ulmann,
s nimiz vsemi Erben duverne obchazel. Nejvice vsak obcoval
v pravich RybiCkovi a Havlikovi; sedavali spolu v jedne lavici a
ponevadz vsichni tfi meli tmavomodre kabaty, zvana lavice ta
»modrokabatnickou« (Blaurockbank); ve ctvrtem roce ptldruZil se
k nim ctvrty modrokabatnik, Karel Seelig, ktery jeste r. 1862
jako okresni predstaveny v Doline v HaliCi Erbenovi psal: »Snad
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se potesite, kdyz uslysite po tolika letech 0 jednom ze ctyr
modrokabatnikfl, kteff ve ctvrtem roce pray v prvn! lavici na
prave stran<'§ sedeli.«
Pratelstvi s Karlem Havlikem nabylo zvlastnim zpusobem
pro Erbena velike dulezitosti tIm, ze nahodou pHveden jest
k hi s tor icky m stu d i i m, jimZto k vuli pozdeji drahy pray·
nick6 opustil a vsecek literature se venoval. K navrhu Palackeho
mely se totiz ctyfi svazky velikeho v bibliotece duchcovske chovaneho dila Pavla Skaly ze Zhore, ktere obsahuji veci ceske, pro
ceske museum opisovati, ke kterezto praci Josef Jungmann byvaleho zaka sveho Havlika odporuCil. Tento opH navrhl za druha
v opisovani pfitele Karla Erbena, jemuz svereno pHbehy ceske
poCinajid s r. 1618 kopirovati. Meli tedy na nekolik let praci pojistenu, ktere prazdny od predllasek cas denne asi tfi neb ctyri
hodiny obetovali; dostavali za opis pUlarchoveho listu originalu
10 kr. konv. m. a tim ziskal Erben, ktery mimo to na klavir vyucoval, znamenity mesicny pfispevek na potfeby sve. Ale nad
to vice mel z toho ten ohramny zisk, ze tim opisovanim pozna]
Cisty a jadrny cesky sloh, an Idasicke frase z dila toho zvlaste
si zaznamenaval a pilne v pamH vstepoval; tim zahy vytribil se
jeho sloh a nabyla rec jeho one Cistoty jazykove a one lahodnosH slohove, kterou tehdaz jiz vrstevnici pH nem uznavali a pro
kterou povzdy k nejlepSim mistrum cestiny a vytecnym vzorum
klasickeho jazyka ceskeho pocten bude. Na takovy zpusob osvojil
S1 ceStinu lepe net prednaskami J. Nejedh~ho! kterych r. 1834 navstevoval proto, aby nejakeho vysvedceni z ce.stiny dosahl. Jeste
jiny dobry. nasledek melo opisovani dotcene a to ten· ze Erben
chteje vniknouti do pfipravnych ved historickych, v druhem roc~
pray (1835) slysel prednasky povestneho profesora Hirzenfelda
o diplomatice a heraldice. NejdUlezitejsi vsak bylo, ze Erben tim
opisovanim se bliZe seznamil s Palackym, jemuz pak i v nejtrudnejsich dooach jeho zivota, kdyz za reakce Bachovske v Praze
osamocen zil, vdecnou a srdecnou upl'imnosti odd an zustal.
Ackoli prednaskami, studiemi, vyucovanfm hudbe a opisovanim dila Sbilova velmi byl zaneprazdnen, nezanedbaval prece
musy basnicke. Nejradeji Cital spisy Celakovskeho, jeho slovanske narodnf pisne a ohlas pisni ruskych i lib oval si v nich tak,
ie, jak pHtel jeho dr. J. Melichar vypravuje, ani pH obede jich
z ruky neodloziL Ovsem zvuky techto pfsnf dorazely na velmi

citlivou strunu jeho vlastniho srdce a budily v nem sympathicky
ohlas: vzdyf to srdce jeho prave v ph Cine te bylo nejjemneji na·
lade no a duse jeho zvlaste byla naciana porozumeti tomu tajnemu
kouzlu, jimz narodni piSel1, z nlz radost a zal srdce ceskeho vy·
zniva, kazdeho mile a mocne dojima. Tim se take vysvetluje, ze
basne, ktere Erben tou dobou skIadal, nesou se duchem narodnich pisni a tez formu jich na sebe berou prave tak, jako latky
k 11im vzaty jsou ze zivota narodnfho. To plati 0 basni S m 0 In y
val', jez z doby te pochazi a r. 1834 ve Kvetech vysla a pak
take pl-ijata jest do Kytice; ovsem i jine pokusy nektere pochazeji z dOby te, jako C i z i h 0 sf, kteraZto base!'i ponekud opravena veSla take v Kytici, pak T u 1a k, v nemz oasnik hoIduje
svetobolu tenkrate oblibenemu a H 0 r ale e c h, kterezto poslednejSi dye basne nikdy tisteny nebyly. Posledni pak znl;
Horal Cech.
Tu prede vlasti stojim tvaIi,
T~meno hory pod nohou;
Mi hIa va ve slunecne ziti,
Zraky se konceji s oblohou.
Hoi! ramenem tu zem obsihnu Ale rime hor tech rameni!
Veskery vzduch do sebe vtahnu I,Ii touha nad oulohy sklepeni!

o mi vlasti, mi vlasti ceska,
Nechat tebe k l'iadrim ptivinu!
Nechat polibim te co rosa nebeski
A v polibeni rozplynu j
Avsak z toho vzletu idealniho a nalady poeticke Erben casto
byl vyruSovan prosou Zivota a to ve spusobe jeji nejcitlivejsl a
nejnebezpecnejsl - neduzivoti a nemod tela. Plival casto krev,
nejvice z dna; ale r. 1835, kdyz byl v druhem race pray, pfislo
na nej tak s11ne chrleni krve, ze nekolik lavoiru z neho se vychrlilo a on tak seslabnul, ze Prahu opustiti a nekolik mesicuv
u rodicu v Miletine meskati musi!. Kdyz se z toho zachvatu
zotavil, mel od toho neduhu delsi dobu pokoj, ac napotomne jeSte
nekolikrate silnym chrlenim krve sHzen byl. Ve feriich tehoz
r. 1835 navstivil, jakoz i dHveCinil, Zebrak s phtelem Havlikem,
rodakem tamejSim, a mel ucastenstvi ve hrach divadelnich, ktere
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tehdaz ochotnici tam provozovali. PH techto hrach, pH nichz
Erben byl vke regisseurem nez hercem, seznamil se s dcerou
F ran tis k a lV[ e c if e,1) Zebrackeho kupce a purkmistra, Barborou,
ktera jsouc v Praze na vychovani taktez na prazdniny domu pfichazela a pH ochotnickych divad1ech uCinkovala. 7: teto znamosti
vyvinul se nezny pomer tak upfimny a verny, ze Erben Barbom
pak za manzelku pojal. Ji venovana jest basel1 »Odehod«, kterou
slozil Erben r. r836 odchazeje na konec prazdnin ze Zebraka, a
pozdeji take do Kytice sve pfijal.
Jiz svrchu dotceno, ze Erben zvlaste v rozCilenosti tezce a
jaksi trhane mluvil; za tou pfiCinou mu ovsem hra divadelni velice nesvedCila aniz se daHla. Chteje vsak ochotnikum divadeln!m
v Zebrace se zavdeCiti sepal k vyzvanl Vojtecha Nejedleho, dekana tamejsiho, pro ne dvoaktovou veselohru se zpevy S I ad c i
nazvanou, v nil zivot malomestsky po dobre i slabe strance jeho
se 1W. Novy phtel Erbenuv, P. J 0 s e f V 0 l' e 1, kaplan Zebracky
a vytecny znate! hudby, opatfil v zime r. I836 kuplety napevy
a tak provozovani »Sladci« poprve v Zebrace dne 27. bfezna 1837;
pozdeji pHCinil Erben jeSte nekolik zpevu opet Vorlem komponovanych a v teto podobe davani »Sladci« jeste casto na ochotnickyeh divadlech netoliko v Zebrace, nybd take na jinych
mistech. 2)
1) Frant. ?lIedr byl zamozny mestan a obchodnik. Dal se s bratrem svym,
tel kupcem v Radnicich do hledani kamenneho uhli a nalezli skutecne nedaleko
Radnic dvoje hory na uhli velmi bohate; avsuk dobyvani stalo tolik penel, Ie oba
tam 5ve jmeni zakopali, uno tak se zadlu"ili, ze po smrti Frantiska MeCife dflll; a
obchod jeho prodati se musel, by jen hory se zaehovaly. 0 zaJezitosti te piSe
p. Havlik: ,,810 to krusne, nebot te doby nemelo uhli zvlaste u Raclnic, kde jiz
bylo vice clolU uhelnych, valneho odbytu. UCllazel se sice 0 doll' radnicke Stark,
rolm'k ze Stare Rohlavy u Lokte, chteje tam zaloziti pece na vypalovani sirne kyseliny, tak zvaneho olium; avsak podaval cleclicfun Mei'frovym za uhli tak malo,
ie by vlastnikum po srazce dobyvaciho n:ikladu nie nebylo zustalo. Na !:testi pozustalych deti sneslo se sedm rolnikllv okolo Raclnic zfieliti spolek k vyrobe olium
a davali pi'i centu 0 I kr. vid. 111. vice net Stark, coz toho donlltilo jesUS 0
kr.
vice pod:ivati. On prenal splaceni clluhu v clesiti letech na sebe, zavazal vsak 111a:
jitele tak, ze by jim budollcne hory ty k zadnemll prospechll nebyly, a tak byli
nllceni jemu ty hory prodati a tak pro ne vypadlo asi 10.000 z1., z ktereito kupni
ceny Bm-bora MeCifova asi 3000 z1. obclrzela. Stark ale zbohatnlll tak, ze po nem
okolo 7 milionu zlatych zustalo.«
2) Nemohl jsem se exempl,hu teto hry nikdy netiStene clopicliti; nyni slySim,
ie opis jeden chova se v Ceskem Mnseum.

TouZ dobou, co Erben veSel v pratelstvi s bodromyslnym
Vorlem, ktery mu svym humorem a vtipem: mnohou trudnou
l11yslenku zapuzova1, naleznul noveho pfite!e, kneze J 0 s e fa
R os t 1a p i 1a, muze slechetneho, jehoZlo srdce nadsene vlasteneckym zip.lem neznalo ziStnosti a sobectvi, jehoHo mysl pfitulila a jemna jako stvofena byla k phitelstvi upfimnemu a obetivemu, kterez take Erbenovi nejen do smrti nybd jeste pres
hrob jeho zachoval, an po smrti Erbenove jeho rodine v nejsmutnejsich dobach spanilomyslnym tesitelem a uCinnym pfitelem zustal. Fred 11im Erben nemel zadneho tajemstvi; co jej teSilo nebo
bolelo, povznaselo nebo tizilo, se vsim se sveril pfiteli Rostlapilovi,ktery jako pravy Nathanael, pH nemz jen dobrota a upfimnost jest a falSe nejmensi nen!, vsecky radosti a trudy s pritelem
dtil. Jest skutecne rozkos ClSti dopisy obou muzu, mezi nimiz
byla jen jedna feVllivost: predchazeti totiz jeden druheho sluzbami 1askavymi a pfevysovati jeden druheho setrnosti a upfimnostf pr-atelskou. Bylo to pfatelstvi, ktere za nasI doby jen zl-ldka
nalezame, pfatelstvi, 0 nemz plat! slova Sallustiova: eadem yelle,
eadem nolle, ea demum firma amicitia est. Jest to tyz RoStlapil,
ktereho take Kolar ve znelce 456. (druheho a 460. novejsich vySlavy Dcery pripomina pro list, jejz mu Rostlapil z Litomysle, kde tenkrate druhy rocn!k filosofie navstevoval, dne
17. ledna 1830 zaslaL List ten, svatym zapalem vlasteneckym a
naosenou uetou ke slavnemu pevci naplneny, dal Kolar otisknouti
na str. 344 Vykladu ku Slavy DCel-i I) a kdo jej cte, por-ozum!
snadne, ze oba muzove, Erben i Rostlapil, stejnou laskou k vlasti
1) Oclpoved' Koll8:rova clana Rostlapilovi 7. unora 1830 v PeSti, kterou okolo
r. I860 Erbenovi clm'oval, vytiStiSna jest ve Kvetech 1869- c. 9 str. 70. Kdyz ji
Rostlapil cetl, psal Erbenovi clne 20. btezna 1869: »Byl jsem tehdaz na ustavu
fllvsofickem v LitomysJi v tak zvane fysice, kdyz jsem si 17. leclna 1830 k veceru
vyeel na prochazku; potkav elva llebo tl-i dratare taml jsem se jich, znaji-ii Jana
Kolara kazatele) - ~e, ale bratra jeh<) v J\Iosovicich, hery je kozeluhem. - Dochazite i do Mosovic? - Dochazime. - Kevzali byste psan[ s sebou? - VeZlneme. '- A kdyz mne oznamili, kde budau v Litomysli noclehem, vratil jsem se
ihuecl domu " napsal list J. Kolarovi, jak mi to srdce poviclalo. Rano casne jsenc
jej odevzdal clratarum na zelaf Buh. Po ttech neclelich obclrzel jsem ku sve nevyslovitelne racl05ti odpovecT v naclrecenem listu obsaienou, kteryz pak mezi rovne se
mnou smyslcjicimi kollegy z ruky clo ruky sel, proto ze dastne vsem jim llalezel.«
- Ale oclpovecT Kolarova dana Rostlapilovi clostala se jeWS clale, pfepisovala se
pilne a rozesylala se po alumnatech v Cechuch i un Morave; sam chovam nyni opis
takovy, ktery pochad od farafe Va;oucha. jenz tehela byl aillmnem v Erne.

- 14hoHd, hned jak se poznali, k sobe prilnuli a po cely zivot duvernym phitelstvim spojeni zustali.
By 10 to r. r 837, kdyz Erben s Rostlapilem se seznamil.1)
Zacatkem tehoz roku totiz pJ-isel Rostlapil za kaplana do Miletina a kdyz studujid v Praze pravnici, rodaci miletinstiLhota,
Richter a Erben na prazdniny p1'isli, vesli ve znamost s mladym
vlasteneckym kaplanem, ku kteremQ zvlaste v Erbenovi takova
duvera se ujala,ze mu poeticke pokusy sve svei'il a ho za posouzenf jich zadal. })A od te doby« - piSe mi ctihodny kmet
sam - »CO jsme se tak sesli a pozlJali,zustali jsme svoji az do
smrti. Ja jemu a on mile byl a z5.stal upHmn)'m phtelem.«
Zvlaste bral radu tehda s Rostlapilem 0 baseD. Po k 1a d, kterou
v dobe tezke choroby sve r. r 835 jen zhruba nakteslil a vypilovav ji pak v Praze hotovou do Miletina pEnesl. Slysev pochvalny 0 ni usudek, dal ji jeste tehoz roku r 837 vytisknouti
ve Vesne a baserl ta, jsouc proniknuta i co do latky i co do
formy duchern narodnim stala se za.kladem slavy Erbenovy jako
basnika narodniho. Mirna to vsak byla na pflCine, ze Erben. vesel
v UZSl styk s Frant. Palackym, ktery, kdyz mu Havlik a Etben
casf opisQ z PavIa Skaly odvacie1i, patrne potesen k Erbenovi se
pronesl, ze ani netusil, jake poeticke nadan! Etben rna. Od te
doby pak Erbena duverou svou a p1'atelstvim vyznamenaval, a
hned jej vyzval, aby mu pH spofadani Svato-Vaclavskeho archivu
byl pomod, coz Erben velice rad ueinil n~jen pro pfileZitost soM
danou, archivnim vecem se pfiuCiti, nybd take pro odmenu,
ktere, jsa z5.staven sam sobe, dobfe potfeboval; skutecne mu
1) Sleehetny tento lmez narodil se IS. srpna 1S09 v Kostelci nad Orlici,
stmloval v Litomysli, pak nejoky cas v Olomouci prava, konecne vsak bohosloV1
a byl r. 1835 na knezstvi vysvecen. Kaplanoval v :\Iiletine, pak v PfepySieh, pale
v Dobru;ce, kde od r. 1840 az r8s6 pusobil. Od te doby, co list od KoJara obddel, touzil horouene slavneho pevee poznati osobne a za tou pfiCinon vaiil roku
r845 zvlastni cestu do Pesti, kde se skutecne s KoJarem seznamiI. R. 1856 byl
administnitorem v Jesenicieh, kde k zadosti Erbenove decreta Jednoty bratrske, ne.
boztikem Purkyni z Leima do Prahy phnesene, pro ceske Museum opsal. R. r857
dostal se na furu v Opocne. V Opocne jej navstevoval neboitik Erben temer kuidy
wk na keatS! i delSf dobu, jakoz take Rostlapil pfichazeje do Prahy Erbenova po.
hostinstvi nZlvaI. Od kaplanskych let svych byl tento etihodny knez horlivym i
stedrym podporovateiem literatllry i vseeh vlasteneekych poclniku. V mladsich
letech skiadal basne z biblickyeh deju, ktere vsak, pokud vim, tiskem nevysly. Tei
byl horlivym spolnpracovnikem Slovl1[ka ~aucneho, do nehoi pi'ispival clanky ashonomiekymi. Zije nyni na odpocinku v Dobrllsee.
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vykazal zemsky vybor zil tu pomocnou praci odmenu roo z1.
konv. m.
Pochvala, s kterou pt-ijat byl »Poklad«, pohnula jej, poktacovati v ta'mto druhu basnenl a brzo po vydani »Pokladu« zacal
pracovati a jine basni Z a h a 1', kterou mu pfitel Havlik l-ikaje
pod perCffi kus po kusu opisovaI; nedokonCil ji tehdaz a co
z toho prvniho spracovani ovsem jen kuseho se zachovalo, valne
se liSi ad basne cele, jak ana pod jmenem Za hOI- 0 va 10 z e
r_ r 853 v Kytici vysla. Zda se vsak, ze ad doby te se nepoustel
prozatim do dalSich prad basnickych; vydal sice jeste r. 1839
pi-eklad Gotheovy ballady E r 1k ij n i g pode jmenem K r a 1
d u c h u v pfiloze ku Venci a r. 1840 baseD. svou Pol e d n ice
v druhem svazku Dennice, kterou tehda Maly vydaval; ale a
vetsich basnich z te doby neni nam nic znamo. Jest pravde podobno, ze dvoji pfiCina byla, ze prosa zivota na nej nalehala.
R. r837 toM ukonCil studium pray a musil se tedy rozhodnouti,
na kterou drahu zivotni nastoupiti? Uminil si, venovati se soudnictvi a vstoupil tedy dne 14. listopadu r. r 837 zapraktikanta
ku kriminalnfmu soudu v Praze, pH nemz zustal uplny rok, nacez
v lednu 1839 podniknul zkousku appelacni z prava trestniho, po
kterezto zkousce dne ro. bfezna r 839 za konceptniho praktikanta
k fiskalnimu tifadu vstoupil. Byl tedy na draze uredni, po here
tehda jen velmi zvolna zaopatfeni se dochazelo.
Kancelarske prace ovsem nejsou takove, aby ducha k basnickym vytvol"flln podnecovaly. Avsak druzila se k teto pfiCine
jeste phCina druha, za kterou lyra jeho na stranu se vloZila:
chtel toM ziskati cas, ktereho mu pH kancelarskych pradch bez
toho jen skrovne zbyvalo, aby se mohl d5.razneji venovati praci
literarnl, 1m ktere jit ad let filosofick)'ch studii sbiral material.
A to byly ceske narodni pisne. Sbirati narodni pisne bylo tehda
heslem po vIas tech Cechy obydlen3Tch; C~lakovsky stirn zacal
r. r822 a po nem vydal Kolar roku r834 Zpevanky lidu slovenskeho, Susil pak r. 1835 Moravske narodni pisne. Erben vida, ze
sbirka Celakovskeho jest velmi neuplna, uminil si poznovu sbirati
pisne ceske, zvlaste kdyz poznal bohatost sbirky Kolarovy a Susilovy. Zacal s tim, an a prazdninach ve svem rodisti navstevoval
pasaky na lukach a pracujid zenske na polich a dal si od nich
pt-edzpivati pisne a vykladati pohadky a odmeD.oval kazdou pisnicku a pohadku novou grosem. To byla pobidka zvlaste
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mladsim, aby od matek se naucili novym pisnim a baehorlGim,
by si nejaky gros vydelali. S phtelem Havlikem sbiral v Ze-·
brace a v okoli pisne; starinlGi matka Havlikova (naroz. r. 1775)
sarna zazpivala mu nekolik p!sni ze sveho mUdi, mezi nimi take
nckolik versfl narodni ballady:
Zabil jest ;\latousek zab;! J'lfajdalenku,
Ze si ji nesmel vzit za svoji manzelku.

K tomu zpevu pfihodil se 85lety md Bitner, byvaly kostelni litedk, ehodid po almuzne; tazan jsa od Erbena, jestli
zpivati urn! p!sne, zazpival roztomily popevek:
A ja vzdyeky to mne ma hlavicka poboliva
a ja vzdyeky co mne ma hlava boli.

Od toho almuznika slysel je!ite pisne jine; ale hlavne mu
zaldelo na tom, aby balladu 0 Matouskovi, ktery zabil Majdalenku, seznal a mel eelou. Vyhledaval starS! zpevaky pH muzikaeh
a pH takove phlditosti se mu postestilo, ze mu stary muzikant
Brejeha balladu tll zazpival eelau. Krom toho dala milenka Erbenova po eelem meste sebrati vseeky balicky staryeh i l10vyeh
pisni zvlaste u starsieh devecek, z kteryehZto pisnf leekted se
Erbenovi hodila, zvlaste kdyz casem se presvedcil, ze take na
jinyeh misteeh lid ji zpiva. Pravit sam 0 tom v "Slove 0 pisni
narodni«, kterez priCinil k tfetimu svazku prvniho vydani sbirky
sve: "Ncktere vsak take vzaty aneb doplneny jsou ze seSitku,
jez obeene spalicky nazyvaji t. j. pisne v 16teree po jedne tistene,
jeHo zvlastni zpevaci, obycejne osoby zenske, po poutich a po
vyrocnich trzich roznaseli a zpevumilovnemu lidu za maly peniz.
prodavali, kteryHo potom doma tyto koupene pisnicky shromazdil a sobe ve svazky sesival. Tim zpusobem mnoha dobra ..
stara pisel'! narodni pi-ed zahynutfm zaehdnena jest.«
Tot hyly tedy pocatky sbirky Erbenovy narodnich pisni,
v kterez stale pokracoval vybizeje pI-ately, aby jej v tom podporovali. Ale r. 184°, kdyz s Havlikem na Jilskem plaeku vedle
Oseekeho domu bydlel, nalezl zivy zdroj ku sbiree sve, zpevacku
totiz, ktera velikou cast pisni Erbenem potud sebranyeh -'-- bylo
jieh na 300 - ale mimo to take jine znala, kterych Erben jeste
nemeL Byla to letita jiz sluzka, jmenem Anna Havlikova, naro-

zena v Rovine u Vysokeho Chlumee, ktera 11a ehodbe, do niz
dvere z pokoje Erbenova vedly, praee sve konala, praIa, zehlila
a pi'i tom ustavicne zpivala, nejvice ovsem p{sne narodni, starsi
i novejsl. Pfi tom byla obdar'ena velmi jemnym sluehem hudebnim,
tak ze kazdou pisen, at: byla v jakekoliv tonine, bez ehyby zpivala. Toho umeni jejiho pfirozeneho uzil Erben a dal si od nl
vseeky pisnc, ktere znala, predzpivati, aby bud' napevy jiz sebrane
poopravil anebo nove pisne poznal. Ona na ehodbe zpivaia a
Erben stal u dveff polouotevrenyeh opravuje dIe jejiho zpevu
texty, zvlaste pak napevy anebo sbiraje varianty k obemu,
k textu totiz a k napevu. Mimo to, ze podle jejiho zpevu opravoval texty a napevy, poznal od ni I04 pisne dHve mu nezname,
jakoz 0 tom zprava jest v sezname pi-ispivatelu na konci tfetfho
svazku prvniho vydani pi·iCinenem. Ona take byla prvni, ktera
Erbenovi zlomkovitou pisel1:
Pockejte vy pani
Cerni zemanove!
Ai ja Yam zazpivam
A sveho otce zavolam atd.

zazpivala, 0 niz Erben na vnitfni sb-ane obalky prvniho sesitu
prvniho vydani zvlastni zpravu dava. l )
U sporadani tal< hojneho materialu vyzadovalo ovsem casu
a pile tim vetSi, cim vfce se ho sehazelo; aby se ho valne se.slo,
o to se staral Erben hodive, neb vedel, ze jest svrehovany cas,
tyto zpevy narodni sebrati, nez uplne umlknou. Tak sbit-al pisne
oiee Erbenuv v Miletine a jinde -po eestaeh svyeh; v Zebraee a
z okolf jeho sbirala milenka Erbenova; v Praze zijicl Fr. Doueha
velmi hojne pfispel pisnemi z Berounska, Taborska a Praehenska, tez pfftel Havlik a Rostlapil, ktery nejen osobne 0 pisne
v Hradeeku a Bydzovsku zpivane s Erbenem se sdelil, nybrz
take jsa kaplanem v Dobrusee tamejSi mestanky pani Annu DvoI-akovou a pani Julii Novotnou pozadal, aby pfispevky' svymi
Erbenovu sbirku rozmnoZily, eoz obe pani, zvlaste pani Novakova,
hojnou merou uCinily. Na takovy zpusob sebral Erben pres pet
1) Havlikova jest prototyp ceske zpevacky venkovske; vidi se ph ni, iak
zmeny a varianty pisni povstavaji. Kdyz totii zpivajic na text, jak se mn od matIey
naucila, v okamziku zpomenouti nemohla, ryehle si text doplnila pravle, ze 0 verS
ji nen! nikdy zle.
2
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set pisni, ktere zacatkem r. 1840 podle napevu a obsahu pohidati
zacal. Jak pilne v te praci si vedl, lze poznati z toho, ze koncem
toho roku prvni svazek jeho sbirky tisku se odevzdati mohl, jak40
o tom nakladatel, Jan Pospisil, dne 4. prosince 184.0 Burianovi
psal: » Tiskne se Erbenova sbirka narodnich pisni i s napevy.«
Tisk toho prvniho svazku vlekl se celym r. I84I, az konecne
dne 21. fijna PospiSil temuz Burianovi dava zpnivu: »Dnes V as
zajiste poteS{ Erbenovo vydani narodnich pisni.« A tak odevzdan
pocatkem roku 1842 prvn( svazek Erbenovy sbil ky obsahujid
150 pisni na 208 stranach vdejnosti. Nejen literati, nybrt take
sirsi kruhove pi-ijali tuto praci Erbenovu radostne a s velikou
pochvalou ; nektei"i, jiz se domnivali, ze vse, co narodniho jest,
v Cechach davno vyhynulo, divili se bohatosti sbirky, jejiZto pokracovani nad to vice se ohlasovalo; jini zase veliti nechteli, ze
by se nektere lyricko-epicke pisne v lidu skutecne zpivaly minen! to, ktere nejlepe Erbenovo pj-esvedcen! za prave dotvrzuje,
ze jiz byl nejvysS{ cas tyto pisne sbirati. Byl-li bcisnemi svymi
dhve vydan)Tmi cten a vazen v uzsim spolku literatsbSm, stalo
se jmeno jeho nyni popuIarnim v cel)Tch Cechach, an vydal dilo,
v nemZto duse celeho naroda se zrcadlila.
Ovsem, jmeno jeho chvalne se roznaselo po celych Cechach,
ale materielni postaveni jeho bylo velmi trudne; bylo mu tehda
jiz 3 I let, a spisovatel, jenz bcisnemi svymi a vydanim pisni riarodnich nejkrasnejSi nadeje vzbuzoval, byl neplacenym praktikantem a literami prace take temH nic nevynasely; proto Erben po
tu dobu hlavne se zivil vyucovanim Me na klavir. A prece byl
donucen dbati 0 to, aby postaveni jakz takZ s jistym platem spojeneho dosel; vZdyt: mel znamosf milostnou a on, ktery kazdy
zavazek, v nejz vesel, nejsvedomiteji zachovaval, dtil se povinna
znamost svou k zadoudmu cili pHvesti. V takovychto okolnostech
byl vitan navrh Palackeho,· uCineny r. 1841 v ucene spolecnosti,
aby po Vidimskem jejim aktuarem se stal, kteryzto urad s sebou
nesl, aby pisemnosti spolecnosti obstaraval, denne ode dvou do
ctyr hodin v Citarne byl pfitomen, knihy z knehkupectvi zasylane
a od spolecnosti koupene do katalogu zapisoval, pH radnych
sezenich protokoly zakladal a pro spisy spolecnosti vydavane
seznamy darovanych knih sestavoval. A za tu pra.ci dostaval
rocne - 120 zlatych. Nicmene vsak i tomu (lradku byl vdecen,
ponevadz mu, ac malou, prece aspot1 jistou sumu sky tal ; kolik si
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vyucovanim Me na klavfr vydelaval, nevime, ale mnoho toho nebylo. Nicmene troufal si boj 0 existenci vitezne vesti i kdyby si
domacnost vlastni zaHdi!. Spolehal na svou pracovitost, pevnou
vull, na skromnost nevesty, jiZ bylo mozne, aby z uroku maleho
vena aspo11 sve vlastni poUeby opatfila. A tak slavil snatek sVllj
s Barborou Mecirovou, tehda ctyryadvacetiletou, dne I I. kvetna
1842 ve Zdicich, kde pfitel jeho Vorel, ktery jej sezdaval, byl
duchovnfm spravcem. Byl to v jeho nejistem postavenl hok ponekud odvazny, avsak nemel nikdy pfiCiny jeho litovati. Bylaf
Barbora velmi vzdelana, jemne, uslechtile povahy, plnanezne zenskosti, nejen citu nybrt i nadani poetickeho, jez nejednou basni,
ovsem nikdy netistenou, osvedcila. Ctihodny dekan Rostlapil, jenz
ji doMe znal, piSe mi 0 ni: »Bylaf to slechetna, shomna dusinka,
peCliva v Marta v domacnosti, upfimna chof, matka starostliva a
prava Ceska, ktera srdd svemu i nekterou basnickou ulehCila.« I)
iil s ni patnact let ve sfastnem a blazenem manzelstvl, ktere jen
jednou jej zarmoutilo a sice - smrti manzelCinou.
Zaloziv vlastni domacnost 2) pozmival, ze mu Mednf postayen! u financni prokuratury jen pj-ekazi u dobyvani poUeb zivotnich, i jinak ze mll jest na zavadu, aby svym studiim a pracim
literarnim i ostatnim povinnostem viasteneckym, ktere ovsem sam
sobe uidadal, upine se venovati a jim zadost uCiniti moh!. Chteje
pohacovati ve sbiran! narodnfch pisni, povest! a zvyku musH
caste vychazky podnikati z Prahy do vzdalenejsich hajin Cech,
C02 ovsem s navsU~vou kancelarskou se nesrovnavalo. Takej to
nebylo po povinnosti Mednicke - tak aspon tehdejsi vlada to
pojimala - aby pr'iiis se staral 0 literaturu, zvlaste ceskou, aby
obcoval pfichozim, ktef{ tehdaz z jinych zem! siovanskych do
Prahy pHchazeli, aby se jim propujcoval za spolecnika a vudce
po Praze, aby bIizs! styky mel se Safafikem za panslavistu vyld-icenym, aby duverne obchazel s Palackym, ktery od vlady za
pllvodce zivejsiho ruchu v literature a spolecnosti ceske byl povazovan.
') Tel: farar Vorel, znamy skladatel hudebni, piSe dne ro. prosinee 1864
Erbenovi: »Basell "Na vlasf« od Vast dobre zernfele rnanzelky budu dyehtive oce·
kavati.< Z tohoto prvniho manzelstvl mel Erben i'tyE deti, z nichl posud ti'i deery
;'hjf: Blazena, Ladislava a Bohuslava (provdana za profesora dra. Rezka); syn Jaro·
mir zernfel zahy.

2) Bydlel tehela na Male strane c. 182.
2*
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Slovanska vzc\jemnost, jiz Slavy Deem tak mohutne hlasala,
nalezla prvni ohlas v Praze vzajemnosti literarnf a prazskym podobne snahy ukazovaly se u jiznfch Slovanu, kteH ruznorodnosf
kmenovou jednim pisemnym jazykem pod praporem Ilyrismu spojiti chteli, zacez se jim hojne posmechu a jedovatych narazek od
Kopitara dostalo. Do ruchu slovenske vzajemnosti literarnf byl
pr-iveden Erben roku 1842, kdyz Stanko Vraz, slovutny basnik
chorvatsky a vydavatel »Kola« Safafika poHdal, by nekoho
v Praze vybfdnul, ktery by mu literarni a jine zajimave zpravy
ze zivota narodniho z Cech posylal a vubee s nim v literarnf dopisovanf vesel. Safarik odporuCil V razovi k te praci Erbena, jenz
se ochotne v ni uvolil, a kdyz jej V raz listem danym dne 8. cervna
v tom smyslu vyzval a poHdal, odpovedel mu dne 20 cervenee:
»Citaje Vast sbfrku pfsnf narodnfch a nezne basne Vase tak jsem
Vas v duchu sobe zamiloval, ze jsem srdecne sobe pr'al ve blizsi
svazek znamosti s Vami vjiti; procez nie mi vftanejSi nebylo,
nezti navrh pane Safafikuv, zdali by kdo ze zdejsfch mladsfch
spisovatelU v litera.rnl spojenf s Vami vstoupiti a cas od casu
zp1'avy 0 nejnovejslm pisemnim i narodnfm zivote zdejslm pro
casopis Vas »Kolo« podavati nechteL Sec sila moje, vette mi, ze
s racIostf srdecnou uCinlm.« LfCi dale v listu tom, jenz v III. knize
Kola roku 1842 jest otisknut, vzkHsenf ceske literatury a tehdejsiho proudu literarniho a na konci klade pfehled spisu ceskych
roku 184I vydanych. Zvlaste prvnl cast: listu toho, jehoz original
Matica Hrvatska v Zahfebe chova, jest velice zajfmava dokazujic,
jak pffpadne Erben tehdejSi pomery literatury ceske uvazoval a
posuzoval ukazovav neustale k pravemu zdroji zdrave literatury
- k zivotu narodnimu. VSim pravem tam pronaSi se 0 prosodii
ceske, ze libozvuk jeji ani na pfisnem pffzvuku ani na pl'isne
casomH'e nezaleti, casomfra ze se hodl jen klasiekym metrum,
kdeZto v modernfch metrech Jepe na miste jest pHzvuk, jimz take
narodni pfsei'i se Hdi: »Narod nas od jakziva zpfval a zpfva po
tu dobu, pfsne jeho jsou hladke, zvucne, rozmeru az ku podivu
pferozmaniteho, aniz kdy poUebi jest jemu, jako svedomitemu
casomerci, feCi nasi11 Ciniti, jej vede cit a slueh, kdy pffzvuk-u a
kdy casomiry nalezite uzfvati ma. V narod se tedy pohffZiti a
od neho, a nikde jinde, prave prosodii ceske se uciti jest.« Rovnez
pHpadno jest, co Erben 0 svetobolu v poesii ceske pravil: »Konecne pocal se v casech nejnovejsfch i duch moderniho rozervan-
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sty! do basni ceskych vkradati. Oblibovano sobe v obrazfch temnych, hroznych, hrobovych bez vyssiho smeru, nafikino na bolesf,
kte1'ez pfiCina se nevedela, honeno se za ztracenou idef atd.;
avsak duch tento jiz u ostatn! vetsi cast! spisovatelu zfejmy odpor nalezl, narod pak tak malo si ho vsimnul, ze 0 nem ani nevi.
Narod nas neni ve sporu s Bohem, se svetem i sam s sebou, on
jest dusevne zd1'av a proto rad ziv a vesel; ackoli nestestf cizf
snadno jeho dojme a k slzam az pohne, tak zase naopak sve
vlastnf skutecne nesnaze bez velikych zalob a nafku, ana temef
lehkomyslne snese... kdy Cecha nesnaze bez ustani pronasledujf, naleza jakesi ulehcenf v tom, ze z osudu sveho posmech
sobe tropf:
BratH, bratH! Bud'me jen veseli,
BratH, bratH, radujme se:
Nouze nam· prestala,
Bida nam nastala,
Bratfi, bmW radujme se!"

Od te doby obcas dopisovali si oba muzove, Erben i Vraz;
jmenovite zadal E1'ben pH zave1'ce dotceneho listu Vraza: »Fan
Safarik dal mi na starost, casem podavati zpravy 0 illyrske literature do Musejnika; proceZ uetive zadam, abyste mi laskave
v kratkosti, co noveho, sdelovati raCili, jakoz pak ja na opet s literaturou ceskou Cinid se zavazujL« Referaty 0 illyrske literature
pak skutecne v Musejniku Safafikem podavany byly; Erben pak
podaval zpravy 0 temz predmetu na zaklade V razovych listu do
KvetU; mimo to byl Erben horlivym rozsifovatelem Kola a illyrsk)rch kneh vubec.
Ve!ied takto prostrednictvfm Vrazovym v utSf spojenf s Jihos!ovany, ktere pak 1'. 1848 ee1emu slovanskemu sjezdu pfiSlo vhod,
uCinil roku 1842 take zacatek sveho spojenf literarnfho s Rusy,
jez po smrti Safafikove hlavne on uddoval. Roku dotceneho totiz
navStivil profesor moskevske university Maximovic Bo d jan s k)r
podruhe Prahu, aby ve studifeh 0 ceske feCi a literature tam
1'oku 1837 zacatych pokracoval. PH pradch tech byl mu 1'aden a
pomocen E1'ben a podniknul s nlm dne 22. cervence cestu do
Domazlic, aby Bodjansky nareCf Choduv poznal; sam pak mel
umysl ohliZeti se po plsnfch a obycejfch na1'odllfch, ac tenkrate
mnoho nesebral, an ovsem fiditi se mu bylo vul{ a potrebou Bod-

-
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janskeho, ktery po ukonceni studil svych v Domazlicku polednimi Cechami pfimou cestou domu se navratiti chteL Sprovodiv
pfitele ruskeho a navstiviv stare rodice sve vratil se Erben koncem zafi do Prahy s tim umyslem, ze pri nejblizsr pfilezitosti
nahradi, co letos mozne nebylo, jak 0 tom psal dne r6. fijna
V razovi : »Potulka moje po Cechach nikoli tak kol"istna nebyla,
jako jsem se byl nadal, ne proto, ze by veci se nedostavalo, ale
ze cestovav ve spolecnosti (Bodjanskeho) 0 sve vuli jednati a
nikdez - pro prospech spolecnika meho - deW cas sem se
pozdrZeti nemohl, cehoz prece, jak Vam sam emu znamo, pH ucelu
nasem predevsim zapotfebi. Co vsak tenkrate se nepodafilo, doufam druhy neb tfeti rok soM nahraditi, kdd, da-Ii Buh zdravi a
zdaru, k umyslu memu deW cas a, pak·H mozne bude, 'cele leto
na to obetuji, zivot narodu naseho po krajfch mne mene znamych
seznati. A veru vrchovat)T jiz cas pisn~:, povesti, zvyky i povery,
tyto starobyle, etihodne pamatky narodni pfed hrozici jim nezaslouzenou zahubou ve sbirkach zachovati.« 1)
K takovymto »potulkam« po p{snfch a obycejich narodnfch
nalezla se brzo pfizniva pHlezitost, ktera Erbena take pohnula
vzdati se praktikanstvl Ufednickeho. Jak jiz svrehu dotceno, nemel tehda pravy, upfimny vlastenec nadeje, ze by na Ufednicke
dnize vubee nerd-Ii ryehle postupoval; to se podar-Ho jen nekolika milackum Fortuny, kterym Erben ovsem nebyl. Jake pomery
tehda v Praze a v Ceehaeh panovaly, bylo nejlepe vidHi na
ceskem divadle; hralo se jen tHkrate tyhodne akdyz navsteva
byla ustavicne velmi cetna, stezoval si representant nemeckeho
stavovskeho divadla, prof. Ant. Muller v »Bohemii«, ze ceske
divadlo jest na ujmu nemeckeho. Tomu policie hned porozume!a
a kdyz 1'. r 843 prvni hra ceskci na stavovskem divadle mela zahcijena byti proslovem Ty lovym, zapovezen jest, protoze pry.
obsahuje »staatsgefahrliehe revolutionare Tendenzen«; naproti
tomu vsak, kdyz se v temz divadle hralo ku prospeehu jednoho
nemeekeho ustavu, »roztahl se pfede vSim prolog nemeckY«.
Nelze se tudiz diviti, ze pH takovychto pomerech, kde jen Nemcum se nadrZovalo, Erbenovi se zmrzdo ~fedni postaveni, ktere
nad to vice jej zdrZovalo od praci zalibenyeh a dobyvani potfeb1) Po navrate z cesty domaZlicke odstehoval se z Male Strany do Stareho
mesta na Betlemsky placek, 15, 254 do 2, poschodi.
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nyeh na VyZ1VU prostfedkfl. Tu se naskytla pfilezitost nemileho
bremena se zbaviti.
Nekolik osob z nejvyssi sleehty ceske totiz k navrhu Palaekeho se usneslo, dati sbiraH matericil listinny zde on de po
archiveeh zameckych a mestskyeh roztrouseny, aby se diploma tar
cesky mohl zaloziti; opisy tak poHzene mely se uloziti v narodnim museum. K tomu konci navrhl Palaeky, aby arehivy v Praze
zinventoval a prozkoumal Tomek, archivy venkovske pak Erben,
kteryz 0 teto zalezitosti V razovi dne 24. dubna 1843 takto psal:
»VedHi V am timto davam, ze jsem spolu s Tomkem ustanoven
od nekolika panu stavu kraIovstvi' Ceskeho, abyehom pomahali
p. Palackemu na ceskem diplomatafi, t. j. sbirali k tomu cili potfebne listiny, p. Tomek v archivech prazskych, ja pak jinde po
Cechach sem tam se naehazejicich. Mame totiz nejen v Praze ale
i na venku znamenity pocet archivu na vetSlm dile panskych a
mestskych, z nichz jen skrovny pocet dokollale poznan, mnohe
jen povrchne prehHdnuty a jine opH docela jdte nedotknuty a
nezinventovany jsou . .. Co se mne tyee, dostalo se mi pri tom
lepsiho podflu, ze totiz meskaje na venku budu miti pfilezitost
ethnog-rafiekou sbirku svou rozsifovati a vzdelcivati, coz davno jiz
me pranf bylo.« lVIaje tuto pfilditost, z ktere, jak ne bez pfiCiny
se domnival, i nadeje do budoucnosti se mu ukazovala, vystoupil
z praxe statni z jara r 843; nicmene ale, aby pro vsechny mozne
pHpady navrat do statni sluzby si nezatarasil, podrobil se, ac
mnohymi praeemi byl zahrnut, roku 1844 dne r I. fijna zkousce
soudcovske, tak ze mel vsecky zkousky. odbyty, kterf§ tehda pro
soudnictvl pfedepsany byly. Avsak my blahofeCime tomuto jeho
kl'Oku; mozna, ze by na draze Ufednicke byl dostoupil vyssiho
postaveni, ale literatura nase by poMesovala mnohe dilo, ktere
poehcizejic od Erbena jf nyni jest ozdobou.
Prace po archivech venkovskych trvala jen v lete; co on
na venkove mdkal, zddovala se manzelka jeho u pfibuznych
v Zebrace a'sbirala piine pisne a povesti narodni; v zime pak
pfepisoval v Praze desky zemske, zvlaste kvaterny »kde sobe
sami kladou« t. j. prvni kvaterny (I.-VII) obnovene po shofeni
desk, kterychzto vypisu, uCinenych na rozmnozenf archivn! sbirky
musejni, take Palacky ve svem Archive ceskem uzil. Pl'Ostfedky
na tyto prace a cesty od stavu povolene byly veru shovne;
zpominaje pHlezitostne na toto zamestnani psal dne 28. unora
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roku 185 I pfiteli Rostlapilovi: »Casu letniho sem cestoval po
archivech venkovskych a mel jsem za to, totiz za pra.ci, za stravu
i za prilezitosti mesicne 50 z1. sWbra. Z toho vidite, ze se ti pani,
kteH v te veci rozhodovali, dobre priCinili, abych z toho platu
nezbujnel - a krom toho dali sobe jdte bez platu nemalo slou.
ziti v prepisovani, tak ze jsem sam sobe velmi malo mohl uCiniti
v pracech svych literarnich. A konecne, kdyz jsem se mnoM
leta naslouzil, musH jsem hledati zaopatreni sve jinde, u Prazske
obce.« Archiv hrabete Clam-Galassa ve Fridlande byl prvni, ktery
navstlvil; jel tam, jak Vrazovi oznamil, dne 25. dubna a meskal
tam nekolik mesicft; 0 pobyte svem v krajine te piSe 16. prosince 1843 Vrazovi: »Byl jsem tam zaldet mezi temi Nemci ve
Fridlande a hiH-e v tom nezli mnohy Polak v Sibiri neb nekde
jinde aneb pred n~kterym casem Cech v Sedmihradsku; neboe
tito maji ameli, s kym by reCi svou vlasteneckou upfimne pohovorili a tfeba i sobe postyskali: ja ale tam nemel nikoho, nez
same ceske Nemce, ktefi VSl mod k Nemcum za hranicemi se
tlaCi, aniz 0 tom co vedeti chteji, ze pocMzeji z krve ceskoslovanske, ba ani svemu vlastnimu jmenu nevefi, kterez je za Slovany prozrazuje.«
Ackoli cele leto mimo Prahu mdkal, vysel prece jeste
v cervnu r. 1843 druhy sdit N a rod n f c h PIS n I, ktery obsahuje na 228 stranach 193 pisne (c. 151-344). Na vnitrni strane
ohalky obrad se Erberi proti tem, ktefi po vyjitfprvniho svazku
nikoli chyby a vady - to nemohli - nybd pochybnosti nektere
pronaseli, jeztovice v jakesi nemile osobni prekvapenosti neZli
v pfesnych duvodech puvod mely. K tem se ozyva Erben takto:
»Svazkem tfetim, ktery jdte roku tohoto vyjde, prvni sbirka
pisn! teehto se skon6; druha nasledovati bude casem svym.
K svazku tfetlmu pfipoji se poznamenani pisni vsech v prvni
teto sbiree se naehazejideh, jez pro snadnejsi prehled podle obsahu
sveho na Wdy ro7deleny, v kazde pak Hide v poradku abecednim
dIe pocatku svyeh srovnany budou. Pod kazdym pocatkem, co
mozno, udan bude kraj, kde se pIseli zpiva nebo zpivala, vzdy
pak jmeno i sidlo osoby, od ktere sberatel piseJ'i obddel, aby
takto se ponekud vyhovelo item, kdoz na sbiree, ackoE jdte
nedokonane ihned fonnu systematiekou zadaji, jakoz item, kdoz
bud' jsouce v starem predsudku, jakoby, eo v Ceehaeh narodniho,
jiz davno prebrano bylo, bud' pak z jakehokoli umysiu
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v jistyeh listeeh verejnyeh 0 tom se pochybne ,0zvaH, zev b~ pis,ne
ektere zvlaste pak lyricko-epicke svazku prvnlho, skutecne v Ce:hach ~e zpivaly a ze by dukaz toho stupen historicke jistoty
dosahnouti mohl, n e m a j i e e to hot 0 do m n e n i s v e h 0, an e b
co z j i n e hot 0 jest, za d n y du v 0 d j i n y, k rom e s n adz e
o pisnieh ti:~chto prve nevedeli.« Ohlasoval na dotvrzeni
toho, ze ani posavadni jeho sbirkou vsecky pisne narodni sebrany
nejsou, jdte sbirku druhou, ktera, ac mnohem pozdeji, skutecne
vysla; ale treti svazek teto prvnl sbirky, jejz na konec 1'. 18 43
ohlasil, vysel teprve r. 1845.
Pilnost, kterou Erben pracem svym tenkrate venoval, jest
skutecne podivuhodna. Prepisoval s Frallt~ Bezdekou a pozdeji
sam material, ktery Jungmann, Palacky a Safarik k vydani prvniho dilu Vyboru z literatury ceske sestavovali; a sotva
ze byl vydal druhy svazek pisni, chystal se jiz k vydanl tretlho,
uvefejnil r. 1844 ve Vcele dye bachorky v prose na ukazku ze
sbirky sve povestf narodnich, Musejnfk tehoz roku prinesl cla~ek:
»Repartid neb rozvdeni pro kraj HradeckY«j tez napevu na Jeho
narodni pisne pruvodem piana od J. Martillovskeho opatfenyeh
vysel sesit prvni; mimo to vydal se v prvni polovici cervna, jak
Vrazovi dne ro. tehoz mesice oznamuje, »do polednich krajin ceskyeh za sbirkami historiekymi v arehivech i narodopisnymi mezi
lidem« a staral se 0 to, aby nejen v Praze, pybrz take po cestach
svyeh ziskal pfedplatitele na basne Gus lea Tam bur a, ktere
Stanko V raz v Praze u PospiSila vydati chtel. PiSe mu v pffCine
te dne 9. prosince 1844: »Co se ciiIa Gusle i Tambura dotyce,
jet u Pospisila do tisku dati ehcete, ocekavame touzebne Vas
rukopis, abychom pr-edplatitele ujistiti mohli, ktel'i se vzdy na
nas doptcivaji, mame-li jiz rukopis v rukou a zda-li eenzurovanY.l)«
1) »Gnsle a Tamburu« vyclany tepl've 1'. 1845 u PospiSila. Co ton,n pfekalelo videti z listu,ktery El'ben Vrazovi clne 20. maje 1845 poslal a ktel'Y zal'oven
jest' zajimavy v pricine tehclejsi censury: »Litnji velmi, ze jste svuj l'ukopis clff,"e
odeslati nemohl a dale, ze jste jej hned jii u Vas censure nepodal. Tak bych Vam
byl mEeracl v kOl'rekture poslouzil, ale nyni mue jil zase vola povinnost do archivu
Buclejoyskeho, kamz se prvni clni mesice cel'vna odebrati musim. S censurou to
u na~ opet spatne vypada! Prve hleclali p,mslavismus Cili "Iastni' rusismus; nyn;
ale kdvz se jiz do vule nahul,ikali al i sami naposledy kfiku svemu nevetili, nastr~jili ~ove stl'asidlo nam mnohem' nebezpecnejsi neZ ono. Od nektereho totiz casu
vzalo sobe nase lmezstvo, zvlaste ti, kteH blizko u berle stoji, do hlavy, ze by
ceskri, literatul'a jen Imsitismus vzkf(siti a jej rozsifjti chti~la. I pl'iSIy jiz zaloby, ze
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Ale pfi vsem zamestnani umel ziskati tolik casu, ze si
z Pertzovych Monumenta Germaniae Historica pi1ne vypisoval
mista, ktera se k historii ceske vztahujf, 0 cemz kdyz zpravu da1
Pa1ackemu, tehdaz v Nizze meSkajfdmu, tento mu odpovedel dne
21. bfezna 1845: »Zajfmavo by10 mi, co jste mi 0 svych excerptach Z Pertzovych Monumentu napsal; ja podobnou prad jiz
davno k v1astnf potfebe take jsem poca1 i casto na dop1nenl a
vydanf jeji myslel, kdyby se mi k tomu pomocnik vydafil. Az
se vratim, prom1uvime 0 te ved sire a ja pfiCinim se, aby prace
Vase nepfiSla na zmar. Milo mi bude, videti Vas co delnika pHneho na poli dejin nasich narodnfch. Prace budeme miti vsickni
az nazbyt, bye by nas i kopa bylo.«
Na leta Erben opet na cestn do archivu venkovskych, jak
Vrazovi dne 20. maje 1845 psal, zac,itkem cervna se vypravil a
pronesl prani, ze snad v Budejovidch s chorvatskym pevcem do
Prahy neb z Prahy cestujidm se sejde: »Az do naSi Prahy pHjedete, ovsem mne zde jiz nenaleznete; ale Vas.e cesta do Prahy
anebo z Prahy mohla by vesti pres Budejovice, kdeZto se cele
to leto zddim, a tak by mne zvIastni to poteseni neminulo s Vami
osobne se seznamiti a co bratra Vas obejmouti Doptal byste
se mne v hospode u »Adama«, kdez bydleti budu.« Stanko Vraz
skutecne navStlvil Budejovice, aby se slechetnym pfitelem, s kterym si jiz tt-i leta dopisovali, osobne se seSel; byl0 to bud' v cervend nebo v prvni polovid srpna tehoz roku 1845, nebol: dne
29· srpna piSe Vrazovi: »T eSl mne velmi, ze se Vam nase Praha
tak zalibila a ze jste tam dosti mladych muzu .po sve chuti nalezl. Avsak mi jinych nejmenujete, nd na ktere sem Yam zde
v Budejovidch jiz okaza1, a takto shledavam, ze i v tom nase
smyslen! se shodlo. List ten dan jest v Sobeslavi, kamzto mne
vabila zvedavost, abych i tamnl zbytek Rozmberskych archivu
poznal. Listin nalezl sem malo pro mne dUlezitych, ackoli az do
polo vice 14. stoletf sahaji . .. Sobeslav je pekne mesto a starozitne, ale truchlivy cit, jako bych po hrbitove chodil, zmodiuje
by nektere nase spisy a jmenovite »Tomkova vseobeciul historie« nedosti katolicke
byly, COl censuru do opletani pfivedlo, kteraz nyni kazdy spis, kde jen ponelmd
o nabozenstvi se zavadi, radeji do Vidne posle, nei by se zase do nebezpecenstvi
vydavala. Mezi basnemi Vasemi nilchazeji se nektere legendy 0 Panu Kristu, kterez
by do rukou zdejsi knezske censury padnouti mllsely a kdei', by jistotne neprosly,
protoz tel do Vidne jiti musely.«
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se mne, vida to velke namesti - bez !idu, staroby1e dvojite zdi
v rozvalinach, z pevne basty s velikym dvorem - pivovar ... «
Jsa v' Budejovicich mel zvIastnf zretel k rukopisu Kosmasovy kroniky, ktery se na dekanstvi tamejSfm choval; farar budejovicky,
Antonin KrejCi, nalezl jej mezi velikymi stohy starych kneh na
dekanstvf jiz od veku slozellych a ackoli 0 nem zpravu v Bohemii dal a tez prof. Koubek dne I2. listopadu 1840 v ucene
spo1ecnosti 0 nem 7.minku uCiniI, zustal nepovSimnut, az Erben
1'. 1845 do Budejovic zavital.
Ohledav rukopis dotcenyzadal
farare KrejCiho, zdali a pod jakymi podminkami by bylo mozne,
rukopis ten pro narodni museum zlskati? Farar KrejCi zjistiv sobe
svoleni dekana budejovickeho Leeba uvolil se tento rukopis a
take jdte nektere prvotisky v teze dekanske bibliotece chovane
ceskemu museum darovati a vyminil si jen, aby museum jeden
v},tisk Palackeho »Geschichte von Bohmen« na pamatku do dekanske knihovny venovalo. Erben dal 0 vyjednavani svem zpravu
tehdejSfmu jednateli musejnimu, Palackemu, ktery mu listem danym 6. zaff 1845 odpovedel: »Vase zprava 0 rukopisu Kosmasove atd. pro museum mne i pany nase velmi poteSila a radi svolujeme vyminkam od Vas psanym, hom toho az nad miru
levnym. UCinte v tom, co a jak umite, a dejte nam zpravu, kdy,
kam a jak co poslati mame.« 1) Tak museum hlavne peClivosti
Erbenove dekovati melD vzacny rukopis ten to, 0 nemz Erben pak
raku 1846 dne ro. prosince zevrubnou a dukladnosti znamenitou
zpravu v ucene spolecnosti cetl, kteraz roku nasledujiciho 18 47
take v Musejniku se otiskla.
Jako z vyprav dfivejsich vratil se Erben r. 1845, ktereho
tfet! svazek narodnich pisni vysel, take z cesty sve do Budejovic
a tamejsiho oko11 s bohatou koristf listinnou do Prahy, tak ze
musejni sbirka archivalil jeho pHCinenim znamenite se rozmnoZila;
do r. 1847, kde jeho cesty po archivech se skoncilYI prep sal totiz
vice 3000 listin ceskych, latinskych a nemeckych, kterez pl'episy
vsecky v museum se uloZily. Tuto hodivost jeho odmenil vybor
musejni, an Erbena dne 23. unora 1846 jmenoval asistentem narodniho musea a pHdelil mu mimo obstarani expedice musejni
--~IeSkaje v Ceskych Budejovicich byl Erben nemocen, bezpochyby nejakym
lehcejsim chrlenim krve; souclim tak z Palackeho lislu svrchu dotceneho: »Doufam,
ie jste jiz dokonale se pozdravil, a pral bych Yam srdecne, aby to nn. vidy aneb

aspon na mnolvi leta bylo,«
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take praci pl-i archaeolog-ickych sbirkach vubec a pH sb!rce listin
zvlasf a vykazal mu skrovny ovsem plat mesicni 20 zlatych, tak
ze Erben nyn!, Citaje v to jeho dLichod jako aktuara ucene spolecnosti, jisteho duchodu mesicniho mel 30 z1. - shomna to
zajiste vymozenost na muze 35leteho, ktery prava absolvoval a
vsemi zkouskami, jichz Ufedniku potrebi, opatfen byl a hom toho
jiz v literarnim svete dlVaIne jmeno mel. Tim vice vsak podivo:
vaH se jest jeho obetivosti, s kterou se vzdal narokfl na budoucnost Ufednim postavenfm pojistenou, diviti se nam jest jeho statecnosti, s kterou na draze ceskeho spisovatele tehda trnim a
bodlaCim zaklucene jedine proto vytrval, aby vede, vlasti a narodu bez pl'ekazek a· ohledu vselikych slouziti mohl. Tuto prekrasnou vlastnost jeho, neobycejnou totiz nezistnost, nelze ani
dosH vrelymi slovy pochvaliti; pracovali s nim zarovei'l take jini
horlive a vytrvale, ale tak nezistne, jako on, malo ktery. Mel 1'0dinu ziviti a musil tedy prostredku k tomu dobyvati, ale prece
nikdy nezpecoval se praci i mozolne, z ktere zadny zisk nesel,
jen kdyz mel presvedeeni, ze bude obecnosti ve prospech a ze
se tim vyplni citelna mezera v literature. Tak ku pr. kdyz jej
dr. Frie, Strobach, Neubauer a Havlik r. 1843 vyzvali, aby s nimi
R ads 0 u d n i a k 0 11 k u r s n i z nemCiny na cesko prevadel, vyslovil Erben, jenz cten!m starych listin vytecne staroeesky sloh
pravnicky znal, ochotne sve pH tom spolupusobeni a venoval se
v ten cas, ktery jsa od podzimku do jara v Praze jinych prad
na pr. v deskach zemskych, v ucene spolecnosti a museum prazdny
mel, pilne a horlive prekladu tomu. PH nedostatku presne ustanoveneho pravnickt~ho nazvoslovi byla tehda takova prace prekladateLska, zvlaste kdyz vice osob prekIadalo, velice nesnadna,
kterazto nesl1az tim vetSi byla, an Erben, na kterem velika cast:
prace terminolog-icke spoclvala, nekolik mesicu kazdy 1'Ok mimo
Prahu v archivech meskal. Za pi'icinou toho prekladu vydal se
roku 1846, ktereho take jeho pojednani 011 d r e j P u k Ii c e z e
V z t u h v Musejniku vyslo, teprv ku konci mesice cervence na
cestu po archivech venkovskych z 11ichZ toho roku prozkoumal
hlavne archivy mestske ve Stffbre a Trutnove. 1) Kdyz se pak na
podzim do Prahy vratil, priCinil vsi pilnosti a energ-ii rukou k dilu,
aby praktickym zpusobem prace ptekladatelska se usnadnila a
1) Neili na tu cestu se vydaJ, pfestehoval se z Betlemskeho namesti na SenoVRzne namesti do c. 845 - II. do 3. poschodL

rychleji ku predu postupavati mohla. Jake nesnaze prekonati bylo,
poznavame nejlepe z listu Erbenova dne 9. listopadu 1846 pl-iteli
Rostlapilovi, jemU± ad pteldadateluv bylo ulozeno, aby k parag-rafu ,I I I. soudniho radu vsecka nafizeni pozdeji vysla na jazyk
cesky prevedl. Kdyz totiz Rostlapil praci svou Erbenovi a Strobachovi k posouzeni poslal, tu se videla poHeba presne ustalene,
jednotne terminolog-ie; v omluvnem psani, ktere Erben Rostlapilovi pro dlouhe mlceni sve iaslal, poznavame nejlepe nesnaze,
s kterymi prekladatelum bylo zapasiti. Nesnaze tyto, jak Erben
pfiteli psal, nalezeji v terminolog-ii, na kterou jste jiZ take sam
nap fed nas puzorny uCinil. I usnesli jsme se na tom, ze Vas pi"eklad dfive se skonCiti a vyjiti nemuze, nezli nas preklad soudniho
j'adu, na kterem jsme t i- i celi leta byli pracovali- a jeste nedokonali. Neb ma-Ii V as pteklad ,byti k poHebe a ku prospechu,
musi se dokonale se soudnim tadem v terminolog-ii sl'ovnavati.
K dosazeni vsak dokonalosti a duslednosti y terminolog-ii soudniho tadu museU jsme velmi dlouhavou a obtiznou cestu nastoupiti. eely soudni a konkursnf tad, kazde slovo s jeho pfekladem
(neb nas preklad, co se smyslu dotyce, jest hotov) muselo se tolikrat, v kolika paragrafich pfichazi, na zvlastni cedulky napsati,
jichZto se shledalo na 20.000. V prad tu uvazal jsem se ja a
celkem sest nedeI nic jineho nedelaje sem s tim psan{m stdvil.
Nyni jsem hotov a Sumavskeho sestrenec rovna jiz tH nedele
u mne cedulky, kazdy den 2-3 hodiny, na nemecko-cesky slovliik, v kteremz home ceskeho vyznamu a, kde poUebi, i zpusobu
mluveni, take vsecky parag-rafy udany budou, pod kterymi to
slovo pfichazi. Kdyz se takto z cele knihy slovo se slovem sejde,
ziskame tolik, ze tez nemecke slovo, co mo±tle, tymz ceskym budeme vsude mod pi'eloziti a ze kazdy jiny nemecky vyznam i sve
rozdilne slovo v pfekladu obddi, cehoz jinak nelze bylo dociliti.
Sl'ovnany jsou teprv pismena A a B. Aby pak byla prace dokonala, dame i ceskonemecky slovnik, ale jiz bez paragrafU. Sepsanl slovniku z uspofadanych cedulek ovsem i na mne cekci, ale
toho jiz se nelekim. Tu mate verne pfiCinu naseho prodlevani
s opravou Vaseho prekladu a jakoz sami sobe k budoucim potfebam poslouZime, tak doufame ze i jinym, kdo v pravnich vecech naseho casu chti pracovati.« Z toho videti, ze tato prace
prekladatelskci, pH ktere Erben velike ueastenstvi mel, byla velice
nesnadna; avsak Erben znalost svou pravnicke cdtiny timto pte-
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kladanlm tak rozmnoZil, ze pozdeji hlavne jemu, jak Safarik sam
svedciJ, dekovati by 10, kdyz komise, ktera r. 1849 k ustanovenf
uplne pravnicko·politicke terminologie ceske byla svolana, v tak
kratkem case svou ulohu mohla vykonati. pr'eklad pak soudniho
a konkursniho Hdu, 0 kterem Strobach a Erben s ostatnimi spolecniky vice nez ctyfi leta pracovali, vysel tiskem roku r 848.
Avsak ani zamestnani v archivedl, ani v museum, ani
v ucene spolecnosti, ani obtizne prekladani prave dotcene nezddovaly Erbena od prad a studii oblibenych, od pisni a obyceju narodnich. Vysel totiZ r. r847 tfeti svaz~k .Napevu« k narodnim
pisnim vydavanych od J. Hofmanna, ktery Hdal, aby do privatni
biblioteky dsarske prijaty byly; Hdosti te vyhoveno a nakladatel
obddel za upravnost vydani dne 18_ cervence 1847 zlatou
medaili. Jako vysledek studii svych 0 starozitnych obycejich slovanskych uverejnil Erben v prvnim svazku Musejniku na r. 1848 staf:
o bet 0 van f z e m i, ve kterez take obsazen jest preklad srbskeho
narodniho zpevu 0 »zalozeni hradu Skadrar. Pracemi, ktere Erben
do doby te byl pofidil, osvedCilzajiste pilnost neobycejnou, nadani skvele, vlastenectvi opravdiv(~, nezistne a pr-edkem takovou
znalost ceStiny, jakou tehda maJo kdo chlubiti se mohl. Nejcelnejsi muzove v narode a vede uznavali radi zasluhy svedomiteho
a ticheho pracovnika, ktery bez hluku a okazalosti obema, narodu a vede, platne sluzby konaI. Byla to zajiste cestna odmena
zasluh Erbenovych 0 literaturu ceskou, kdyz dne 14. Ie dna 18 4 8
k navrhu Palaekeho zvolen jest za elena uts/ho sboru Matice
Ceske jako±to dukladny znalee jazyka, ponevadz ho, jak Tieftrunk
v Dejinach Matice Ceske pravi, »tehdaz po smrti Jungmannove
Sbow zvlaste poUebi bylo.« Tez kralovska ucena Spolecnost pHdruzila si Erbena aeneID dne 12. bfezna, tedy v pfedvecer velikeho hnuti, ktere pak mocnarstvim Rakouskym a kralovstvim.
Ceskym mohutne otfasalo. Nejlepsi muzove vseeh narodu tenkrate se domnivali, ze vyslo slunce svobody, aby jiz nikdy nezapadlo. Vsecky tuzby po tolik let nasilne utlumene zjevovaly se
nyni na f ovrehu rozcer-ene verejnosti a okamZik mel napraviti
ht-ichy nekolika stoletf. Nadsenosf panovala v Praze a veskeren
mirod cesky ocekaval jako kdysi za nejslavnejsich dob historie
ceske od hlavy kralovstvi heslo, jimz by se hditi met. A Praha
uznavajic, ze kmen cesky pray sobe naletit),'ch dobude a pojisti
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jen ve spolku s ostatnimi kmeny slovanskymi v Rakousku svolala slovansky sjezd, ku kteremu tak zvany N a rod n { v y b 0 r
phpravy Cinil a pozvani rozesylal. Tenkrate Erben, jehoz jmeno
tez na tom provolani podepsano jest, poprve a naposled ve svem
zivobyti mel ucastenstvi v ruchu politid:em, k nemd se pfidruZil
opravdivou nadsenosti duse hluboce dojate, duse ceske, ktera utonouti prahla v obeenem duchu slovansl.em. Ulozeno jemu od Narodniho vyboru, aby Jihoslovany, s kterymi se skrze St. V raza
blize znal, ku sjezdu pozval; uCinil to psanim dne 6. dubna Vrazovi zaslanym, jez nam nadsenost a nadeje jeho uplne zjevuje:
»Rozmily pUteli a bratfe! Zde odesylam nektery pocet pozvani
ke s]ovanskemu sjezdu v Praze na den posledni tohoto mesice,l)
pfi tom Vas prosebne, ana pro Buh, pro vlasf i pro vsecko, co
Vam svateho jest napominaje, abyste na ten cas co mozna u velikt~m poctu do Prahy sejiti se racili. Zvlaste pal. od Vas, pi-iteli,
toho zajiste ocekavam, ze, bud' co bud', pfijiti neobmeskate, ana
zovu Vas, abyste prijdouce bytem u mne za vdek vziti racili a
pl-imo ke mne se obratili, jakoz pak i jini nasinci vsickni 0 to se
postaraji, aby kazd)'T z hostfi by tern a co mozne i jinymi poUebami byl u nektereho z nas opatfen. Vim zajiste, ze v tyz cas
i Vas domaci snem pl-ipada, vsak ale proto nedejte se zddovati ;
jednaf se tu 0 vec velikou, 0 vee rozhodnou pro nas i pro vseeky
Slovany moenarstvi Rakouskeho; nejednat se tu 0 nie mene, net
aby vlada od sve dosavadni nemeeke politiky upustila a nas Slovanu se pHdr±ela; a toho jen tehdaz budeme moei dosahnouti,
kdyz Nemeum co mozne velikou silu v odpor postavime, kdyz se
Vas, brath slovansti, co nejvice sejde, Doba jest dUlezita, velika
-- ted' anebo nikdy 1 Rozdejte tyto listy vsem muzum s narodem
slovanskym uphmne smyslejicim a co se nebude dostavati listu,
povzbuzujte slovem, aby byl uCinek platny, by nikdo, jemuz blaho
narodu let! na srdci a kdo dosti yule a sily v sobe citi, jemu
poslouZiti, nevahai pfijiti; ostatne pak spolehame se na pomoe
BoH l«
Stejne rozjarenou mysli odpovedel St. Vraz ze Zahrebu dne
23. kvetna Erbenovi, ze ze Zahfebu dojedou ctyH dne 29. nebo
30. do Prahy, a konCi list svuj temito slovy: »Srdee mi igra od
veselja, kad pomislim, kolika ce bid radost moja pozdraviti opet
<:maj krasni i slavni grad, koj se kiti slavom i junaetvom tolikih
1) Z pH?:in rozlicnych zaluljen sjezd tepr\' 2, cervna.
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junackim«
Erben vsak tOil dobou jiz nebyl v Praze; mdkal mezi
Jihoslovany, ktefi tehdaz vnuknutim hrdinskeho Jelacice chystali
se k valecnemu odporu proti Mad'ar6m. Na te ceste sprovazel jej
Vilim Lambl; oba· pak posylali zpravy 0 hnuti jihoslovanskem
Safafikovi do Prahy, aby slovansky sjezd spolehlive zpravy mN .
o tom, co na jihu Se deje. Oba muzove pak, Erben a Lambl, od
sjezdu prazskeho jmenovani jsou d6verniky toho sjezdu pH sneme
chorvatskem, jak Safahk dne 6. cervna 1848 Erbenovi psal;
». • . Ractez psani J. Ex. banovi co nejdfive odevzdati, obsah
v pHlozenem prekladu. Jste jmenovani od Narodniho vyboru poslove a zastupniei nasi k snemu chorvatskemu. Jednani sjezdu
slovansh::ho tezke a rozvlacne. Bratfi Jihoslovane pospichaji;
proto jsme musili zmeniti poradek jednani a ubehli do novych
nesnazl. Vsak doufam, ze k nejakc~mu kOllci pHjdeme. Na mne
cela tize praci IdI.« Ale bohuzel, nadej slechetneho Safafika se
nesplnila! Znamo, ze revolueionarska strana nenavidela sjezdu
slovanskeho, kdyz videla, ze v nem panuje vetsina Rakousku
pfizniva a zachmatUm revolucnim odporna; pletichami, do kterychZ
zamotala take nekolik strestenCQ domacich, dovedla toho, ze
sjezd slovansky, teprve 2. cervna 1848 zahajeny, znamymi udalostmi neblahymi 0 svatem duse (12. cervna) sbehlymi nahle
rozejiti se musel a ze tim pochovany jsou vsecky nadeje, jichZto
spIneni od neho se ocekavalo.
Prestanim sjezdu slovanskc~ho pr-estal sam sebou take mandat
Erbenuv a LambJuv u snemu chorvatskeho; Erben se vd.til do
Prahy, kddto Lambl na jihu z6stal a cas od casu zpravy 0
vzrustu a pokroku vypravy JelaCicovy pl'atelum do Cech POS)Tlal.
Erben vrativ se koncem cervna do Prahy se zmarenymi nadejemi
tusil jiz tehda, ze revolueionai'ske hnuti, ve ktere se promenily
snahy rozumejsich politiku, bez zadouciho vysledku zustane;
nabyl presveciCeni, ze tela jeho jest phlis slabe snaseti rozechveni
a rozharani mysli, ktere llcastenstvi v politice dob rozkvasenych
nevyhnutelne v zapeti mao Jsa v sedmatl"iccitem roce veku sveho
uvazoval take, ze cas jest svrchovany, aby se postaral 0 jiste
postaveni materielni, jimz by svou i rodiny sve budoucnost zabezpeCiL Uvaha ta, jakoz pak i naval praci rozlicnych, ktere se
po navrate jeho se vsech stran na nej hrnuly, byly na pUCine,
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do Narodniho v),boru byl volen, politicky Cinnym nebyl, tak se
po navrate svem ze Zahfebu s politikou nikdy jiz nezanaseL. , Jak svrchu do tee no, mel do te doby mesicneho pl-iJmu
jisteho tl-icet zlatych, ale bez prava k pensi; ceho ostatne rodine
poUeb! bylo, musil vydelavati pracemi vedlejsimi, ovsem per-em.
Prace ty prospivaly vede; ale to prave jest to smutne, ze tehda
nebylo mozne, aby muz tak zaslouzily a vedecky vzdeJany byl
dosel pevneho postaveni, jakeho zasluhovaL Snaze teto, dojiti bez·
pecneho postaveni, slusi pI-iCisti, ze Erben propujcoval sil svych,
kdekoli se jich vyhledavalo; doufal takto ziskati si zasluhy a tim
i dobrou vuH tech, ktefi by vlivem svym jemu k zaopatr-eni po·
moei mohli. A jak skromne jeho pfani v te pfiCine bylo, pozname
nize. Ac, jak sam pravil, nikdy k novincil'stvi chuti nemel, pi'ece
se nezpecoval pi'evziti redakci Pra?skych Novin, .ktera mu brzo
po navratu ze ZAhfebu, totiz dne 24. cervence 1848 byla sve·
rena. Vice se mu zamlouvala tissi prace pr'ekladatelska; s N e ub a u rem a G r ii 11 "Y aId e m pfekladal tou dobou Z i k 0 n n i k
o b can sky, ktery vsak z phcin, jd nize vylozeny budou, tiskem
vydan neby!. Taktez ustanoven jest dne 7. zafi od mistodrZitelstvi,
aby dUleZitejsi zakony a nahzeni na cesko prevadel a ponevadz
stalym translatorem jmenovan neby!, neurcen mu rocni plat, nybrZ
vymel'ena mu cas od casu odmena podle toho, jak mnoho pre:
khidal. Kdyz pak zemska vlada k zadosti Matice ceske P?staratl
se usnesla, aby ve prospech rovl1opravnosti jazykove v Cechach
ustileno bylo Ufedni nazvoslovi a k vuH tOri1U zvlastni komisi
nahdila, povolan do ni dne 20. listopadu take Erben, a kdyz stavove ustanovili, aby na stavovske realce se pfednasela take cestina, zadal za stoliei tu (provisorni) dne 25. listopadu r. 1848;
avsak novym zafizenim skal strednich s toho seSlo. Kdyz eisai-sId akademie vide{lska zvlastni komisi zhdila, jeZ mela material
historicky v jednotlivych archivech vefejnych a soukromych i.aznamenati, pozadan Erben dne 28. listop. 1848, aby archivy ty
v Cechach, v nichz by patrani dobry vysledek dalo, a muze na·
znaCil, kteh by se k takove priiei hodili. Cely rok nasledujici 1849
stravil Erben na vetsim dile samym prekladanim, prvni mesice
o'ubernialnich nal-izeni, pozdeji jako elen komise, kterou vlada za
~!-iCinou pravnicko-politicke terminologie do Vidne povolala. Jelikoz se 0 zfizeni te komise jiz na zacatku toho roku
3
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proslychalo a vedelo, ze Erben do ni bude povolan, sbiral Erben
opet ze starych pramenu pravnkh vyrazy a frase, jichZ potom
v pradch komise uzito. Zamestnani s pfeklady a ctenlm starych
spisu pravnick}'ch bylo na pflCine, ze Erben v mesici br'eznu,
kdet take i'adnym clenem ucene spolecnosti zvolen byl, redakce
Prazsk}'ch Novin se vzdal, aby tim vydatneji pradm pfekladatelsky-m venovati se mohl. Desateho dne mes{ce srpna byl povolan
do' Vldne, aby v ceskem oddeleni komise svolane pro ustanoveni
juridicko-politicke terminologie pracoval; pokud za prad tou ve
Vidni meskal, mel mesieni odmenu 150 z1. Komisi te pj'edsedal
Safaflk, vedle nehoz take Antonin Rybicka dukladnymi znalostmi
pravnicke eestiny ku zdaru prace pHs pel, nejv{ce vsak Erben,
jemuz Safarik v pfedmluve k teto terminologii r. 1850 tiskem
vydane zaslouzenou chvalu a vi'ele diky vzdava: »Jsem pravde a
spravedlivostipbvinen zde zvlaste vyjadfiti, ze spracovani latky
ustanovene od ceskeho oddeleni komise a poHzeni tohoto vydani
pan Erben tak ve Vidni jako pozdeji, kdyz se tisklo, v Praze
takovou horlivosti a pilnosti ujal, ktere ku zdaru dfla podstatne
priCinily. Velikost teto prace opravdove a uplne zmeriti Jz; jen
tomu, kdo sam se v lexikaln{ch a podobnych pradch pokouseje
ze zkusenosti vi, co to prace a pile stOjl, nez tak objemna zasoba
slov a rceni v dobe tak kratke tak dokonale se sestavi a v na·
letity zpusob se uvede, jak se pH tomto dlle stalo.« SlOva od
takove autority pronesena vazi zajiste vke nez vsecka ostatni
uznanI, kterych se mu ovsem dostalo; ale kdyz na pochvaly,
ktere mu za praci jeho vyfknuty byly, se odvolaval, by z nich
prakticky prospech mel, nebyly mu v nicem platny. Zadal totiz
dne 22. zah 1849 0 jedno dvou mIst archivafskych, ktera s platem 1000 z1. pH prazskem zemskem soude podle nove organ isace se zHditi mela; avsak zadal marne.
Koncem roku 1849 vratil se Erben do Prahy, aby material
k slovniku juridicko·politickemu v abecednf poradek uvedl a mimo
to s Neubaurem v pi'eklad {izenl soudnIho se uvazal. Listy jeho
z doby te, zvlaste pfiteli Rybickovi posy lane, zive svedCi, s jakou
svedomitostl, horlivosti a zevrubnou pilnostf slovnikai'ske praci se
venoval a kterak zaroven peeliv byl na jistem postavenf a urade
se octnouti, by rodina jeho bezstarostneji do budoucnosti hledeti
mohla. Tak piSe Rybiekovi dne 22. bfezna 1850: »V posleze po·
slanych arsieh opomenul sem nedopatfenim nekolik terminu do-

!oziti, ktere by Iy za psany na cedulkach od Vas ve Vidni obdde·
nych; teprv po odeslani jich, kdyz sem poeal rukopis dale k tisku
pHpravovati, pdsel sem na to a hned poznamenal sem to ve svem
rukopisu, abyeh pH korrekture toho mohl doloziti, - proeet nemejte 0 to peee, ae jestli ze ste pozorovali. .. Hekladu Uzeni
soudnihu mame jiz 300 paragrafd a potom jakmile se revidovati
poene, daji se revidovane archy pfepisovati a po bistkach do
V!dne posflati se budou, tak ze by ta eela prace do konce dubna
vytistena byti mohla.« A s strany mista archivarskeho, za ktere
v zaU minuleho roku byl zadal, piSe v temz liste: »~trany obsazen! mist SOUdl1ich a k tomu naletitych uradu v Cechach nic
potud nepfiehazl. Tot jest jakysi tezky porod; zdaf se, jakoby
nas chteli nechati naposled. Co se mne dotyee, mam prieiny obavati se, ze me snazeni strany toho Madu, ae dosti trudneho, bude
marne a eesta ma do Vidne daremna. Prosim Vas pro Buh, nevIte nie 0 tom? Nedalo-li by se v te veci, ae Ueba-li toho, jeste
neco uCiniti? Panu dru. Bekovi ostycham se psati, abych ho jiz
konecne neustalym nan nalehanim nerozmrzel - a vzdy prece
on sa n jediny jest, ve ktereho svou celou nadeji skladam. Stro·
bach mne lieustale k tomu ma, abych mu jeste jedenkrate psal,
aby se te veci u paria referenta ujal. Vymlouvam se mu vseli·
kterak, jsa zajiste presvedcen, ze pan doktor vse uCini, co se
Ciniti da; ale prave toto domlouvani mne vice nepokoji, neb se
mi zda podle toho, jakoby Strobach sam neme! velike duver~
v uCinek sveho listu, kteryz sem byl od neho k panu referentovl
nesL« Nejistota, zdali Mad archivafsky pH zemskem soude obdrZi
cUi nie, jej tim vIce trapila, Cim vice prava miti se domnival, aby
mu pro prace, v ktere se ve prospech uredni eestiny uvazaJ, dan
byl, a Cim vice prazske urady uznavaly zasluhy jeho v te veci
tim, ze nan podobne prace vznasely. J m"enovite zadalo na nem
mIstodditelstvi, aby konecne se rozhodnul, zda-1i translaturu defi·
nitivne pHjati mIni? Ale maje na mysli doteeny ilfad archivai'sky
ph soude, nemohl se rozhodnouti. PiSet v te pUCine dne I I. dubna
r 850 pfiteli Rybickovi: »Zejtra skonCim pfeklad trestniho Hdu
a pak se bude ob den revidovati, abych ja mohl kOlleept slov·
nIku pl-ipraviti jednou ku konci; nebot vezte, ze po ten cely cas,
co jsem z Vidne naposled pfijel, v tom ani za arch praco~ati
jsem nemohl. NynI hodlam aspon ob den 0 tom pracovatl a
bude-Ii mozne, budu ku konci tohoto mesfce hotov. Vsak ani
)3*
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v tom se zajiste zavazati nemohu; nebof jsa bez grose a pfijmu
s t a U~ h 0 nemaje mimo z museum 25 z1. mesicne zadneho, musim
hledeti, abych mohl byti ziv a pul dne jifi(~ praci obetovati, totiz
.1nistosekretarstvi Matice, kterez mi dosti mnoho Ciniti da. Protoz,
panove, pohanejice Aura 1) hledte, abyste nezkazili mne. Obetovav
prve cele 4 mesice vyhradne te praci, z hotoveho dokladaje na
zivobyti, prosfm pro Buh, abyste nynf meli se mnou malicke
strpeni - vsak nejdele do polovice maje jsem hotov, af jiz cokoli
pfijde. Co se p. ministerialnfho rady a statniho sehetal'-e dotyce,
tu by do pis p. Safahkuv snadne pon~ohl, ktereho mi zajiste neodepfe, vida v jake jsem nesnazi. K tomu pl-islo i take to, ze mi
od zemskeho mistodrZitelstvi vzkazano, abych konecne ujal translaturu, jinak ze ji dati musi jinemu. Translatura jest jeste ma
jedina posledni nadeje. Kdyby i vsecko prasklo a kdybych k vUli
slovniku i 0 tu p!-ijiti mel, tu by -- Vsak odpust:te mi a za zle
nevykladejte - dnes jeste pujdu k Zivnovi a prositi ho budu,
aby s translaturou jeste do konce toho mesice pockal, a do te
cloby se vsemi silami pHCinim, abych byl hotov. Ovsem, kdybych
to bral jen na lehkou vahu, bylo by za nekolik dni - ale z celeho toho sami poznavate, ze pracuji svedomite, nie nepoloze do
textu, cehoz nemohu dobrymi prameny doloziti. A vyhledavani
toho stoji nejvic prace; pro cd jiz mejte strpenI.«
A skutecne koncem toho mesice shotovil slovnik terminologicky az po literu Z; ale stezuje si opet Rybickovi, jak velice
pracemi zahrnut jest, tak ze se aktuarstvi pH ucene spolecnosti
vzdal; pise totiz dne 29. dubna I 850: »Nevim, Ci jsem a Ci budu,
a proto hledim na vsech stranach vyhoveti ... vzkizal mi take
Mitrovsky, pfedseda vrchnfho soudu zemskc~ho, abych jim nektere
dulditejsi veci jich pfekladal; nemohl jsem mu to odepl'iti ...
A tim spusobem mel jsem tyto dye minule nedele tolik prace,
ze jsem mys1il, ze to nevyddfm. Z te pffCiny take odfekl jsem
se uradu aktuarskeho pH zdejsf ucene spolecnosti, nemoha jiz te
prace zastati.« Touz dobou take dovedel se, ze uradu archivarskeho u zemskeho soudu nedostane, a poznal take, kdo proti
nemu tajne ve Vidni pracoval, aby kyzeneho mista neobddel:
byl to dfivejSi vlastenec Jelen, tehda jit uplne »bachovsky husar«,
o kterem Erben dne 29. dubna piSe: »0 pfiteli J e len 0 v i
mohu do dati jeste to, ze neveda nic proti mne snad politickeho,
1
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by mne hk zakroutil, vymyslil si lez, »ze pry ja toho Ufadu
nepoUebuji, neb ze mam od ucene spolecnosti 600 z1. jako aktuar«
- tak to zde vypravoval p. ministerialnl rad11l Sch. dru. Strobachovi. Kdybyeh ja mel jistych. 600 z1., llelezl bych jako pes a nedaval bych Se tez jako pes odkopavati.«
Po"ledni tato siova ukazuji nam zfejme, jakou trpkostl mysl
Erbenova tenkrate byla naplnena, kdyz sam k sobe nespravedlivym se stal. Nebof nic od neho nebylo tak vzdaleno jako sobectvi a podHzavost; cenil sve prace podle prave miry, ze si
o Ufednf cdtinu ziskal velike zasluhy, a byl opravnen ocebivati,
aby nan zfete1 obracen byl, kde znalost jazyka ceskeho a sbehlost
v pracich archivafskych, kterou od r. 1843 at do r. 1847 skvele
osvedCil, rozhodovati mely. Nenavidel po eely zivot svuj podHzavosti a byl odpfisahany nepfitel politickych santaluv a onech
proklouzilku, ktef{ shrbenym hfbetem a politickym licome1'11ictvim
nedostatek vedenl a schopnostl nahrazovati usiluji a takto postaveni dosahli a dosahuji, k nemuz ani mravni zpusobilosti ani vedeckeho vzcielani nemaji. Trpkost v nem vzbuzena jdte vice se
rozdrazdila, kdyz po vyjiti slovnfku terminologiekeho nalezli se
Hde, ktef{ mu neuplnost vytykali nevazice, ze naprosto mozne
nebylo, aby za ctyfi mesice se pod ala praee hned prvnim vrhem
uplna a dokonala.
Rozdrazcienost, ktera se ho zmocnila, pozna se verne z listu
nedatovaneho, jejz tou dobou psal pfiteli Rybickovi: »Ovsem jsem
rozhofcen ... na to, kterak se se mnou nalozilo. Ja se byl nadal,
ze mi ta prace slovnikova ponekud pfece za kousek zasluhy poctena bude a ze slovo nejvyssiho 1) a slovo referentovo mi ustne
a Strobachovi pisemne dane bude pfece v sobe miti z1'11o; tu
pfijde nicemny ... a pHvede ... cloveka, ne sice mne osobne, ale
jinak cele Praze nechvaille znameho... a tomu se dala pfede
mnou pfednost s dolozenim, ze jinak byti nemohlo. Toe musim
byti jiz praspatny chlap, az sam za' sebe se stydim. Ale moje
vina jest jina. Praveno mi z jineho pramene, ze se takovych lidf
poUebovati nemuze, ktefi pri svych narodnkh libUstkach zustati
ana narodnfmu separatismu pomahati mini. A ja blazen jsem
myslil, ze vzdelavaje cesky terminologicky slovnik tim sobe nejake zasluhy dobudu! ... Co se toho spfnani rukou nad vynechanymi_slov)' dotyce, toho bych ja jiz tak nesnesl, ale fekl bych
Cl1n

1) T. j. ministrovo.
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verne, mozne-Ii, aby se za ctyry meske te komise, kdd se teprv
material musel sbirati, aby se tu neceho nepominulo? Kde jest.
jaky nemecko-rakousky terminologicky slovnik, tak ze bychom
z nepozornosti z neho neco vynechali? A ceho oni sami, totiZ
uplne sebrane terminologie nemajf, kterak toho mohou zadati od
nas, davse nam tak kratkou lhUtu, ana jiz i po tfech mesidch
chtevse nas rozehnati? ... Jest-Ii na mne jaka chyba, jest to ovsem
jista rozCilenost a rozhofcenost, jiz nyn1 jako nemoc, kteraz se
pH kazde dosti male pfilditosti zase dostavuje a kterouz moje
rociina, ac mi ji potom pokazde lito, casto zakouseti musi.«
Ale netoliko usudky tech, ktefi slovniku neuplnost vytykali,
byl Erben podrazden, nybd take Semberou, ktery na pfeklade
Erbenove trestniho zakona vselijake, jak pravil, opravy Ciniti
chteL Sembera, tehda jiz translator cesky fisskeho zakonnikd,
znal sice mechanickym zpusobem spravne cesky psati, pfekladal
take nalditc, nicmene vsak nevniknul tak do ducha jazyka cesb§ho jako Erben. Dokazal toho, kdyz Erbenuv preklad nemeckeho: Versuchter Todtsch1ag - pokus zabiti - mermomoci
nahraditi chtel slovem: za b j j e n i! Erben popuzen, ze takovy
nerozum take do trestniho zakona ouvodne od neho pfekladaneho
p. Semberou vpasovan byti ma, 'ohradil se proti tomu velmi
rozhodne v Iiste danem Rybickovi, v nemz mezi jinym pravi:
»P. Sembera jest hodny, dobry cIovek, ale naramny vrtochar a
pl'i tom tvrde sije, kteryz, C(J si byl jednou do hlavy vzal, od
toho nesnadne odvesti se da. On ma nyn1 ovsem nas rukopis
v rukou, muze z neho udelati, co se mu libi - neb se mu braniti
nemuzeme; ale zdali ma skutecne pravo, co bylo zde po bedlivcm
uvazeni od th osob docela na zaklade terminologie ve Vidni
pl-ijate vystaveno, samovolne zbofiti? 0 tom pochybuji. Vite, ze
bylo prave 0 tom: z a b i j e n I, kteraz dIe pana profesora znamenati ma ,versuchter Todschlag' v naSi komisi mnoho mluveno a
jednano a ze to od nas ode vsech jednomysIne bylo zavdeno,
ackoli p. profesor od toho nechtel odstoupiti - kterak nyni tedy
muze 0 sve ujme takoveho neco zmeniti, co tak velmi dUlezite
jest, za pouhy vrtoch, ktery naramnyzmatek, ana jeste neco
horSiho v praxi zpusobiti mus!. Pro Bfih, toho nedopoustejte!
Pak-Ii se to prece stane, musim Vam oznamiti, ze je zde sneseno:
vyhodi-li pan Sembera ta slova z pfekladu a vloZf-li misto toho
svou faleSnou libfistku, ze budeme proti tomu velmi protestovati,
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netoliko v novinach, ale i u ministerstva, pfedlozice zevrubne ve
vsech paragrafech, jichz se dotyce, nasledky takoveho falesneho
vykladu; a co z toho potom p. profesorovi ptijde, anebo snad
veci same, tim my nebudeme vinni. Zakonnik ffssky a zakon
trestni neni zadna hracka, 'aby se snad v nem pouhe libustky
provadely - neni to zadny Zdis]av Sternberk proti Tatarum
jemuz se clovek jen usmal l ) - zde jde na jedne strane 0 zivot,
Hdsky a na druM 0 v~ecku dfiveru k ceske terminologii a zpu·
sobnosti jazyka ceskeho k uradovani, kdyzby takove veci vysly
v zakonniku.« Timto dutklivym napomenutim zachranil Erben,
aby takova nestvfira, jako jest »zabijeni«, nepl-isla do pfekladu
fiSskeho zakonn1ka.
Ackoli rok 1850 Erbenovi mnohou trpkost zpfisobil, ozelil
prece pffkoh sobe cinene brzo jednak vedomim, ze poctive jeho
vlastenectvi hlavne bylo na phCine, ze statniho uradu neobddel,
jinak tim, ze muzove ve vlasti na prednim miste stojicf se vynasnazovali, nahraditi jemu, ceho vIada germanisujid mu odeprela.
A tu opet by! to l'alacky, ktery se Erbena vi-ele ujaL Nejen ze
vybor musejni dne 19. listopadu 1850 jmenoval Erbena sekre·
tar em a archivarem s rocnim sluznym 400 zl., nybd Palacky
;woHl si jej na miste Tomb, ktery se stal universitnim profeso rem, za pomocnika pH sbiran! a poradani listin, zacez ze stavovske pokladny tez 400 zl. rocne dostaval. Take mimoradne
mel tehoz roku dfichody; tak obddel tfetinu ze 420 zl., ktere
ministerstvo pfikazalo Hem prekladatelfim obcanskeho zakonnika,
polovici 300 z1. vykazanych dvema prekladatelfim trestniho zakona a 152 z1. za preklady pofizene v lednu a pak od mesice
dubna az do cervence r. 1850 pro mistodditelstvi v Praze. Tez
za praci pH slovniku terminologickem byl odmenen znacnejsi
sumou, ktera mu byla tim vitanejSi, an tim »aspOl} ponekudd,
jak Rybickovi dne 11. hjna psal, »nahradim sve zene toho, co
v techto kolotavych caskh sveho jmeni ztratila, 0 ktereZto sve
ztrate potud jeSte niceho nevf.«2) Jisteho platu mel Erben vlastne
1) Narazi zde Erben na pokus Semberflv v jeho spise »Vpad Mongolilv«
(1841), ve kterem tvrzeni Bockovo, ze vitez nad Tatary nema se jmenovati Jaro·
slav, nybrii Zdislav, odilvodl1oval i tim, ze slovo Jaroslav do verse: »Jaroslav yes
ve krvi s orem sbrocen« se nehodi, an se tim ldade 0 slab;ku vic a. lie tudiz stati
rna Z dis I a v. Sembera totii nevedel, ze v stare ceske prosodii slovo »krvi« se ete
jednoslabicne.
2) Bude to Gezpochyby taz ztrata, 0 ktere dne 28. unora 1856 Rostlapilovi
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jen ty ctyl-i sta, ktere od museum dostaval, kdezto ctyfi sta ze
stavovske pokladny za jiste pocteny byti nemohly; piSe 0 tom
Rybickovi dne 22. prosince 1850: »Postaveni me pri museum
jest nyni ponekud skvelejsi nez prve byvalo; mamf od museum
400 z1. a od p. Palackeho z pokladniee stavovske tez 400 z1.
(p. Tomek mel celych 600 zl.) a na ten cas nemel bych zadneho
vysSiho pfani, nez aby toto bylo jiste, totiz co se tech stavovskych penez dotyce, ponevadz jdou jen na osobu p. Palackeho, a
kdyby se s tim neco pfihodilo, byl bych bez nieh. To neni Zeidne
marne obavani; nebof vezte, ze p. Palacky jest nyn! s jednou polovid stavovskeho vyboru v odporu pro vydani dejepisu sveho
v ceskem jazyku a ne v nemeckem; pp. Beer, Ervfn Nostic a
Kohler (byvaly magistratnf mfstostarostaj nechtejf miti dosH na
pouhem Wenzigovu prekladu, nen! jim pry dosti spravny (a Wenzig
jest rozeny Nemec I), ale bez pochyby nemeli by z milosti :nie
proti tomu, kdyby se Palackeho originaJ nemecky do spatne cestiny pfekladal. Cekam s toU±ebnosti, jak se to rozhodne, neb
Palacky neupusti nikoli od svehov pfedmluve poslednlho svazku
Dejin ceskych vysloveneho umyslu, ze jiz nie vice nemecky psati
nebude.« Obava ta, tehdaz ovsem podstatna, nesplnila se, jelikoz
Erben rok na to jisb~ho postaven! dose1 stay se archivarem mesta
Prahy. Sekretafstvim musejnfm Erbenovi prace ovsem pfibylo,
ale prace, ve here si lib oval ; piSe Rybickovi dne 11. rijna 1850:
»Mile mi jest, ze se archivu musejnfho odfici nemusim a s potesenfm v nem neustcile pracuji... Co se tyee Matiee, nejiste jest,
zdali ji na de1s1 cas podrZim, neb tolikerym pracem (totiZ archiv
zfizovati, Palackemu pomahati a krom toho jeW': Matici zastavati,
kdei nyni mnoho prace jest a i budoucne bude) z tezka budu
moci vyhoveti a take bych rad sam sobe neco casu vyhradil,
abych ve svem pracovati mohl, a tu se radeji se skrov11ejsi
sluzbou spokojim.« -.
Jest skutecne se podiviti Erbenovi tolika pracemi zahrnutemu, ze jdte casu useUiti mohl na prace vedecke. Tou dobou,
totiz r. 1849 uvefejnil Musejnik od neho pojednani J men a m esic u a v bfeznu r. 1850 svereno mu k na vrhu Safarikovu, aby
psal: »veriv priliS mnoho v poctivost lidskou a nejsa dosti honen ve vsech prak·
tildch advokatskych, pro tote se s nimi neobiram, leta 1848 pfipravil sebe aneb
radeji svou ienu 0 1100 z1., sU., ktere na dome tehdai v dobre jeste hypotece,
~spoii dkonni, zde v Fraze byly pojisteny."
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kroniku Bartose pisare k tisku pfipravil, kterou Matiee cesld vydati chtela. Patrno, ze Erben s Bartosovou kronikou jiz dfive se
zanasel; neb of jiz dne 9. cervna 1850 piSe pllteli Rybickovi:
"Pfipravil jsem z dvou rukopisu Bartose pisare do tisku, aby
jeste letos vysel ... prvni arch jiz jest vytisten - nevim, co
k tomu knezi feknou. Bartos byl horlivy Taborita, nepfitel katoliku i tech obojetniku, totiz strany pod oboji a svihci bez milosti
_ spis mezi starsimi jeden z nejdfllezitejsich ve svem oboru, ac
nekdy trochu rozvlacny.« A dne 22. pro since piSe: »Bartose
pisafe tiskne se jiZ tl-inacty arch a bude ho etyfiadvacet arcM,
do konce unora anebo v bj'eznu (185 I) mohl by byti dotisten. ({
V temz list~ take zminku tini 0 dile Tomy ze Stftneho Knihy
u c e n i k f e sf a 11 s k e h 0, 0 kterem akademicky senat r. 1848 se
byl usnesl, aby vydano bylo na pamcitku zalozeni university
Prazske pfed peti sty lety. Avsak neCineny pl-ipravy k tisku,
nybrZ protahovano to vselijak, az k nalehani ministra Thuna
r. 1850 v mesici prosinci stare sneseni akademiekeho senatu obnoveno jest; pise 0 tom Erben dne 22. pro since Rybickovi:
"Oznamuji, ze se universita prazska konecne po mnohem zdrahani a protahovani te veci pfece odhodlala, ten spis vydati a jiz
i smlouva se mnou uCinena jest, abych to k tisku pripravil a vedl
i cekcim jen jdte pisemneho zmocneni. Cas k vydani vymeren
na jeden rok, tak ze by ten spis vysel ku konci roku 185 L«
A kdyz Palacky koncem r. 1850 durazneji nezli kdy drive na
vydani konversacniho slovniku nalehal a lVIatice Ceska 0 zalezitosH te se radila a vybor, jenz redakci vesti mel, zfidila, zvolen
do neho take Erben, jenz zaroveJ'i se uvolil, do toho slovnika
psati clanky pravnicke.
Rok 1850 na naklonku svem byl Erbenovi pfiznivejsi, neili
byl zacatek jeho. Ceho mu vlada odepfela, nahrazeno mu aspon
ponekud duverou a peCi setrnou mutfl v narode obecne vazenych
a tim nabyl klidnejsi mysli, tak ze nekdy i humor pH nem se
ukazoval. Tak kdyz na pI-. nastala oprava orthografie ceske zamenou au v ou (u) a w ve v, a dva vytecni spisovatele cesti ji
nepfijali, psal 0 tom Rybickovi dne 22. prosince 1850: »CO se
tech skolnich kneh s au a w dotyce, domnivam se, ze jest to
Tomkova hi storie, ktera se tak ve Vidni tiskne, neb Tomek od
sveho neupusti. Nektere skolni knihy tisknou se take zde, jmenovite phrodopis od Krejcfho pro ceskou. rea,lku, ovsem ale s au a v,
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Kdyz jsem to panu SafaHkovi ozmimil, odpovedel, ze jest to Slce
smutna vec, kdyz se z umysla takove nove p!smenkarske rozbroje zase chteji strojiti, ale ze nedoufa, ze by to co rozhodlo
aneb zmenilo. Neskodilo by, aby se proti te veci psalo v ten
rozum: ze au a w jest orthografie bratrska a protoz kacirska,
ale ou a v ze jest orthografie pravoverna, ponevadz prazska konsistoI' byJa prvni, hera svuj casopis pro katolicke duchovenstvo'
touz orthografii vydavati za dobre uznala - a chtel bych krk
vsaditi, ze by takove duvody mely nejprospesnejSf a nejraznejs{ .
liCinck.« ') A v temz liste piSe pHteli: »J a bych sobe nejvyse pral,
abyste se dostal do Prahy, a snad by se i Vam v tom nepokojnem sidle beranu lepe darilo, neZli v tom velikem pravoslavnem
meste.« Na stiznost pak pfitelovu, ze tak nesnadno dostati starsich kneh ceskych, odpovedel dne I I. fijna tehoz roku: »Podivna
vec, jak nyni se po ceskych knihach, a zvlaste starych, velmi
pase; sotva se kde hera vyskytne, nepi'ijde-li clovek hned v prvnl
chvili, jiz ta tam a pak vandruje do Rus, do Anglican, a Buh vi
kam vsude jestt':o Jsout zde I-adni jednatele v te veci, zidovSti a
kfesfansti, a jeden z nejnebezpecnejsich, kter)T nam brzy ani stare
knizecky - krome Museum - v Cechach nenecha, jest - pan
Hanka do Rus... Kdyby Pan Buh dal, aby si ho tam radeji ce.
leho vzali a nam nase knihy zde nechali. Ale Rusi maji rozum,
vedi dobfe, koho kde nejlepe uziti mohou. 2)
Jen na sam em konci toho roku 1850 obddel Erben z domova zpravu smutnou, ze totiz staficky otec jeho jest nebezpecne
nemoce:l; posilaje mu podporu psal dne 31. prosince ujci svemu
uCiteli Zabovi: }) Vim siee, ze tim otci nepomohu, jako ze mu snad
jiz nie nepomuze, ale vzdy se tim prece snad jeste ponekud·
potes!.«
Mnohonasobna prace, kterou Erben r. 1850 na sebe bral a
ktere take vsemi silami dosti uCiniti se snaZil, uskodila jeho zdravi
1)

Viz

0

tom Tieftrunkovy Dejiny Matice

C.

str.

124, I25.

2) Zajimavo jest, co se 0 Hankovi v tom liste dale pravi: "Zatim se ale
nan zde plete nolny bie, totiz komise od noveho musejniho vyboru k revidovani
biblioteky,v rukopis:l, sh!rky mind atd. ustanovena. Hankovi sed! na jedne strane
na krku ~afai'ik a Strobach, na druhe Sacher-Masodl a Vocel. Safahk rnu sice
mnoho neudi'lii, za to ale Strobach bere tu vec zhola podle § beze vseho milosrdenstv! a pan Hanka dosUlva jii' take skutecni' jakesi hryzeni, neb nyn! v bibliotece pracuje! coz prve jak Ziv byl necli'lal. S elruhe strany jest Mawch shov!vavejsi
nez Vocel, ale az pi'ijde Ie jednani, myslim, ze i to zde se napravi.«
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a ukazoval. se na samem Jare r. 185 I obycejny jeho neduh, plivani krve, k nemuz se druzily jine starosti a trampoty, 0 kterych pozdeji (4. srpna) pHteli RybiCkovi psal: »I\'ejiste postaveni
me i jine nehody domaci i vnejsl, jeHo mne potkava1y, ddely
mne takofka docela porazeneho a ke vsemu zivotu dusevnimu
nezpusobna uCinily mne.« Byl takto zdrZovan od pilnych praci,
jmenovite od sepsani predmluvy k Bartosove kroniee, ve ktereZto
pfiCine mu Safarik dne 20. bfezna 185 I psal; »Ackoli V as churaveho nerad zaneprazdiluji, vsak prece jsem p. Tempskemu zadosti jeho nijakz odepl-iti nemohl. Bylt u mne; tuM 011 horM nejake pocasi lle.z jest nynejsi, protoz by rad s Bartolomejem jeste
za dne do bezpecneho pl-istavu doploul. Schazi predmluva a reg'istfik 0 tento se postara pan Sumavsky, coz ale budeme delati
s pfedmluvou? Snad by v nynejsich okolllostech i kratSl, nez byla
uminena, vystacila. Bude-Ii Vasnosti brzo mozne, podniknouti tu
praci? Pak-li by nebylo (cehoz nepreji), 1m komu se obratimer
Racte.z to v uvazeni vziti. Pfeji z te duse, abyste brzo cele
ok1-3.1.« To »hol'M pocasl«, ktere Tempsky dIe slov Safahkovych
vetI-il, byla tuha reakce absolutismu Bachovskeho, ktery do r. 185 I
jako jen tykadla vystrkoval, ale od roku prave dotceneho vsechen volnejM, jmenovite slovansko-narodni zivot, jako vzezzirajici
polyp zniciti usilovaL Co veskeren narod cesky tehda zkusil, jak
nejvytecnejSi jeho muzove podezfivani, policH pozorovani, jak
vsechny ustavy narodni zivot cesky podporujici pronasledovany
byly, snaMme v pameti vsichni. Hlavni utok nameren byl proti
Narodnimu museum a Madci Ceske a ze oba tyto ustavy na
dobro ceskemu narodu se neztratily, neni to veru zasluha absolutni vlady, jiz zajiste vUle k tomu, aby c e sky lid 0 tyto ustavy
pHpravila, nikterak se nenedostavalo. Hned kdyz Safafik r. 1 8 50
v Matici navrhoval, aby Bar t 0 so v a k ron i k a se vydala, pronesl se, jak Tieftrunk v Dejinach M. C. na str. I I7 vypravuje,
Erben v mesici cervenci, kdyz jiz nekolik archU tiSteno bylo, ze
pH nepHznivych pomerech politickych by 10 by radno, aby Matice
toho spisu nevydavala. Nasledkem toho vyjednavano s Tempskym,
ktery se uvolil hotovou cast nakladu od Matiee prevzlti a ostatek
dotisknouti. Obsah Bartosovy kroniky jest ovsem proti katolikum,
avsak take proti utraquistUm; ale hlede k tomu, ze se tu jedna
o stary pram en k dejinam ceskym, n~lze skutecne pochopiti, proG
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tehdaz tolik kriku se nadeJalo, kdyz na svetlo vydan byti mel.
Sam ministr hrabe Thu11 dal si jej, 11et vydan byti smel, pfedloziti; Erben uslysev to domnival se, ze vydani se zapovi; psal
s strany toho dne 4. srpna 1851 Rybickovi: »Pfikladam tuto
take jeden exemplar Bartosovy kroniky. Jest to jeden z tech
velmi malo exempIah'l (totiZ 5), jesto jsem na sve nebezpecenstvi
od knehvazace na Hstek vzal, abych ten spis, kteryz vzacnejsi
bude svym cas em nez JeSinuv Dalimil (jehoz se 10 ex. zachovalo), od zahuby vysvobodil. Nemyslim, ze ten spis svetla boziho spatH, jak veci nyni stoji. Vyzadal si ho totiZ sam pan
ministr vyucovanl, ze ho pfecta rozhodne, rna-Ii se vydati CiIi nic.
A takto dej Pan Buh dobrou noc!" Ale obava. Erbenova byla
marna; Bartosova kronika vysla jeste tehoz roku.
Toho roku vyplnilo se take konecne prani Erbenovo dostati
jiste stalym platem spojene postaven{: dne 1. srpna 185 r zvolila
jej obec prazska mests~ym archivarem s rocnim platem 1000 z1. sU. PiSe 0 tom dne 4. srpna pHteli Rybickovi: »Ze se mi toho
Hdaneho l.iradu arehivarskeho u Prazske obce jiz nynf konecne
dostalo, jest Vam znamo. Toto zvoleni stalo se ne bez jakesi
demonstraee proto, ze jsem jiz dvakrate hanebne se Hdosti svou
mnohem skromnejsi byl odbyt. Cela nemeeka strana be~4vyjimky
mi dala sve hlasy, tim uldzavsi, ze jsem konservativni, ~eska ale,
aspOl} dil jeji radikalni, byla dlouho na rozpadch, nez se konecne
ttl k me strane rozhodla. Takto jsem dostal 68 hlasu proti
dvetna.«

et epistolaria regni Bohemiae dil prvni annorum 745
az 1253.« Ac tisk toho dlIa a poHzeni rejstriku jej zamestnavalo
do 1'. 1855, nicmene byl i jinak literarne Cinnym. Talc r. 1852
vydal Tomase ze Stitneho kllizky sestery 0 obecnych
ve c e c h k r- e s fan sky c h a ujal tehoz roku praci prebirati material k druh"mu svazku Vyboru literatury ceske; jsa vsak zamestnan jinymi pracemi a vida, ze pomery politicke nepfaly dosti
volnosti tiskove, nevenoval mnoho casu teto nove. praci, s kterou
se teprve r. 1856 opravdoveji a vydatneji zanaseti zacal. Tim
pilneji pracoval 0 regestech a clancich pro encyklopedicky slovnik. Co se tyee oneeh, dava Rybickovi dne 11. cervna 1852 zpravu,
ze se tiskne jiz jedenacty areh; za to vsak prace, jd mely pHjiti do slovniku, odloziti musil stranou, jelikoz Sbor Maticni se
usnesl na ten cas Slovniku naucneho nevydavati. K pi-icinam toho
usneS~ni, ktere Tieftrunk ve svyeh Dt':jinach Matice Ceske na
st1'. 140- 144 pl-ivadi, druZi se jina, kterou z listu Erbenova dne
11. cervna 1852 Rybickovi daneho poznavame: ",Doklaciam, ie
se slovnika encyklopedickt:ho, jehoz vedenim se p. Palacky zanasel, na ten cas seSlo. Takto se vyplnila vfile jisteho pana videll.skeho, kteryz se byl 0 to zvlaste zasadil (ackoli nevim proc ?),
aby to dllo nevyslo na svet, ba ani nadeje k svetu nemelo. Neb
se 0 to zde pfed nekterym cas em zvlaste uchazel u udu maticnich a byl take za tou pfiCinou u mne. Ale ja jsem nenaklonil
ucha k zadosti jeho, ani jsem nemohl jeho duvody pfemozen b}·ti
a tak odesel pojav v svem srdci hnev ke mne a kdykoli potom
zas do Prahy pfijel, nikdy mne za hodna neuznal ukazati se.
Take dobra! Tu take maji svuj pobitek vsecky zdejsi roztdky;
ana jsou llel<:teH pani, jeZto jen Palackemu postaveni sve nynejs!
a ze v kalu vsednosti neuvazli, dekovati maji, a nyni by ho, by
bylo mozne, radi utopili, vsech prostfedku k jeho snizen! UZlvajice a ze vsech spolecnosti prostredky nevelmi poetivymi ho vystrkujice, az se nyn! jiz take 0 to jedna, aby ho z vyboru musejniho dokonce vyhodili, ackoli Palacky sam jediny tento ustav
byl stvorill Buh jim za to odplat:!«
Ukazuje se z techto slov i vdecnost Erbenova k Palackemu
i trpkost proti tern, jiz absolutismu za nastroj se propujcovali,
ktery Palackemu kazde pflsobiSte urvati usiloval; Erben vsak pametliv jsa, ze Palack)! vz.dy phtelsky se ho ujimal a sec byl jej
podporoval, zachoval sIavnemu dejepisci vdecnost srdecnou a Inul

Tim, ze Erben se stal Ufednikem na prazske obci zavislym,
podde1 dosti volnosti psati i dale jazykem ceskym, kterehoz
jazyka v pradch literarnich uzivati tehdejsi vladaza velike prohreseni svym Ufednikum pHCitala. A protoz povazujeme to za
prospech literatury cesk<~, ze mu roku 1850 misto archivarske pH
prazskem sou de zemskem proplljceno nebylo. Jako Mednik obeeni
pracoval byvalou pili a pH tom klidnejSi mysli nemaje jiz tolik
starosti 0 svou a rodiny sve budoucnost.
Sbfrky listin, kterou jako vysledek ctyrleteho bada~ v arch ivech ceskych v museum zalozil; a ostatniho matel'ialu listinneho
uZil po chvilich, aby znenahla sestavoval regesta diplomaticld.
k~ dejinam ceskym. Prace mu sice pomalu ale ustavicne pod rukama pribyvalo, tak ze 4. srpna 185 I pfiteli Rybickovi psati
111ohl: »Nyn! pomalu pi-ipravuji k tisku' Regesta diplomatica
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aby pH vlade ab801utni v podez{-eni a nenavist nevpadli. Nelze se
tedy diviti, ze Erben, ktery viru politickeho nikdy nemiloval a
vseho, co by v tab ore narodnim roztdky pusobiti mohlo, se stitil,
velice na ty touzil, ktefi vudce narodu nevdeene a neSetrne se
dot}'kali anebo na ustavy dorazeli, jet narodnfmu zivotu byly
zakladem a podporou.
K ustavum tem naletela po vytce Matice Ceska, jet za doby
te v pusobnosti sve velice byla obmezena absolutismem g-ermanisaenim; mnozf spisovatele ustali uplne od prad vedeckych a literarnich vubec, tak ze temei- nic kloudneho neby!o, co by stalo
za vydani. Nedostatek ten za vinu kladen by! Matici, kterou si
pak nekteH horkokrevnejsi kritikove v novinach ostfe nabfrali nevedou~e nebo vedeti nechtice, ze hlavni a temer jedina vina zaleti na absolutismu a znemravl1ujidm vlivu jeho ve spisovatelstvo
eeske. Kdo Prahy vzdalen til, nemel praveho 0 veei te nazoru;
vefejne proti elankum Matiei ostouzejicim psati, nebylo tak snadne
jiz proto, ze neodvisleho organu nebylo, ktery by obranu Matice
byl pi-ijal. Nezbyvalo tedy lee Matiei braniti soukrome a to Cinil
Erben, kdekoli k tomu pfiIeZitost se naskytla. Tak psal dne
7. dubna 1853 pfiteli Rybiekovi: »Tazete se mne s strany Vyboru. Ovsem tomu tak, ze ke sporadani druheho dilu od sboru
matienfho ustanoven{ jsou pp. S3.fafik, Tomek a j a. Ze se to
mnozstvi materialu tak rychle, jak sobe mnoz1, ae s pravem, pi'eji,
sebrati neda, tomu snadno kazdy moudry porozumi. Ale k tomu
take neni zadneho hluku ani ostouzeni v novinach potfebi; neb
se to i bez toho stane a tim se nikoli vec neuspisi - ovsem ale
mohlo by se snadno stati, kdyz by se neustale dovadelo na nynejSi sbor, ze by pak jin] lide jina opatfeni uCinili, ale zajiste ne
k uspokojeni tech, kteHnyni dovadi. Nepravim to bez pHCiny,
neb Matice jest i bez toho sOJ v oeich a priletitost je vzdy vftana.
Ze pak se nyni zarazila ponekud Cinnost matieniho sboru, to ma
sve dobre phCiny, 0 kterych vsak psati nemoha. Vytyka se, ze
se takove neb takove spisy nevydavaji. Ale C{ pak je to vina,
sboru? nebo spisovatelu, ze jich nepodavaji k vydani? Sbor vypsal pred malo lety ceny - ale ani jedna kniha na to vyzvanf
nepl-isla! J souf jist! lide, kteh vzdy radi kl-iC{; v minulych letech
meli jinam vypad kl-iku sveho, nyni pak, kdyz ta dira jim zastreena jest, obraceji se tam, kde jim nikdo nebran!, ana naopak

kde s tim pHchazej! vdek Vette, ze nyn! jest takove postaven! udu sboru matieniho, ze by se jich vetsi dil rad podekoval z toho ui-adu a ja tet - kdyby se kazd), neobavaI, ze
by tim ustavu tomu uskodil. Jsou vsak takei jine pheiny
toho ostouzeni. Lide, kteH Matiei podaH spisy sve k vydani,
ale ty pl-ijaty nebyly pro jich chatrnost, ti nyn! take nejvice
dovadf na Matici. A mezi temi jest bohuze!! take professor
Hanus, kteryz· ovsem take nemaly dil toho pohorseni na
sObe, nese. Podal totiz lVIatiei ~vuj nakvap v sepsany spis 0 pHslovlch. K posouzeni dostal ho Storch a ja. Storch posuzoval ho
vice v podrobnu, ja v pi-ehledu celku - aniz jsme se byli 0 to
umluvili, a vysledek byl jeden, totiz ten, ze bychom se tim
spisem obecenstvu velmi malo zavdeeili. Ja vsak nad to udelal
pfece navrh, aby se asp0l1 to z neho vybralo, ceho se k Celakovskeho Mudroslovi (ktere p. Hanus v tomto spise za zadne
Mudros!ovi neuznava, nybd jen za material k mudroslovi kteret
on pHpravuje) nedostava, totiz predmluva, literatura a r~jstHky.
To tab§ bylo pl-ijato; ale pan Hanus naramne radii a vsem 11am
ne po filosoficku nadal... Ale dost 0 tom, neda se vse psati.
Frve meIi jsme samou botaniku a nynf by nas chteli zasypati
samymi pHslovimi.»
Hanus toto nepfijeti sveho spisu velmi tezce nesl, tak ze
v nem proti Erbenovi se zrodila jakasi kyselost, jet tomu vselijake
nepHjemnosti zpusobila. A nad to vice: ceho Erben se obaval
stalo se skutkem roku nasledujiciho, kde Matice jeste vice vlado~
byla sevi-ena nez dHve, 0 cemz vsak zde sifiti neni potfebi an
Tieftrunk v dile svrchu dotcenem na str. 149 a sl. 0 tom' obsirne adukladne jedna. Avsak Erben sam, sec byI, venoval sily
sve Matiei, jednak jako Clen sboru maticniho jednak podavanim
ji spisu na vydan!; tak vyslo v Musejniku na r. r853 pojednan!
od neho Sa so v e v P r a z e, r. 1854 prvnl svazek KriSt 0 fa
Haranta z PolZic cesty do sv. zeme, kterehoz spisu svazek
druhy vysel r. r 855. Ale mimo to osvedCil pili svou tim ze
nejen v tisku regest se pilne pokraeovalo, nybd ze take od d~by
te, kde ve!esmutne pomery v Praze ti"valy, tim uCinneji sbiral
povesti narodni vsech slovanskych kmenu. Hledal pat1'11e utechy
v tehdejsich trudnych pomerech a hledal ji tam, kde se mu Zivot
slovansky v puvodni naivnosti a tudiz neporusenosti zjevoval.
Za touz snad pHCinou, pozapomenouti ponelmd na smutnou prosu
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Zivota, kterou narod tehda byl t!zen, prohllzel basne v mlacislm
veku skladane, jez 1'. r853 pod jmenem Kytice vydal. PiSe 0
tom pl-iteli Rybickovi dne IS. unora 1853: »Pi-ijmete tuto laskave exemplaJ basni dilem sebranych, dnem dodelanych neb
opravenych, kterezto ale vsecky zone doby zivota meho pochazejf, kdyz jsem mel jeste chuf verse stloukati.« Exemplar Kytiee
take pozdeji pi-ijat byl do biblioteky dsarovny Alzbety.
Jsa takto zabran do prad mnohonasobnych, aby smutne pocity z tehdejsich neutesenych po:neru vychazejfd utlumil a ohluSil,
byl nemile z nich vytrZen narkautlm, ze jeho vinou biblioteka
ucene spolecnosti mnohou skodu vzala. Byly nedostatky pH te
bibliotece, ktere povstaly hlavne 1'. 1848, kde si kazdy vypujcoval knihy, anti to bibliotelGHi olnamil; mimo touvedeno mnoho
v neporadek v onom rozkvasenem roku, an pHstup k bibliotece
volny byl take neclenum. Kdyz se Erben, jenz jako aktuar ucene
spolecnosti take bibliotekarstvi zastaval, 1'. 1850 l Vidne z prad
terminologicke komise vratil, pohdil katalog a vzdal se pak bibliotekarstvi, jet spolecnost na profesora Hanuse vznesla. Ten kdyz
se v urad uvazal a pozoroval, ze mnohn del jest neuplnych, pronasel se 0 vcci te vselijak a dosti nepmzfetelne, tak ze mineni
povstati mohlo a take jiz povstavalo, jakoby ty nedostatky vinou
nebo snad malversad Erbenovou se byly sbehly. Kdyz takove
povesti ucha Erbenova dosly, byl nejvyse rozcilen apodal spolecnosti obranny Ci vlastne stlzny spis, v nemz os He a bez obalu
pro( Hanuse za puvodce tech urazlivych 0 sobe zprav jmenuje,
cely prubch, jak se s bibliotekou od r. 184f, kde Erben !:fzen!
jeji pfevzal, a jmenovite r. 1848-50 delo, vyklada a rozhodne
leida, aby se mu dtivody, jichz soudni i-ad pr-edpisuje, dokazalo,
ze bibEoteka vinou jeho skody vzala, ktere pak nahraditi chce;
kdyby pak to se dokazati nedalo, aby 111U spolecnost dala v pfiCine te absolutorium a vyjadrenf, ze Erben defekty biblioteky
vinen neni.
Spis, ve kterem ne jedno horlive slovo proti prof Hanusi
se pronasi, uvazovan od starsfch Clenu spolecnosti, ktefi se vy
jadrili, ze vsechno, co Erben v nem pravf, na pravde se zaklida;
spolecnost tedy vydala Erbenovi vyjadfeni dane dne· 14. brezna
1854, ze on defekty v bibliotece vinen nen!. Erben by I tedy
z nafku uplne oCisten; ale. napnutost mezi nfm a Hanusem tfm
se ovsem nezmenSila. Erben sporu takovych, z nichz vzejiti mohla

osobn! nechuf a nenavist, nikdy nevyhledaval, anobrZ VSl sHou
k tomu pracoval, aby vsichni prav! vlastenci pevne k sobe stali.
Za tou pfiCinou take lito val nedorozumeni a zvlaiitnfchokolnostf,
pro ktere lecktery zaslouZily z dob dfivejsfch spisovatel Palackeho
se vzdaloval, a za tech trudnych casu byl on snad jediny, ktery
k nemu doc-hazel, ac veciel, ze polide pilnesledovala, kdo Palackeho navstevuje; tak se odmenoval absolutismus muzi, jenz
uCinil vyrok: kdyby Rakouska nebylo, musili bychom je utvofiti!
Pisef Erben 0 svych navstevach u slavneho historika pffteli Rybickovi dne 20. srpna 1854: » Co V am pan .... oznamil 0 p. Palackem, ze by on totiz mel nejake nove nalezene zpravy k zivotopisu Viktorina ze Vsehrd, divno mi jest, ze 0 tom ja pranie nevim, kdezto ja, ac ne velmi casto, vsak prece nekdy (bohuzel
podtaji!) k p. Palackemu dochazim, on pak kdyby co takoveho
mel, zajiste by toho netajil, jakoz jeho obycej jest, ze nikam nechodi a s nikym nemluvi, jak mi vyslovne rekl, proto, aby jinych
nepfivedl v rozpaky, kdyz by se videlo, ze s nimi co Ciniti rna.
Zatfm jej ale prece tesi, ackoli se jaksi tomu divi, kdyz ho nekdo
navstlvi, ze se totiz osmelil, k takovemu odsouzend verejneho mineni casu nynejsich se pfibliziti.«
Byla tehda v Praze velmi dusiva atmosfera politicka, ktera
VeSkeren zivot duchovy, politicky a mravni tizila; vedelo se, ze
tajna policie tisfce svych .oci a uS! vsude ma, ze take lide drive
k vlastencum poCftani ji sluzbami se propiljcuji, tak ze nebylo
divu, kdyz malo komu a jen tomu se vHiIo, s ky'm Clovek, jak
Arabove fikaji, nekolik kbelcil soli sned!. Kdo nechte1 u policie
v podezreni pHjiti, ze jest statu nebezpecny, musil se vysfihati
tech, kteff za panslavisty byli povazovani, a kdo nechtel u vlastencil vzbuzovati obavu, ze jest tajnym udavacem, nesmel mnoho
verejne ve spolcich se ukazovati nebo jakSi okazale »panslavistfim« obcovati, jinak platilo 0 nem: Hie niger est, hunc tu Boheme caveto. Protoz tehda nejlepsi synove vlasti vedli jakysi
poustevniCf zivot, z nehoz jen k villi urednickym aneb jinak nevyhnutelne potrebnym pracim vystupovali; zivot ten Cinili si
snesitelnejsim bud pilne pracujfce vedecky anebo umen! se oddavajfce. To take Cinil Erben, ktery znaje tajna osidla polide malo
komu tehda duveroval a prazdny mimo urad svilj cas jen doma
travil a pracoval nejen 0 svych vecech literarnfch nybd take
radou svou pHspfvaje pratelfim, kteH za ni zadali. Kdyz mu pfitel
4
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Rostlapil dne 24. listopadu psal, ze veda samot<Hsk}T zivot versovane obrazy ze zivota sv. Petra sepsal, zadaje jeho, aby je pi-ecetl a usmlek 0 nich podal, odpovedel jemu Erben dne 6. prosince: »Vase sebe uzavreni mohu sobe sam dobfe vysvetliti.
I nam se tu nevede jinak; chce-li clavek ujiti ac Ueba nevedomych pfiCin ke vselijakym mrzutostem anebo snad i k necemu
nad to horSfmu, mus! se sam v sobe zavl-lti, nikam nechoditi,
nikomu neveriti podle stareho pravidla hmskych pravniku: Quilibet praesumatur malus, donec probetur bonus! NeZ nechme toho,
o tom se ani bezpecne psati neda. V takovem polozenl ved neni
nie lepsiho neZ najiti si nejakou prad domad, ktera cloveka tesl;
a tudiz Vam nemohu nez schvalovati, ze jste se pustil na pole
basnicke v oboru svem, ana jistou merou Vam toho zavidim, neb
i sam bych rad take neco podobneho podnikl, by bylo moZne.
Ale tak jest, clovek si dela napfed vselijake a mnohe plany,
ktere by chtel vykonati, obycejne ale zustane jen pJ-i planech.
Pekna latka by byla poeticky vypracovati deje truchlive rodu
Vr!3ovcuv, toho ze vsech stran pravem nepravem hanobeneho
rodu, na zpusob jako Mickiewicz vylfcil Konrada vVallenroda.
Myslil jsem jednou na to, ale nyni jiz pustil jsem tu myslenku
mimo sebe, vida ze sotva dokonati budu mod toho, co mi blizsiho
a vubec snad take dUlezitejSfho jest. Kdyz prejde rok ctyrydty
veku, pak vselijake vysoko vzletne nadeje schlfpi kfidla a Clovek
vidi, ze ceho potud nevykonal, ne mnoho potom vyvede.«
Bohuzel, ze tuseni Erbenovo zde vyslovene se vyplnilo: nejen ze latky basnicke 0 VrSovdch nespracoval, nybrZ nedospel
tak<~ k tomu vyliCiti zvyky a obyceje slovanske, jichZto popsani
l-ikaje za zivotni ulohu svou povazoval. Arci!: nalehaly nall tehda
take jine duleZitejsi pnice; tak pfedkem namahave a velmi ob- .
tizne sestavovani rejstfiku k Regestum a mimo to sklicena byla
mysl jeho nemod v rodine a neduhem vlastnim, chrlenim krve,
jeZ se pH nem v mesid cervend 1854 ukazalo. PiSe 0 tom dne
28. srpna 1854 phteli Rybickovi: »Prace V rejstfiku k Regestum
nenadale mi se 0 dye nedele protahla. Honi! jsem to totiz mod
chteje rad brzy ku kond pJ-ijiti, az se mi zase ukazal nemily host,
totiz chrkini krve, ktere nekolik dni trvalo, i musH jsem vseho
nechati a skoro dye nedele tak jsem prozahale1.« A pfiteli Rostlapilovi pise 6. pro since I 854: »Co se zdravi dotyce, jiz Vam
pan dekan rekl, ze jsem letos zase byl velmi churav; ale nyni

- 51jiz Bohu diky zaCinam se trochu zotavovati, protoze prace, ktera
mne mofila, jiz trochu ulevuje, jenom kasel mi
zllstal, jakoZto
staly pamatovatel anebo budicek, ze mam se na p070ru miti pfed
souchotinami - kterym vsak konecne pr-edce neujdu.«
Ale pres vsecku churavost pracoval statecne dale 0 rejstr-iku
k Regestflm, tak ze toto dlouho od vlastencu ocekavane dllo pocatkem r. I 855 na svetlo bylo vydano. A sotva ze Regesta se
vydala, jiz mel prace jine pfed rukama neCitaje ucenych zprav,
jez jsa 0 ne zadan ucencum posHal, zvlaste ucencum rusk}7m,
s nimiz, jako na
pf; s Hilferdinaem
a Sreznevsky'm horlive si dov
b
pisoval; tez Semberovi posilal pHspevky k dejinam literatury
ceske. I phteli Rostlapilovi prohlizel verSovane obrazy 0 sv. Petru;
a nad to mel take ucastenstvi v redakci casopisu »Obzor«, do
ktereho casto mensimi clanky, zvlaste kulturnimi obrazy z historie
rrazske prispival. Talc stihala jedna prace druhou a pH takovem
zpusobe zivota nelze se diviti, ze Erben ukovan jsa ku psacimu
stolku maJo kdy za brany prazske vychazel. PiSe s strany toho
dne 18. cervna r855 pfiteli Rostlapilovi: »Jest mi skutecne milo,
ze jste cestu svou do Prahy na srpen odlozil. Hodlam sobe totiZ
v srpnu take od Ufadu sveho na nektery tyden dovoleni vziti a
pak budeme pohodlne mod prochazky a projizd'ky delati okolo
Prahy, neb ja sam tu na blizku mnohych pelmych i znamenitych
mist neznam jako ku pr_ nikdy jsem neby! v Levem Hradd, »ubi
christianitas incepta est«, a prece to po zeleznid jenom skok a
krajina pry krasna; na Okofi take jsem nebyl, ac· to jen tN hodiny cesty vzdali. A vsak tuto delam sobe plany a teSim se napred jako decko na svuj pfiStl svatek - a kdyz pfijde cas, kdo
vi, jaka mi v to zase pl'ijde prekazka, ze snad z Prahy ani se
hnouti mod nebudu. Tak se mi to stava obycejne a nadeje mi
jest jako tak recena lucerna hadiho mllCi -- nepatrny veWk ji
rozprasi! Lec bud' jak bud; ptijed'te kdy chcete, jen kdyz pfije·
dete; i bude mi to vzdycky potechou v tech rozlicnych tram potach zdejsiho zivota.« Skutecne tehoz leta navWvil Vinafickeho
a s pfitelem Rostlapilem prohlizel se, jak S1 by! pfedevzal, po
prazskem okoli. I)
Jinak ale vedl svuj samotafsky zivot dale, jelikoz tehdejsi
~razs~~_yo1iticke a literarni pomery lidumilovne mysli jeho se
1) 0 51'. Havle r. 1855 prestehoval se z bytu v Zitnobranske ulici do ulice
Zahradni 60S-II.
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nelibily; Musejnik od mnohyeh Hive posuzovan i na Matiei beze
vSi podstatne pHCiny dosti nesetrne nanlzeno. PiSe v pfiCine Musejniku Rybickovi dne 1. dubna 1855: "Strany Musejniku musim
oznamiti, ze vseeken ten hluk, ze by se byl od ucele vedeekeho
odvratil a jaksi zdemokratisoval a nyni, ze' by se zase od toho
ustanoveni bylo odstoupilo, bylo skutecne jen pouhe tlaehani,
posle od lidi rozlicnyeh a z rozlicnyeh umyslu. Musejnik nikdy
se od vedeekc~ tendenee sve odehyliti neehtel, a, ze by se to bylo
kdy ustanovilo, je pouha let; 1) ale tolik je pravdy v tom, ze se
ehtely nektere nezazivne clanky z neho vylouCiti, ktere jdou pod
jmenem vedeekym, ve kteryeh ale mimo plnou hubu vedeekyeh
frasi skutecne nie vedeekeho ani uzitecneho neni. A ti pak !ide,
jiehZ se to tykalo, ten eely hluk zpusobili a zatim dokazali toho,
ze mame nyni pH vseeh sezenich dohhdku, jiz jsme prve vzdy
byli prosti, kterez se vsak ovsem nikoli ostyehati nepott-ebujeme.
Umysl nas byl, aby se Musejnik zlepsil a takovymi mnohymi neehutnymi skvarami se nezaplavoval, a od toho ustanoveni se potud neustoupilo; protoz lez take jest, ze by se bylo jake sneseni
vzalo zase zpatky. Zdali ale Musejnik skutecne stane se tim lepSi,
0 tom sam poehybuji. Jsout to veci, 0 kteryeh by se mnoho,
pfemnoho mohlo miuviti. Buh to naprav! Samif jste neeo toho
zkusili, clanky tam podavse, a takovyeh stiznostl jest na vseeh
stranaeh dosti.« 2)
Take na MaUd Cineny podobne titoky, jako roku 1853;
piSe 0 tom dne ro. Ie dna 1856 Rybickovi: "Co se tyce clanku
dr. M. v Prazskyeh novinaeh proti Matid, uhodl jste, ze nebyl
z Cisteho Llmyslu psan. Pan M. podal totiZ jeden dil sveho strojnietvi Matiei kratee pfed sehUzkou, zadaje, aby se hned ph te
prvni sehUzee rozhodlo, zda·li bude prijat; (jine vseeky veei davaji se posuzovati dvema znalcum - tak toho zadaji pravidla a
potud nikdo se z nieh jeSte nevynimal -); kdyz se mu odpovedelo, ze to jest proti statutUm, rozhneval se, vzal si svuj rukopis ada! jej na svuj naklad vytisknouti. Zda se ale, ze spatne
poehodil, a proto si vylil v Prazskyeh novinaeh zlost. Tu jest
1) Rybicka totiz psal Erbenovi dne I1. bfezna I855: »Ze se Musejnik na·
vratil - co se obsahu tyee - dIe usneseni vyboru matiCina k svemu pfedeSlemu,
cili lepe receno, dosavadniml1 Zpflsobu, bylo nam velmi milo; a diky Vam za to
vsem, kdoz jste k tomu hlasem svym pficinili,«

2) Viz Tieftrunk Dej. M. (;, S,f. 160- I61.

kHc k onem navrhum, ktere tam Cini. Dr. M. jest sie jinak poradny muz, ale nezna nie nez svou vedu; ani se napred neohlidl,
jak vlastne Matiee zfizena jest, sic by byl nemohl tolik faleSnyeh
dat (jako 0 tech 5000-6000 exempI3.fich atd.) napsati; podoha
se lidem, ktefi sedfce za kamny a sveta neznajice ehteji jej opravovati. Jemu se to vubee za zle nema, ale redaktorovi, ze takove
clanky prijima a nad to jeste tak .... poznamenani k nim pHdava, ze mezi roo zakladateli 99 tehoz jsou pfesvedceni.«
Pfiteli Rybickovi, ktereho kazde znameni zivotniho ruehu
v literature zajimalo, daval Erben take potesitelne zpravy, kdekoli pfiCina k nim - tehda ovsem tidka - se ukazovala. Sdili
se s nim, jak jeho vlastni praee, jako sestavovani druheho diia
Vyboru literatury ceske, sbirka narodnich povest! pokracujf,
anebo jine, jako Die Prim at 0 r end e r k i:i n i g 1. Al t s tad t
P rag, k nimz Rybicka Erbenovi vzaenymi zpravami phspel,
zacatek berou, a ohlasuje mu, kde co dUlezitejsiho, nadejneho
v literatufe vznild. Tak ohlasoval Rybickovi dne ro. ledna I 85 6 ;
»Mezi novinkami litenirnimi mimo Matiei snad nejvice bude zajimati Dejepis cesky od Zeleneho, kteryz nyni prave spisuje, ana
prvni cast az k dobe husitske jiz ma hotovou. Prof. Zeleny nepsal siee jeSte nie pod svym jmenem, ale ze se dobreho od neho
naditi jest, za to rnCi· uvodni clanek k Obzoru, kritika Lady
Nioly a jine podrobne clanky. Ueel jeho pH tom dejepisu jest,
netoliko aby jen vypravoval [aIda, nybd aby je pfijemne vypravoval, zpusob ma byti asi takovy, jakyz u Franeouzu obdivujeme,
ktefi vee dukladnou take phjemne podavati umeji. A takova
kniha zvlaste pro vzdelany mlady vek bude velmi phhodna, neb
Tomkova historie jest prilis sueba a Maleho prilis prosta. 0 Palaekeho historii nemluvim, ta jest jako evangelium; ale mlademu
veku preee troehu obSirna priebazi, neb radi by to meU vse jen
in nuee a take troehu poeukrovane. Dale zamysli Zeleny sepsati
Kollaruv zivotopis a vubee jeho pusobeni vyliCiti, sbiraje k tomu
material. Neni-Ii Yam povedomo, zdali jeho vdova ma nejake
jeho dopisy a jine pomueky a neehtela-li by je a s jakymi vyminkami k tomu propujCiti? Neni mi povedomo, ze by kdo jiny,
zvlaste ze Slovaku, Zivotopisjeho ptipravoval, a vzdy bylo by
predee dobre, aby sepsan byl, aby se tak nestalo jako Jungmannovi, I) jenz potud zadneho poradneho zivotopisu nema; aneb
1) .Jungmannuv zivotopis, jak znamo, sepsal pak Zeleny tak vytecne, ze
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jako Celakovskemu, jehoz zivotopis dosti chatrny jest. A take
preiti by nebyIo, aby to psal Slovak; neb ti lide bez vasni anaruZivosti . ani hnouti se nemohou a vypadlo by to vzdy strannicke
bud' na tu neb onu stranu.«
A z jara r. 1857 temuz pfiteli Rybickovi dava zpravu 0
podniku literarnim, j£mz zaroven v1astenectvi mohutne me10 byti
podnecovano a kHseno: »Oznamuji, ze se zde chce utvoHti hlavne
pusobenim dr. Riegra »C:esky Plutarch«; maji to byti zivotopisy
nejznamenitejsich muzu ceskych, moravskych a slovenskych,
pokud se tito hlasili a hlasi k Cech{im; vyjde casem pozvani
k spisovatelum 0 pHspevky t. hotove. clanky zivotopisne do te
sbirky a spolu take jakesi predchozi rozde1eni prace, aby snad
dye osoby zaroven s touz veci zbytecne se nemdkaly. Ostatne
neopomenu Vasnosti 0 tom daIS! vedomost dati a spolu Vas Z:l
spolupracovnika poprositi, az se jen tate mys1enka lepe zkristallisuje.« Ac posavadni zivot Erbenfiv byl dosti starostmi obtizeny,
ana vlastni churavost bezpecne do budoucnosti h1edeti mu nedala, prece se strany druh6 doHl se blazenych okamzeni dosti
vida, ze nejen nejvytecnejsi muzove v narode si ho. vazl, nybrz
ze take za hranicemi v1asti jeho snahy a zas1uhy vedecke uznani
dochazej{; tak jej zvolila roku 1854 Lineejska spolecnost v Lyone,
r. 18 55 geologicky ustav ve V£dni clenem, r. I856 na jare stal
se Clenem carske verejne biblioteky a na podzim tehoz roku dopisujicim c1enem imperatorske akademie nauk v Petrohrade. Ale
nejblazenejSi chv£le travil ve svatyni rodinne, v domacnosti sve,
v kruhu zdarnych tf{ deti a milovane manzelky, jeZ jemnym dtem
svym a laskavosti srdecnou ve mnohych trudech nemod jeho a
politickymi behy zpusobenych jemu tesitelkou byvala. A do tohoto mileho kruhu zasahl r. 1857 osud rukou velmi tvrdou a
ukrutnou. 0 vanodch r. 1856 totiz zaca1a manzelka Erbenova
churaveti a zahy se ukazalo, ze nemoc podstatou svou jest velmi
nebezpecna, ba nezhojitelmi. Po prve 0 tom zpravu dava pfiteli
Rostlapilovi dne 3. unora 1857: »}iz asi W nedele zena moje
z domova nemi.'tZe vychazeti pro spuchlou ruku z pHein rheumatickych.« A 2. bl'ezna temuz piSe: »Zena moje posud nemocna
jest a Buh vi, kdy to vezme konec a jaky I Dr. Cejka mi jaksi
dvojnasobne nam icleti jest, ie smrt' mu pfekazila vyliciti iivot a pusobeni Kollarovo, k cemuz mnoho materialu byl sebral.
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prohodil, ze by to mohlo byti neco rakoviteho, od cehoz Pan
Buh uchovej. Dr. Podlipsky, nas obycejny lekar, tesi, ze to takove byti nemusi, ale ze to mohou pouhe zlaze hyti. Na kazdy
zpusob bude se to po cele leto tahnouti a jiz to trva na tfeti
mesic - a tak z me letni vyjiMky z Prahy, na niz jsem se tak
tesil, sotva co bude!« Touz dobou psal take Rybickovi:» Tazete
se, jak jsme uzili letosn£ho dlouheho masopustu? ba veru smutne
- a jeste smutnejsi easy mi tusim nastavaji! Moje manzelka pocala pred vanocemi churaveti; otekala ji prava ruka. My se toho
priIis nelekali domnivalit: jsme se ze to neco rheumatickeho. Pozdeji ukazaly' se pod pazd; bulky: ja povolal hned doktory Cejku
i Podlipskeho a ti se bez pochyby ne bez pfieiny obavaj£, ze by
to mohlo byti neco rakoviteho. Ruka jiz tak otekla jest, ze ji neus tale jen v polozeni ddeti musi, a bolest: hrozna! Pomyslete si
mou ouzkost a starost - Hi male deti a k tomu holky!«
Listy Erbenovy z doby te jsou pIny starosti a obav, nejen
pro moznou ztratu milovane manzelky nybd take pro deti, kdyby
osirely. Phitele ovsem jej tesili, jmenovite spanilomyslny RoWapil, ktery jako pravy pfitel a pravy knez uH:chu mu sky tal ; tak
psal Erbenovi dne 6. bl'ezna 1857: »V as list mne zkormoutil;
ovsem jste jiz minule podotknul, ze V 3se pani trochu churav£,
ale ze by to jiz tak dlouho trvalo, jsem nevedel, aniz pak 0 tom,
ze by nemoc jejf povazlivejsi povahu na se brati mela. Bohda ze
tomu tak nebude, jak sam dr. Podlipsky soudi, jemuz se v te
veci uplne duver-uji - ac snad i to mozne jest, ze se nemoc, jak
se domnivate, trochu protahne, neZli z korene vylecena bude.
Procez bud'te jen dobre mysli, s pomoci Bozi a lekarskou doufam,
ze nastavaj£cim jarem se vsecko polepS! a cehoz se bojfme, ze
zbytecne toho jsme se bali. VIm ze sve vlastni zkuSenosti, ze nejprvnejs( lekar prazsky r. 1844 0 mne napsal memu venkovskemu
ordinariovi, ze sotva podzimku pHstiho dockam - a aj! ja s pomod Bozf az potud v nadeji na mnoha leta prod1ouzila ziju! Pryc
tedy se vS! starostl a obavanim se. ]a V.am pov£m: ~os:~n~-li
faru opocenskou, poslete pani s Bozenou lhned ke mne, Ja Jim
pHpravfm dva pokojiky, kazdeho dne budou mod jiti do panske
zahrady na I -~ 2 hodiny, by se cerstveho vzduchu hodne napoHkaly. Lekare mame dva zde, stareho praktika Skuherskeho a pana
Kampelfka, a ti at: napovidaji, Cfm by si pHroda pomohla, tato
nejlepsi, samocinna pomocnice a uzdravitelka nemocnych ....
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Ostatne: 5ursum corda! neslozi na Vas Pan zajiste vetsiho hIemen a, jehoz byste nemohli snesti; tak vetime, tak doufame a dovera nase zahanbena nebude.«
Erben vdecne pfijal tate slova potesujld, jichZ srdce jeho
rozbolestnene ve1ice potfebovalo; odvetil dne 13. bfezna pflte1i:
»Dekuji Vam srdecne za poslednf potesujid psani, co se nemod
me ubohe zeny dotyce, neboe potechy skutecne mi je potrebi, jiz
pro ty deti, aby se nestaly dvojnasobnymi sirotky. pfemaham se
jak mohu, ale nadeje den ode dne vice pozbyvam - jen zazrakem by snad mohla byti pomoc. NejteZSi mi jest, videti ji trapiti
se v tech bolestech!« Pfitel jej opet tesil srdecne, ale pH tom
moudfe, an utechu svou take vztahoval k tomu nejsmutnejsimu
phpadu, ktereho Erben nejvice se bal; piSe mu Rostlapil dne
2 r, bfezna: »Pan Buh Vas tezkou ranou navstivil, dtim zarovet'i
s Vami tu bolest a tak rad, jak rad bych Vam pomohl, kdybych
vedel a mohl Vam pomod. Neni-Ii u lidi pOIl1od, u Boha ji hledejte, u Boha ji hledati chceme, aby, srovnava-li se to s jeho vuH
nejsvetejSi, rych16 pomoci te dohre matince propujCiti racil. A nemuze-Ii Otec nebesky a Pan nejmoudfejsl po vuH nam uciniti,
<5 toz at: nam dati raCl sve milosti, abyste tu strasf a bolest mohl
snesti zmdile, po kreseansku. Pokofme se. tedy pod mocnou ruku
Bozl, kteraz dopusti ale nikdy neopusti - neopusti ni Vas ni
ditek Vasich. A procez, pl'iteli mily, Bohem a v Bohu se posilnte, abyste se zmuzil, pamatuje na to, ze jste otcem ditek jeSte
nezaopatfenych, jimz, kdyby Buh matky k sobe povolal, i otcem
i matkou zarovet'i napotom byti musite; a dae Vam Pan Buh sve
sHy, ahyste dftkam svym po mnohci jeW~ leta na zive by1 a jich
mohl zaopaWti, byt: i matky neme1y, pro niz jejich i Vase srdce
place a zalostnf. Neb podavaje se pfilisnemu hoti, jak snadno
byste mohl sam do tezke nemod upadnouti, a coz by si potom
ta ubozatka pocala. Procez: sursum corda! a odtud do srdce i sila
i potecha splyne, at: se deje, co deje, at: to dojde bye i na ten
nejzalostnejsl konec!«
Dne 7. dubna piSe opet Erben Rostlapilovi: »5 moji manzelkou to vzdy ve1mi smutne vypada. Podle zdani dr. Cejky je,st
to dIe obycejneho behu ved nevyleCitelne zatvrzen{ prsnich a
paznich zlaz. Z toho vidite, ze malo nadeje k uzdraveni jest. Chd
ji po svatdch posiati k svakl'ove do Zebraka i s pl'Ostfednf holkou,
dilem aby se ji stalo po vuli, dilem aby se jeSte jednou tam po-
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divala a se sestroti se rozloucila.« Z poslednich slov vysvlta, ze
Erben VSl nadeje na uzdraveni manzelky se vzdal, myslenka to,
ktera jej velice dojala; piSe dne I I. maje Rostlapilovi: » ... Kdyz
na Cloveka s jedne strany Ufedni prace, s druhe mnohe domad
trampoty nalehaji, neni divu, ze se potom jakasi ochablost zmocni
jeho, ktera jej nezpusobilym Cini ke vselike praci, bye i byla jindy
mila. Pro tuto ochablost musil jsem take nyni so be vziti odpusteai od uradu asi na W nedele, abych se tl'ochu zotavil zvlaste
proto, ze mne potom opet prace ohromna ocekava, totiz revisi
stare reg'istratury magistratni. Dovolenl to nastoupim 0 sv. Jane
(I6. kvetna), avsak nenl mi mozne odebrati se z Prahy ani pres
jednu 1l0C, protoze tu mam na starosti deti a jich sam)'ch s deveck~,u doma nelte nechati. Budu tedy s nimi delati male prochazky okolo Prahy, aby i oni z te me dovolene neco uZily.
Manzelka moje jest jiz skoro dye nedele v Zebrace a jak mi odtud psano, v tom aspot'i se ma Jepe, net se mela zde, ze tam ponekUd lepe spi.«
T}TffiZ casem ustanoven byl pritel Rostlapil fararelTI v Opocne;
El'ben z toho upfimne se tesil a srdecne mu blahop('al; ale na
konci listu daneho zacatkem cel'vna opet dava smutnou zpravu
o manzelce sve; »Co se me manzelky dotyce, ackoli mi ze
braka pise, ze lepe spi i ze ji chutna, vsak ale nemoc sama
svym behem jde pfedce dale, za prave dotvrzujfc slov lekafovych, ze neni pomoci a ze po naramnych bolestech musi zahynouti. Avsak ona potud jeste toho netusi, potud se vzdy tesi nadeji, ze .ji venkovske poveW uzdravi - ale kdyz pak shleda, ze
nadeje jeji byla marna a vrati mi se domu k detem, toho okamzeni a tech casu potomnich az do jejiho skonani nejvice se boo
jim! A takto nevi dim pfed sebou v budoucnosti jen zalost a sta·
rosti a malo Utechy.« Uboha manzelka zda se, ze brzo zacala
tusiti, ze ji pomoci neni; zatouzila sama navratiti se k manzelu
a k detem. Erben vida, ze by doma nemela naleziteho opatrovani,
any deti byly jeste male a on sam prohlfzenim stare registratmy
mestske cele dny byl zamestnan, pfestehoval se na Malou Stranu
do CfsIa 333-III., poblfz klastera Milosrdnych sester, jimz manzelku, kterou zacatkem srpna ze Zebraka do Prahy pfivezl,
k opatrovani svel-il, kdet ji, jak Rostlapilovi dne 15. srpna psal,
s detmi kazdy den nekolikrate navstevoval. Ale nemoc ubohe
trpitelky rychle dokracovala konce sveho; skonala dne 20. srpna
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o jedenacte hodine pred polednem v 39. roce veku sveho a tela
jeji pochovano 11a htbitove Malostranskem.
Ac Erben nekolik ·mesicuitratu manzelky milovane ocekava1, prece dtil tuto ranu osudu, kdyz jej skutecne zasahla,
velmi bolestne. Ale tlumil tu bolest v sobe jako muz, jenz vi, ze
hlosti phlisne oddati se neslus!, kde povinnosti k Mtem a
k vlasti konati a plniti se maji. A v konani techto povinnosti,
ktere mu hned po smrti manzelCine dosti obtizne bylo, nalezal
poznenahlu utechy a zkusil, ze prace pilna a svedomita jest
nejlepSim lekem od kazde bolesti dusevni, jenz trhlinu, kterou
srdce krvad, pomalu sice ale jiste hoji a zaceluje. Velmi obtizna
prace mu nastaia tfiben!m stare registratury mestske v kostele
sv.-Mikulasskem slozene, prace to zaroven jeho churavym plidm
nebezpecna, jelikoz v starych aktech nashromazdeny prach elychadm organum velmi skodliv jest. 0 obtiznosti tohoto Wben!
registratury polozime nize vlastni slova Erbenova. Nicmene vsak
v dobe te mela ten dobry nasledek, ze Erbena valne zamestnavala a ·mysl jeho od smutlm pfilisneho odvracela. Ale take starosti vezdejsi pobizeji nas v tak trudnych chvilich sebrati vsech
sil, abychom pozadavkum hmotnym dost Cinili a tak taz zelezna
ruka osudu, ktera srdce nase zranila, nut! ducha naseho uznati
tvrde pravo zivota, ktere nevsimajic si bolu nasich dusevnich na
nas Cinnosti 0 osvedceni sil zada, jimz obecnosti povinni jsme.
Nejlepe poznavame naladu jeho dusevni v te smutne pro neho
dobe z jeho listu; piSe pffteli Rybickovi dne II. za.ri 1857: }lOd
te doby, co jsem Vam posleze psal, mnoho se zmenilo v mych
okolnostech. Predvidaje smre me ubohe manzelky, prestehoval
jsem se je.ste pfed tim na Malou Stranu (c. 333 -III.), abych tam
mohl sve deti do i-adneho ustavu posilati, jehoz bliZ meho pr-edeSh§ho bytu nebylo. Tam jsem dal take vyhost svemu dosavadnimu zivota zpusobu; fiji totiZ jako v cizine, sam sobe zustaven
a malo kdy kam vychazeje, leda pod vecer s detmi pfed branu.
Doma mi hospodal'stvi vede devecka - jake to hospodal'eni, kde
hospodyne nedohliZi, sam si pomysliti muzete 1 By bylo moji
Blazene jiz jen I6 - I 7 let, aby sarna moh1a domacnost vesti, nestaral bych se, ale devceti 12letemu, ktere na vsech stranach
je.ste vedomosti a zkusenost sobe sbiraH musi, co se takovemu mute
svefiti, zvlaste kde jeSte dye mens! jsou? Zajiste nemohlo v tech
okolnostech mne i ty ubohe dNi vetSi lleStesti potkati net se stalo!«

59-

. ~:imo s~arost 0 hospodarstvi domad byl take zahrnut pracemi uredniml; pise pflteli Rostlapilovi dne 13. prosince 18 r 7 :
}lOd pocatku listopadu jsem tak zavalen Ufednimi nracemi ze ~ni
vecer nemam oddechu, ale doma kodektury Prim;torfiv ~bstara
vati m~s{mo ,pH svetl~. Jak velmi casem obmezen jsem, z toho
pozn:t1 muzete, ze Storcha, k nemuz do bytu mam sotva 150
kroku, nynl JIZ od dvou neciel jsem nevidel nemoha ho navstiviti.«, Posledni. slova jsou odpoved na potesne psani Rostlapilovo,
ktery ,mu radII, aby se u dobrych pratel povyrazel; psale mu
totiz slechetny knez 27- hjna 1857: »Jak se Vam v hospodarstv!
Va~:m ~~de? Roz~mim :~mu a vehm, ze dosti smutne, ale s pomOel Bozi se to prece neJak vyrovna. Jen prosim Vas za to nep~ipoustejte, si, to ,vsecko k srdci a zajiste shledate, ze kdyz' Pan
BU.h ~OPUS~I, v ze prece neopusti a kdyz byva nejhUfe, Pan pfichazi
neJbl:~e s ut:chou a pomod svou vsemohoud. Hledte jen, abyste
se ?:l zdr,a;rl zachoval, nepremahejte se pHlis praci, hledte se vyrazIt1 u pratel dobrych a v domacnosti na mnoho jiz oko zavrete
a pH tom se netrapte - jinak jiz neni na tom svete. elovek
musi chte nechte cestou tnJOvou, ba i kHzovou krace~i a Gim
kraGi povolncji a trpeliveji, tim inu to snadneji ublha' liknuJ'e-li
vsa 1\: a VZpOUZl se, neprospeje mu to 11ie, ale tim vice se udira a
tim tezs! mu kfiZ pfichazl. Sursum corda! a odtud pHjde utecha
a sila.«
A Erben kracel cestou trnovitou tak, jak pfitel mu radil
snaseje muzne, co osud nal1 uvalil, zahaneje myslenky trudne prac{
ustavicnou; piSe Rostlapilovi dne ro. ledna 1858: » ••• Sotva sam
bych uver-il, ze mi tak nouze jest 0 prazdnou a pokojnou chvilku,
kdyby se mne sameho netYkalo. Rano za tmyvyjdu do Ul-adu
a kdyz se vratim a poobeduji, minuly Hi hodiny a jiz se opet
~tmlva a doma cekaji zas pra.ce mimoUl-edni. K tomu v listopadu
1 v pr0s~nd pfiSly jeste nemod.
Vsecky deti mi stonaly, jedna
po druhe, a na konci oko10 svatkfi vanocnich i na mne se dostalo a p05ud jeste nejsem v tom stavu zdravi jako pfed tim.«
A stryci Zabovi piSe dne I8. bfezna 1858 do Miletina: » ... Deti
posilam rano, kdyz v Ul-ade jsem, do tlstavu, kdet se uGi vselikym
pracen:. zens!.;:y~ . a nabozenstvi; odpoledne pak pEchazi kazdy
den uCltel, Jenz Je do rna vyucuje vecem liternim; ostatni 1)ak
castku dne ztravi sitim atd. Zkratka museji vsecko samy udelati
eeho potfeba v dome, sec sily jejich jsou. Nemajice Se na koh~ '.
y
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bezpeCiti, museji se pi'Wniti samy, a tak i neStesti, jeHo je
potkalo, m{L~e jim byti kuprospechu. Nouze Dalibora naueila
housti.«
Z poslednich vet techto jde, ze Erben nabyl jiz tolik klidne
mysli, kolik za kratky cas v takovem neStesti nabyti lze. Ale
take mrzutosti, ktere mu zpusobily llSkoky nekterych odpurcu,
byly na priCine, ze na ztratu manzelky ustaviene nepamatoval.
Takove mrzutosti pocitil, kdyz v ueene spoleenosti pHjat byl
navrh, kter}' k tomu eelil, aby na Utraty jeji druhy dil Regest
vydan nebyl; piSe phteli Rybiekovi dne 90 listopadu 1857, ze
ueena spoleenost se stala hnizdem pletich a sama v sobe jest
rozervana, })eehoz vseho jedina toliko osoba vinu nese. Nemam
tam nyni zadneho vlivu ani zadneho v ni pusoben! a temer dye
leta jsem pH zadne radne schUzce neby 1, od te doby totiz, co
vysly me Regesta, jez taz osoba vyhlasila za naklad vyhozeny
a zpusobila sneseni, by se budoucne v aktach spoleenosti zadne
vetS! dilo netisklo nez toliko nejvyse desiti archu - neb tim zamezcno vydani druheho dilu,aspon v aktech spolecnosti. Kterak
tam nynl tedy se cd bych mohl choditi?« K tomu take vztahuji
se slova listu daneho dne 10. ledna 1858 Rostlapilovi: »Budouci
leto chce v Opoene u sV}Tch pfibuznych ztraviti profesor Rozum
se svou pani, jestlize totiz prve neumre, neb velmi nemocen jest
a malo nadeje k jeho uzdraveni. Ma ubohy souchotiny a jiz se
sotva pres pokoj pfevleeeo Tuto zas eeske literature ztrata nastava, zas 0 poctiveho cloveka nasince bude mene 1 A ty hanebne
kreatury, jez se nyn! u nas vsude roztahuji, tech eert nechce vziti,
snad ze se jich boji, aby take v pekle svych piklb nenadelali!« "-Velmi jeml}ym taktem choval se tehda k Erbenovi phtel
Rybieka, jehozto listy z doby te jsou piny otazek s strany veci
literarnich, patrne za tou phCinou, aby Erbena od smutnych vzpominek odvadel a myslenkcim jeho jiny smer daval. Tu se ho pta
na Primatory, tu zase zada phspevku k svym pracim, a Erben
podle sve povahy usluzne nevahal pi'iteli byti vdek, ano sam pHCinoval zpravy, 0 nichz vedeI, ze Rybicku zajimati budou. Posila
mu dne 11. zah 1857 })kratieke popsani kaply radnicke, sepsani
ex offo k nafizeni p. purkmistra, a protoz to za nie vice neraete
povazovati ani za nic mene neZli za ex offo prado« V temz liste
dava zpraovu 0 Ceskem Plutarchu, ze vec jaksi vazne; ale 9· listopadu ohlasuje: })CO se Ceskeho Plutarcha dotyee, bylo zase male
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jednani 0 to, rozchazi se tu totiz 0 redakci, kdoby ji na sebe
vzaI. Mame k tomu prof. Zeleneho a mozne jest, ze si da rid,
asp0l1 pfilis neodporoval. Mluvil jsem s nim tez 0 historii ceske
pro lid, 0 ktere mi dHve pravil, a shledal jsem, ze od sve myslenky, ji sepsati, neupustil, ale pevne. pH ni trvao« Dne 27. unora
r858 zada n:l. Rybiekovi usudku 0 prvnim sesite druheho svazku
Vyboru literatury, dne r6. kvetna dava mu zpravu 0 Legende
sv. Katetiny, tehda k zadosti ardbiskupa prazskeho ze Stock·
holmu do Prahy zapujeene, a korresponduje s AI. Hilferdingem,
jenz mu dne 2. ledna 1858 list ze Serajeva poslal a 7. s;pna
z Petrohradu jej vyzval, aby pro dilo »Obezrenie zagranicnych
Slavjan«, ktere vydati mini, sepsal pro Ctenate ruske naertek
ethnograficko·statistiekY 0 Morave a mimo to pro ruskou Besedu
pojednanl 0 nynejSfm zpusobuCechU.
Take Fejfalik Hdal na nem, aby mu poslal material z Cech
k })detskym hram« a k naznaeeni karakteru jeho kladu zde vypisek z jeho listu Erbenovi daneho 4. cervna r. 1858: })Dass Euer
VVohlgeboren mein bester und innigster Dank toO'ewiss ist, brauche
ieh Ihnen wol nicht erst zu versLhern, eben so wenig, dass ieh
mieh wenigstens bemiihen ·werde das mir anvertraute Material
soweit meine schwache Kraft und auf ric h t i g g 1u hen d e 1:
E if e r fur die Sache, die, meine ich, e i neg ute Sac h e un s eres Volkes ist, wlirdig' zu verarbeiten«. Tak psal tyz Fejfalik
roku 1858, ktery dye leta pozdeji v Utoku na Kralodvorsky Rukopis hanu na eesky narod metall
Brzo na to zacalo se po Praze mluviti, ze v liste Kuhove
» Tagesbote« se uvefejni rada Clanku proti Rukopisu Kralodvorskemu, 0 cemz Rybiekovi Erben dne 19. fijna 1858 spravu dava:
»Proslycha se, ze Kuh zidak, redaktor Tagesbotu, (nektefi to
jmenuji salva venia Tageskoth) chteje svuj ziclovsky list udrZeti
11a nohou, ktere mu novy kolek rakousb~ho Cisla podraziti hrozl,
skandal jakysi chysta na Kral. Rukopis; sbira pry k tomu material. .. Ostatne takovych sermffu, jako jest Kuh, neni se do
konce nie bati a nikoho, kdo se 0 Kr. Rukopis pokusi: kaZci)'
takovy dfiv nebo pozdeji rozbije si 0 nej lebku a misto slavy
utrZl sobe posmech.«
Take jinym spusobem zajimal tehda Erbena Rukopis nas,
an Bellmann, chteje vydati skvostne illustrovane Manesem vydani, Erbena pozadal, aby dohlizel k textu ceskemu, kdeZto ne-
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mecky preklad sveren \Venzigovi. PiSe 0 tom v temz liste: })I jest
mi to velmi mile, zvlaste proto, ze buclu mod v pl'edmluve konecne oznamiti, kterak vlastne ten rukopis by 1 nalezen, ackoli mne
lito Hanky, ze mu takto musim pl-ipraviti mrzutost. Ostatne l1etfeba se tedy diviti, ze Hanka sobe sam ten l1alez pfivlastnil,
slot: mu zajiste nejprve 0 slavu a clruhe 0 to, aby S1 tak pojistil
pravo k vyclavani. Tato druha phCina mohla snad s prvopocatku
mocnejs( byti te prvni, neb Hanka sam s pocatku mnohem vets!
ceny temuz rukopisu neprikladal l1eZ ostatnlm starobylym 5kladanim; a kterak mu sam ml1oho nerozumel, svedcif 0 tom jeho'
prvni vydani. Takto stal se Hanka slavnym muzem a zfistane
jim take pro tyz rukopis, kdeZto svet 0 nepatrnem kaplankovi
Borcovi, od nehoz ten rukopis s pobitku byl jen vypfijcen a potom do Museum darovan, ani nevi! Sic 'lOS non vobis etc.«
Tel. jine zpdvy z te doby, ve ktere se utoky na vsecko,
co Cechum vzacno a milo jest, jen hrnuly, 0 ktere se Erben
s Rybickou sdelil, jsou zaj{mavy; tu predkem povest, ze Hanus
»Kuhovi«, jak Erben dne IO. Iistopaclu I858 plSe, »se propujcuje
daty ze spisu, kterel. ani v Museum ani v cfsarske knihovne nejsou, nybri jen v bibliotece ucene spolecnosti, kdez on jest biblioteldrem. Jsouf to totiz spisy ucenych spolecl1osti, jeZto k nadrecene spolecnosti ceske phchazej{ vymenou. Ano nekteH dokonce
zajisto chtej[ tvrditi, ze Hanus dilem i nektere Clanky v Tagesbotu sam vypracoval.« A dne 25. listopadu plSe opet: »Kdyl.
jsem Vam pi-edesle psal 0 spiknuti zdejsich literatU nemeckych
a zvlaste cizich sem poslanych profesorfi proti staroceskym pamatkam litedrnim, netroufal jsem si jeste projeviti podezreni
sveho, ze za tim v pozadi vez! Hanus. Nyni vsak jiz jiste a take
zde vubec povedome jest, ze Hanus k tern clankum podaval material a vida potom, ze se to pI-ece proneslo, dal jakesi odvolani
te zpravy do Tagesbota ... ze pry tech clanku »nepsal«, cehoz
i zidovska redakce potvrdila.«
Ackoli tech to zprav tehda Praha byia plna, pfece nelze pochybovati,ze dru. Hanusi ki-ivdeno byIo; Hanus celou povahou
svou byl naskt-z a naskrz kritikem a mimo to cholericb~, velmi
zive letory, ktera take v kritikAch jeho se jevila; tato zivost byla
na pfiCine, ze z neho mnohe slovo vylitlo, ktere urazelo, a naleznul-li odpurce, ktery se mu postavil, pak nastala snadne jakasi
kyselost, jeZ u vaseJ'l se promenila a k nespravedlivostem vselijak
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podnet dala. Hanus v horlivosti a unahl:no:ti s:e. ukHvdil n~.ko:
lika literatum, ale tel. nenf pochyby, ze 1 0111 Jemu a zaJlste
v tom, kdyz jej prohlasovali za podporovatele ailOL za puvo~ce
bezectnych Clankfi v Tagesbotu Kuhove. Vzdyf take 0 Nebeskem
podobne zpravy se roznaseIy, ale zajiste take bezduvodne. Tak
pise Erben v nedatovanem ale do te doby nalezej_icim .li~t~: »Co
hkate anonymni brosurce: »Max Budinger und die K0111g1l1hofer
Geschwister?« Marne z ni velike poteseni, ze prece nekdo na
toho .... vyzral. Nejprve jsme zde myslili, l.e ji sepsal Vaclav
Nebesky, potom ale jina zprava se roznesla, ktera nam mnoherr;
milejSi jest; neb kdyby to skutecne byl V. N., byla by to pouha
spina, proto l.e by se jen omyval.« 1),
v,
V temz liste piSe pak dale 0 obranach ceskeho deJeplsu
proti najezdum Budingrovym: »Na Budin~'ra tak~ se ch~s;a_ Palacky a jiz pry psal do Mnichova Syblovl, chce-Jt odpoved Jeho,
ovsem vedeckou, na Btidingruv utok pl-ijmouti? Uhlidame, kterak
se ta poctivost nemecka vefejne zachova. Sy~el. se bude ovs:m
ostychati toho cLinku nepfijmouti, sice by S1 Jen . r:anbu pr~d
celou Evropou utriil. Prof Maloch sepsal take kntlku na Budincyruv dejepis rakousk)T, kdeZ osHe ho sbira; poslal ji do Augspur~kych Novin, ty ale ji nepi"ijaly; i poslal ji pak ~o ':.idne ~
odtud mu take ani odpovedi nedali. Odhodlal se, ze Jl vyda
o sobe a po sIal ji do Prahy Kobrovi, ten ale take ji pfijmouti
nechce . .. I aby tedy hlas Malochuv p{-ece nezustal hlasem udusenym, ale prisel do sveta, sneslo se nas neko-lik, ze to vydame
na svfij gros a pak treba zdarma rozdame.«
o illustrovanem vydani Kra1. Rukopisu piSe dne 26. ledna
I859 Rybickovi: »Illustrovane vydani R. Kr. ponekud vv~z~~ proto,
ze maW' Manes velmi pomalu pracuje, aneb abych urcltej1 se .vyslovil, ze pfilis svedomite pracuje. Kdyz jiz l1e1<:tery o~:azec Jest
hotov, casto jej zase zruSl a pocina znova: chce totlz, abY,ta
pdce byla jako jeho kusem mistrovskym.« A v n:datovanerr:
svrchudotcenem liste pravi 0 tez 'led: »Bellmannovo l11~strovane
vydani vazne; za jedno Manes sam velmi pomalu p~a:u]e, }oton:
ale delaji take zdejsi Nemd pfekazky, tupice vV_enzlg uv.nemec:{y
pfeklad. Obzvlastne Kapr vsemozne 0 to ,pracuJ~: a~y .Jeho p:-e:
klad se pfijal, a naleza v tomi u nekterych nasmcu, ]~en.ovlte
Mikovce, jenz \Venzigovi nepfeje, nemalou podporu. \i\ enzlg se
y"

~~-') Brosuru tu sepsal baron Alexander Helfert.
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mrz! a nyn! slySim, ze se jal R. Kral. znova se VSl moznou pilnost! pr-ekladati, aby preklad jeho dt'lokladnosti svou ostatnich
prevysil.«
Z techto nekolika uryvkfi jest patrno, ze Erben zive uca;
stenstv! mel ve vsem, co ceske literatury a zivota narodniho se
tykalo a ze tudiz bolest nad zttatou manzelCinou jak utechou
pioatel, tak neumornou prad, a tim lekarem, ktery jest zde nejlepsi, casem totiz, umirnena byla. Ale nicmene byly chvile, kde
vzpominka na nebozku dobrou chof v nem se probuzovala; to se
stavalo hlavne tenkrate, kdyz nejaky neduh jej navstivil a on na
deti si vzpomnel, co by z nieh bylo, kdyby i on jim odnat byl?
Pi'Mele a pHbuzni, jak jiz v takov)kh pr-iCinach byva, radili mu,
aby opet se ozenil, aby deti opN starostlivou matku meli; ale
jest-Ii takovy krok odvaznym pro kazdeho, zdal se jim byti tim
vice Erbenovi, jenz vsech dfileZitejsich momentfi zivotnich neposuzoval pouze podle praktieke, nybrz take podle ethieke stranky.
o stavu jeho mysli v pl-icine te dava nam obraz list dany pHteE Rybickovi dne 19.hjna r858: »PiSete mi,ze se musite chraniti velikeho namahani svych oC{; tu jste uhodili na vec, kteraz
i mne velmi tiZi a velikym strachem na budoucnost naph1uje.
Letosniho jara jiz tak jsem byl bidny v zraku svem, ze jsem
temer jiz ani drobneho nic C{sti nemohl; ihned dostavovalo se
bolestne pichani v ocich. S jakou bidou jsem musil sve Ufedni
prace konati, ku kterym take nic vyse poUebi neni neZli zraku,
mfizete si pomysliti. I radino mi, chci-li zrak zachovati, abych
asp0l1 krom -Ufadu nie nedelal, ale radeji cas ostatni v cerstvem
povetrl travil. Zachoval jsem se tak a Bohu diky! zrak se mi
dosH polepsil, tak ze bez bolesti aspol1 psati mohu. Nyni nastava
zima a svNla vecerniho velmi se obavam. Ostatne me deti jsou
zdravy, ana zdravejsi nez kdy prve. Posilam je vsecky do hlavni
skoly, jednu dodruhe, druhou do Uetf a nejstarsi do ctvrte tfidy
a krom toho jim doma ddim uCitele, aby take v cestine nezustaly pozadu. Delaji mi ty deti velikou starost, proto ze, kdyz
doma nejsem, samy sobe zustaveny jsou, nikoho nemajice, kdo
by jim poradn, kdyz neceho jim tfeba. PHbuznf mi radi, abych
se opN ozenil,' ana sami mi vyhledali nevestu; jak se zda, velmi
poradnou a k detem mym pfichylnou.«
Nicmene ale vahal delSi cas, neZli se k druhemu manzelstvi
odhodlal, maje na pameti bolestne zkusenosti, kterych nemod

ubohe nebozky zaziI. Jakmile vsak se pfesvedCil, ze dorustajid
dcery jeho bez.matky byti nemohou, ana jim prave v tech letech,
kde se dospelosti bliZily, matel"skeho dozoru vice poHebi neZli
kdy dhve, nevahal jiz a poja] za druhou manzelku duvernou pHtelkyni sve sestfeniee Frantisky Zabove,l) Zofii, dceru Lomnickeho
kupce Mastneho, s niz take, ovsem z daleka, spfiznen byl. S11atek
druhy slavil dne 15. unora 1859, jak priteli RostiapiJovi dne
18. b{'ezna psal: » ... od 15. unora jsem zase zenat, tak ze az do
Prahy pl-ijedete, najdete u mne zas hospodyni, ktera Vas s touz
srdecnou upr-imnosti rada uvita jako nebozka.« Byl to odvazny
krok, ale stest{ Erbenovi praIo; nebof druM manzelka nadana
byla tymiz vlastnostmi jako prvnf a jmenovite dNi v ni nemely
macechy, nybd dobrotivou, srdecnou, peclivou matku, ktera je
opatrovala a vychovavala tak laskave a moudfe jako by byly
jeji vlastni. PIn radosti piSe Erben Rostlapilovi v liste svrchu
dotcenem: »Potud nemam pHCiny litovatt toho krolm a moje deti
take nemajf; ma je rada, stara se 0 ne i pracuje na ne jako
vIastni matka a nejmensi devce jest jejim pravym mazankem.<
Podobnou 0 ni chvalu psal Rybickovi a Rostiapil, dfiverny pHteI
cele rodiny, 0 ni se pronaSi takto: »Rovnez jako s prvn{ pralo
nebe Erbenovi s druhou manzelkou, jejiz dobrotu srdce, jasnou
a zdravou mysl kazdi si zamilovati mus!, kdoz ji blize pozna.
Pozustalym Hem dcedm Erbenovym byla a zustava az posud
pravou matkou.«
Maje domacnost rozsafnou hospodyni a deti laskavou matkou
opatfeny, venoval se opN vsi sHou pradm literarnim, kterym
ovsem Ufedni zamestnani nekdy prekazela. Vyjma cestu v mesici
zarI do Plzne, kamz se za pHCinou nejake pozfistalosti svych deti
odebrati musil, a navstevu u mileho pHtele Rostlapila v Opocne
meskal cely cas v Praze, jelikoz mu odevzdany byly od knihov:
niho Ufadu knihy neradicirovanych zivnosti, aby dIe noveho naHzeni zaloZil tak recene »zaznamne knihy 0 prodajnych ZiV110stech«. 0 jine Ufedni praci piSe Rybickovi dne 6. ledna 1860:
»pr'enesl jsem z kostela 3v.-Mikulassh§ho do archivu tak fecena
Requisita k dosazeni prava mesfanskeho v Praze asi 30.000 listin,
kr-ticf listy, propustni listy, vysvedcen{ zachovalosti atd. T{'eba to
jen srovnati do abecedniho por'adku a jaky to material k historii
1) Byla vdrina za ui'itele PavIa Rezueho ve Msene a zemrela 2. linora 188 7.
Neboztfk Erben velikon cUiveru v ni meL
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jednotlivych rodin v Praze, ovsem jen asi od r. I620 poenouc.«
Vedle techto ul'ednich prad zanasel se spisovanim his tor i e
p r a z sky c h 0 s t r 0 s tf e 1c 6, pfipravoval k tisku 1e g end u .
sv. Katdiny a etvrte i pate sto napev6 k narodnim pisn i m od MartinovskeIlO harmonisovanym; mimo to treti svazek
druheho dilu V y b 0 r u a sbiral dale material k narodnim pobadkam a ku pokraeovani Reg est. Ae tou dobou nemocen nebyl,
p{-ece jej napadaly smutne myslenky, kdyz znaje chatrnost zdravi
sveho tu spoustu prace uvazoval, kterou jeste ukonCiti minil. Tese
nemocneho phtele Rybicki! plSe mu dne 6. listopadu I 860: "Zarmoutila mne velmi zprava 0 Vasi nemod a nemohu Yam nez
usilne raditi, abyste se co nejvice mozna hledel usetfiti pHlisncmu
namahani jakehokoli zp6sobu se vyhYbaje. Jste tim povinen i sve
rodine i narodu; neb kdyz i mene budete pracovati, avsak delSi
cas, zajiste vice udelate lleZli se pUliS llamahaje. Smutnym nam
toho jest phkladem ubohy Chytil, 1) jell;~, jakoz mi pravil p. Palacky, jiz nikdy vice pracovati nebude. Avsak tuto Vas napominam - sam jsa v temz snad stavu jako;~ iVy. la jiz nynf dobre
vim, na jakou nemoc sejdu, rok od roku sama se hlasi vzdy hI asiteji a hlasiteji a mam jiste tuseni, ze umrti Vaseho v novinach
Cisti nebudu! Kd by mi mozne bylo jen tech prad dokonati,
ktere ma:n rozdelany jiz od nekolika let!«
Minil, ze umfe souchotinami; aekoli k teto d6mnence mel
.. podstatnou pHeinu, p{-ece posledni phCina jeho smrti byla jina.
Ale v dobe te ovsem jinak mysliti nemohl 0 pl'fCine smrti sve,
jak to jiz zpusob souchotin s sebou nese, podle ktereho churav}brzo ulevu brzo pohorseni dU. Tak pise pfiteli Rybiekovi v nedatovanem liste, ktery vsak do doby te naleZi, a tesi jej nemocneho pl-ikladem sebe: »Co se mne tyee, znamo Vam take, ze od
mladi casto jsem churavel, ana divim se tomu, ze jsem potud vyddel a v pokroCilem veku ze mohu vice a dele pracovati net
jsem mohl za mladsich let. Kdybych byl pfed 20 lety psal bez
p{-etdeni dve hodiny, jiz se mi ukazovala krev a nyni psavam
v Made kolik hodin a do rna tez a zadnych velkych obtfznosti nedUm v prsou a s krvi jiZ od nekolika let mam pokoj.« Ale poJepsen! nebylo stale; symptomy souchotin navracovaly se po nejake pfestavce zase a Lavrovski, jemuz se Erben r. 1860 pH jeho
navsteve v Praze prop6jeil za pr6vodCiho, mel doMe, kdyz mu

pak z Varsavy psal, aby se seWl, ze jeho jest zapoHebi, aby
vedle Hanky uddoval vzajemnost literarni mezi Cechy a ostatnimi Slovany. Jsa v lete r. I860 u pHtele Rostlapila chvalil si
zp6sob zdravi sveho jak to byl take psal Rybiekovi; ale jiz dne
10. unora I86I stezuje si Rostlapilovi: »Co se mne tyee, chvalil
jsem si, kdyz jsem byl posleze u Vas, ze zdravi moje znamenite
se zlepsilo, nyni vsak musim prave opak toho rid; nebyl jsem
v zime nikdy tak chatrny jako nyni, aekoli vzdy pfece kazdy
den do Ufadu chodim; moje tuberkule zaCinaji se mi ozyvati zp6sobem, Jeter}- mne velmi znepokojuje, a kdo mne vidi, kazdy
shledava na mne, ze jsem se na zdravi velmi zhorsil. Zrevidoval jsem si za tu zimu sve sbirky pisni narodnfch, i v povestech zna:menite jsem ku pfedu postoupil - z d ali ale to
v sec k 0 u z f i m v y tis ten e a z d ali 0 bye e j e n a rod n i, ktere
mi nejvice na srdd leii, budu moci sepsati a vydati, to
B 0 h u Z 11 am o! Zustal jsem na tom, ze si letos vezmu dovolenou
- ae budu-li ziv - na 6 nedel a ze se usadim v Roztoldch,
neb jest to blizko Prahy a zdrava krajina. Zatim vsak to jsou
jen plany a skutek jeste daleko.«
Zdravi jeho ovsem brzo se ponekud zlepsilo, ale Erben doMe
vedel, ze to nebude miH st{Llosti; proto take nemel aspoI1 Cinneho
ueastenstvi v CHem politickem ruchu, ktery po vaIce italske na
kond r. 1859 v celem Rakousku a v Cechach zvIaste nastal, ae
ovsem beh ved velmi bedlive, ale take ned6vel-ive sledoval a
.p[·atelilm na venkove zijidm zpravy 0 tom, co v Praze se deje,
d.d daval. Tak psal Rostlapilovi 0 zname deputaci, ktera v eervnu
l"Oku 1860 stiznosti a phini Cech6 v pametnim spise shrnute ve
Vidni odevzdala, dne 5. eervence 1860: »Slibil jsem Vam, ie Vam
po pHchode svem do Prahy hned budu psati, kterak ta deputace
ve Vidni poHdila. I vyptaval jsem se na to hned u svych znamych, ale hlasy byly sobe odporujid: jedni pravili, ze tam nic
nebyla platna, jini pak, zvlaste mladSf, velmi mnoho pro to maji
nadeji. Cekal jsem tedy, ae bych s dr. Riegrem samym mohl
mluviti. Naeez Vam tato zprava budiz: petice netykala se jen
povoleni novin, nybd byla to ['adna stiznost na vse to utisko·
vani, jei se Cech6m od jistych Ufad6 od 1. 1848 deje, bat ani to
se neopomenulo, ze nyni ve Vidni v rade l"isske 1) kmen eesky

~.-----~

I) Moravsky zemsky archivar; zemrel IO. unora r861.

I) il.Hni se rozmnozena racla fissk:'i, Hera r. r860· do Viclne svolana byla,
z jejiZto porad vysel pak cliplom fijnovy.
5*

- 68-

ani jedineho sveho zastupitele nema. Ten spis byl podan v originalu dsafi samemu, ktery tern dvema osobam, kdyz zadost: svou
take ustne pfednesli, odpovedel: "Ich werde es untersuchen
lassen«.Pi·episy toho spisu dany byly nekterym ministrfim, jako·
Thunovi, Goluchowskemu, Thierovi a nekterym udfim fisske rady,
J. Strossmayerovi, Granicanimu a j. Nejvice z ministrfi si chvali
dr. Rieger Goluchowskeho, ze deputaci netoliko zuplna vyslechl,
ale i na veci bedlive se vyptaval; audience u neho trvala skora
~;e ;lOdiny. Kc1yz vyslani mu pfedestfeli, ze Cechove nemaji
zadneho zastoupeni v l'isske rade a taktez Moravane (neb z Moravy jsou vyvoleni dva fabrikanti radem c i z inc i, kteU toliko
v Erne a jinde v Rakousfch maji sve fabriky a ze by byli take
tak doMe mohli zvoleni byti k zastoupeni jinych zemi), odpovedel Goluchowski: »Das habe ich nicht gewusst«. S ministrem
samym policie nemluvili, nybrz tusim s jednim jeho k tomu ustanovenym radou, jenz dal deputovanym slovo, co se novin dotyce,
ze povoleni na ne zajiste dostanou. Vederemo! V celku oba poslani jsou sami se svym vysledkem spokojeni, ale uCinek cesty
jich ukaze se teprv pozdeji. Vsak jiste take jest, ze hned po navratu jich jista Cechfim nepfizniva stl-ana v Praze pocala naproti
te petici agitovati a vyslani jeji, odsedse na oko za jinymi ovsem
pi"icinami do Vidne, zajiste neopomenou se vsemozne pfiCiniti,
aby uCinek deputace ceske pHvedli na zmar. Protoz nemnoho
mam nadeje.«
Vfibec v dobe te velice jej zajimala zalezitost novinarsld,
jelikoz vedel, ze bez samostatneho listu nebude lze pranl a tuzby
narodu ceskeho na verejnost pronaseti a dobremu jeho pravu
k platnosti dopomoci. OceJdval touzebne, aby dr. Rieger obddel
povoleni vydavati list politicky; ale byl spokojen, kdyz zatim
dl'. Krasa mohl vydavati list »Cas«, a zastaval se ho proti vytldm, ktere novinam tern se Cinily. PiSe dne 12. listopadu 1860:
»0 novinach Riegrovych neslysime nic; jistof ale jest, ze od
prvniho prosince vychazeti nebudou. Kez by aspon od I. ledna
186 I vychazely! Noviny Krasovy jsou sice dobre, horlive se ujimajice narodnosti ceske ve skolach i v zivote; ale co se dotyce
tendence politicke vfibec, pohfesujeme, tak jakoz i Vy,v nieh
jisteho zakladu. I nemuze take jinak byti; neb dr. Krasa nikdy
nebyl publicistou ex professo, jako dr. Rieger; proto take nenalezame v jeho novinach zadnych tak zvanych uvodnfch clankil
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od neho sameho sepsanych. Ty noviny se rediguji takorka samy
a dobre Clanky a dopisy, jet pfinaseji, jsou jen potud redaktorovou zasluhou, ze jim v listu svem propiljcuje misto. Zatim
bud'me radi, ze mame ty, dokud nebude lepsich.«
Ovsem ale zehral na novina.re, ze pisice rychle kaz! spravnost jazyka ceskeho, a mnozi literati ocekavali, ze Erben 0 to se
zdvihne verejne, aby novinafi donuceni byli spravnejsi ceStine se
uCiti; tak psal dr. Cejka dne 25. ledna 1861 Erbenovi: »Mne se
zaludek obrad, kdyz ty noviny ctu nekdy okem gramatikafe,
ktery s Varni sdili hlubokou setrnost k historieke ryzosti naseho
materskeho jazyka! Pfleger chvali Halka a byva od n e j chvalen.
Pros it ! Co pak neni pomoci?« Ale uCinne, jak jiz svrchu dotceno,
neme! ucastenstvi v politiee, lec bychom za to povazovali pisel1
»0 dfiletitosti vol by« , 0 ktere vsak na jisto povediti nemuzeme,
zda-li skutecne Erben ji slozil. Narazi na jeho autorstvi J. Vocel,
an 13. unora I86I Erbenovi psal: »Ta basel1 ,0 dfilezitosti volby'
velmi se mi libila; skladatelem bude nepochybne ten, jenz se podpisuje K. J. E.? Jiz v nedeli zpivala se v Zebrace i v Beroune,
jenom ze ten zdejSi basnik, ktery tez musi za Hem sede zpivati,
pEdal jeste dye zde pt-ilozene sloky. Co 0 nich soudfte.?« Do
prad a agitad politick}Tch vsak se nepoustel poznav, ze telo jeho
pfedkem pokoje potfebuje, aby tuberkulosa nepokracovala.
S plnym vedomim nemod sve psal dne 28. unora 186r
Rostlapilovi: »Mfij neduh se nepohorsil, nebd znamenite ulevil,
tak ze se mi nektery cas zda, jakoby mi nic ani nechybelo.
V noci mam nyni zuplna pfed kaslem pokoj a spani, ktere mne
jeden cas opousteti poCinalo, zase se dostavilo a tak i slabota
telesna prestala. Z toho poznavam, ze pfiCina pfitizeni a uleveni
zalezi v povetrnosti a take v tom, kdyz telo sobe trochu pohovi;
a to mi dava dobrou nadeji na budouci leta, kdez sobe po mnoha
letech poprve trochu chci skutecne poshoveti. Ac ma povaha
telesna jiz od pi'irozeni k tuberkulim je nachylna, vsak nejvice mi
uskodila za jedno nynejsi mistnost archivni, kdez v zime se topi
az se kamna rozstupuji a nohy pfedce zabnou a kdet kazdou
chvili z topeneho choditi se musi do vedlejSi mlstnosti pro listiny
a rukopisy, ve ktere tak zima jest jako v prave lednici. K tomu
nalezeji silna prsa a nikoli tak jako rna choulostiva. Za druhe mi
uskodilo nahzene Wbeni stare registratury v byvalem kostele
sv.-Mikulasskem; kdyz jini urednici, kteh mnohem pohodlnejSi
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prae! maji, easu letniho sobe vezmou na ctyri, sest i osm nedel
dovolenou a na venkove sobe hoY], musil jsem ja cas letni po
ctyry posledni roky 1857 az 186o, kdyz venku bylo nejpelmeji,
v lednici sv.-Mikulasske prehrabavati stare papiry a do sebe lokati ,
tfieetilety eerny shnily praeh. Nejviee jsem toho zkusi! roku 1857,
kdyz jsem sam vseeko delal a potom za nasledek eele ehumace
papiroveho prachu vykaslaval. Vida, ze to tak nepiljde a ze byeh
brzo priSe! 0 zivot, zadal jsem, aby mi dan byl pomoenik a jmenoval jsem Ranka. Purkmistr k tomu hned svolil a ja mel tllevu.
S pocatku jsem ovsem musil praeovati s nim, ale potom, kdyz
Rank se do te veci vpravil, musil sam s pomod dvou hosikil
z registratury, ktere jsem jemu vyzadal, nejhrubSi praci konati a
ja jsem si jen neehal, co on zastati nemoh!. Za nahradu pHCini!
jsem se, ze se stal skuteenym urednikem pH arehivu pod jmenem
adjunkta ... «
Snaha a povinnost setfiti zdravi a mimo to behy, kterymi
veci politicke se nesly, byly na pfiCine, ze Erben, ac vybizen byl,
o mandat poslanccky se neuchazel. Pliie 0 tom dne 14. Mezna
186r Rostlapilovi, ktery k zahajeni snemu do Prahy zajeti minil:
»Bude to asi shon a ten zivot na sneme samem, jako kdyz koeku
a psa do jedne klece zavl'e I Jsem veru rad, ze se na ty »ljute
boje« mohu jen z pozdalec! divati... U nas se deji rejdy, jak
z novin se dovidame, a my zde v samyeh rejdeeh a smejdech
ZlJeme. Porazena rada mestska vsemi prostfedky intriguje, aby
nalezla regress na sneme; jak se na nasi Male Stl'ane v Lazni
bojovalo 0 kandidata, bezpoehyby jste cetl v novinaeh. Jest tu
divny zivot; kde dhve by Ii Nemci pani, jsou nyni Nemei zufivei;
kdo byli dHve nulami k nemeekym jednuskam se pHdavajice a, je
silfce, jsou nyn! opet nulami, ale na stranu eeskou se priklonivse,
protoze vyhrala. Buh vi, co z toho bude. Ja od snemu take
mnoho neocekavam, jedno proto, ze slozen bude ze zivlU, jak jsem
rekl, sobe ve spolek protivnyeh a nepratelskyeh a za druhe, ze
pfilis kratky cas mu vymeren. A bude-Ii kazdy poslanee aspol1
jednou ehtiti mluviti, aby jeho volicove vedeli, ze tam nespi, tehdy
projdou ty Hi nedele jen samy-m mluven!m a ke skutkum ani
nezbude casu. A co tu je ved, ktere se vsecky na snemu maji
vyHditi! V y biz eli m n e, a bye h t a ken e k d e k and i d 0 val;
ale jar e k 1, z e p 0 tr e b u j i P 0 k 0 j a z e pro s i m, a b y m i
hot a k e pop r a Ii. Vzdyt pak jest kandidatu tolik, ze by jim!
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tfi snemy osaditi mohli.« Vyhnuv se takto hodnosti a praci,
kterou by jinak byl povazoval za povinnost vlasteneekou, mel
pevny umysl, napotom vice se setfiti, nez to posud Ginil, ac nevedel, jak pomery pH prazske obci se ustali, kdyz byvaly purkmistr Vanka, jenz Erbenovi velice pral, odstoupiti s uradu musil.
PiSe 0 tom v temz liste: »Co se meho zdravi anebo nezdravi dotyee, je to v mire takove, ze neni sice dobre, ale take neni zIe;
pracuji do rna i v urade, ale vsudy jen mirne, v nieemz se pfilis
nenamahaje. Ae nyn! rada mestska bude stra:ny naSi, vsak poehybuji, ze tal< laskaveho ke mne predstaveneho budu kdy vke
miti, jako byl pfedesly purkmistr Vanka!« v ,
Co hluk politickeho boje za ministra Smerlinga po Ceehaeh
se rozlehal, zustal Erben svemu predsevzeti, byti mu vzdalen,
veren a praeoval pill obvyklou na poli vedeekem neodmitaje
ovsem od sebe sldby vzajemnosti slovanske. Kdyz po smrti
Hankove Smoler a Hornik na nem zadali, aby na sebe pfijal
dozor nad seminaristy, kteh z Luzice v Praze bohoslovi studovali, podjal ten eestny urad velice rad; jinak ale ehte1 venovati
letnl dobu r. 1861 zotaveni telesnemu prebyvkami na venkove,
a vzal k tomu konci po prve nekolikanedelni dovolenou. PiSe pi'!teli Rostlapilovi dne 24. cervence r861: »Pekne nynejsi pocasi
jest tak velmi lakave, ze se mi zda byti hrichem nechati ho projiti a venkova neuziti. A mam-Ii jiz jiti nekam yen, prvni moje
myslenka jest vzdy Opoeno. Az Vas tam dva, tfi dni pozlobim,
pujdu zase domu a za nektery den potom se podivam na jina
mista po blizku Prahy jako do Kutne Hory, Melnika, snad take
do Rakovnika etc.«
V Opocne meSkal tyden; kdyz se do Prahy navra!il, odebrala se manzelka jeho do Lomnice a dye deery do Zebraka,
kdez horkou nemod tezee se rozstonaly, tak ze Ladisiava zaopatfena byti musila. Nekolik dni ztravil u det! nemocnyeh, pak
se vratil do Prahy, odkud dale nevyjizdel. »To jsou«, piSe Rostlapilovi, »tedy ty rozkose me prvni letosni dovolene.« Zaeatkem
podzimku bral pred sebe horliveji praee literarni a darily se mu
proto lepe,ze se dtil telesne zdravejSim a silnejs!m. Dokonaval
nap e v y, Cit a n k u s I 0 van s k 0 u, staral se 0 casopis P r a v n·i k,
jehoz Clanky co do siohu a spravnosti jazykove opravoval. Prace
ta mu mnoho easu ubirala, jak pfiteli RoStlapilovi dne I9. ledna
1862 psal: »Nejv~tSi pak prace, ktera mne nyni tiz! a nejvke
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casu mi ubira, jest Pravnik. Vsecky rukopisy musim napred Cisti
i opravovati a mnohe dokonce pfedelavati a pak na mne jeste
ceka prvni korrektura, totiz spinave pradlo! a za to mam za
tiSteny arch 5 zlatych«. 0 politiku nezavadil lec sem tam
v liste pfatelskem jako na pl'. psal v temz liste Rostlapilovi:
»C a s se zvratil docela na Smerlingovu politiku. Nedavno mel
clanek, kdez radi, aby vsecko zadusni jmenf statu ku prospechu
bylo prodano, zacez by se pry 190 milionu utdilo a knezstvo i
fundacni mse atd. aby potom od statu byly placeny. Sumou
190 milionu uhradi se statni deficit asi na II! 2 leta a co potom?
Stat nikdy nebude mit z toho nie, lec nove bfemeno a zeme vetsi
dane a knezstvo? - to bude asi na tom stupni jako jsou nyni
urednici, bude z uplna v rukou politieke spravy. Tof ovsem nejlepM prostfedek vlasteneckym kneZim usta zacpati a na frankfurtsko je pfedelati!«
Ac pr;ice mnoho bylo, pfece se citil i na jare dosti sveZfm,
jak Rybickovi dne 6. bfezna 1862 psal: »Mnohonasobne roboteni
mi sotva jednou v tydni tolik casu dopfeje, abych se v besede
mesfanske ukazal, by vedeli nasinc;i, ze jsem jeiite ziv. Ovsem dye
hodiny kazdeho dne ~tl'atim pouhym chodenim, totiZ dvakrate
z domova do Llradu a zase domu, neb zustavam na Male Strane
proti Lobkovickemu domu, maje odtud do radniee pul hodiny
cesty, ale to prave prospiva ke zdravi memu, neb od te doby,
co tam na Male Stl'ane bydlim a chte nechte choditi musim,
jsem zdravejs{ a plvani kl've, ktere se mi za let pfedeslych kazdeho
l'oku vice mene dostavovalo, zuplna pominulo.« Mimo pl'ace sve
sledoval bedlive ruch literarni daval i phjlmal rad zpravy 0 nem.
Tak dekuje v liste prave dotcenam Rybickovi za spis bratfi Jireckfi »Die Echtheit del' Koniginhofer Handschrift« a pr-iCiiiuje
k tomu: »Nyni snad jiz ti najatl ..... zalezou do boudy, ac nedostanou-li noveho materialu k stekotu svemu z Prahy od p. J.
]. H., jenz se s p. V. N. v jedne zdejsi hospode pri pive vyrazel
vyhledavanim a l'ozebiranim slabSich stranek spisu toho; ovsem
ze se oba svatosvate ohrazovali, ze 0 pravosti Kl'. Rukopisu nepochybuji, ale pp. Jireckove nemaji pry prave znamosti ved a
zdejsich okolnosti! To hned jedna namitka, zda-li prava nebo
neprava, jedno jest, jen kdyz se neco namitne. Snad by takovyto
pomocny z Prahy l'ecept p. Fejfalika uzdravil.«
Tez velmi touZil na pomery v ucene spolecnosti a piSe
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Rybickovi na dotaz, kdy jeho CIanek »0 erbich a pecetech duchovniho stavu v Cechach« v aktech spolecnosti te tisten bude,
ze strany veci te sekretafe \Veitenwebel'a se zeptala pravi;
»Z omluvy jeho, proc potud CIanek Vas nen! vytisten, vysvitlo,
ze do pfedeiileho svazku seiilo se najednou pet s I 0 van sky c h
clanku; i zhrozili se toho p. prof Hofler, kteiy nyni ucenou spolecnosti vladne, s p. Veitenwebrem a pod rukou usnesli se, aby
se ty clanky po sobe netiskly, neb by se tak mohlo zdati, ze
»aktenband« vypada jako slovan sky, ale musilo se mezi kazdy
vraziti po clanku nemeckem - pro rovnopravnost! ... A tak
nyni pry je fada na Vasich erbich etc .... Ostatne oznamuji Vam,
ze v nasi ucene spolecnosti zivel nemecky, ovsem vinou nasincu
- bud' netecnych anebo bojacnych, aby si pffzne nemeckych
professoru nezkazili, 0 ceskych zradcfch nemluvim zuplna
opanoval, tak ze za kratky cas naditi se muzeme statutu, kter)T
slovansky jazyk z akt spolecnosti vylouci. A kdykoli jake misto
uprazdneno, jako posleze po Safafikovi, dostane se na ne jen ten,
1 ' " ,.
r 1
b . 1
nemeCKe
jlZ11voStl• prot!• ,-,eCllUm
se osvevdV'l
(;1, ane j<tK
1{ d0 ve sve' v
se Palacky vyjadfil »ein oktroirtes Mitglied«; minil tim ciz! professory s hUry dekretovane. Jsou to smutne pomery nynejsi a
a nadeje na budoucnost nevesela!"
V cervnu tehoz roku I862 uv!tal v Praze V. ]. Chorosevskeho, jenz mu byl odporucen Sreznevskym a do Cech prisel,
aby na ceste sve po Slovanech take pomery historicke a narodni
v Cechach poznal. Kdyz mily host rusky Prahu opustU, chystal
se Erben na vylet do lesu Podbrdskych; nez se tam vydal, navstlvil s pfitelem Rostlapilem dekana Rojka v Budini a zacatkem
srpna vypravil se do Zebraka, kde do zacatku zaff pobyl. Navrativ
se do Prahy zacal ve skutek uvadeti davny umysl, prevesti totiz
na jazyk cesky kronyku Nestorovu, z niz nektere castky jiz pl-ed
nejakym casem byl zcestil. Mimo to mel opet zfetel k Vybol'u
literatury a uminil si vzdati se za tou pfiCinou spoluredaktorstvf
Pravnika, aby pro Vybor vice casu ziskal; take pomyslel na
konci toho roku opet na druhy dfl Regest a zmiiiuje se poprve
v liste k Rybickovi 0 praci, sebrati zpravy starych kronikafu
v Cechach az do vymfeni Pfemyslovcu, prace to, kterou by! jiz
r. 1846 zacal.
Celkem nalezel rok 1862. k nejsfastnejSim, ktere Erben prozil.
Nejen ze se citil te1esne zdravejsim ndli kdy dhve, nybd ze se
0
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take doZil nekolika skvelych uznani svych zasluh 0 vedu a vzajemnost slovanskou. Jiz roku minuleho zvolila jej universita charkovska eestnym elenem, roku pak I862 stal se v maji dopisujidm
elenem dsafske akademie videnske, v srpnu obddel komandersky
kHz t-adu sv. Anny, k eemuz slavnost tisicilet<~ho trvani fiSe ruske
pHCinu dala, a v prosinci pfidruZila si jej dsafska geograficka
spoleenost v Petrohrade za elena. Nijal tato vyznamenani vdeene
a se skromnosti sobe vrozenou; pise 0 tom pfiteli Rybiekovi dne
8. Hjna: »Jiz nedavno jsem pravil doma sve zene, ze nebudu
dlouho ziv, sou de z toho, eeho se doeekavam: tu mne dsafska
akademie zvolila za sveho elena, tam zas car rusky mi udelil fad
sv. Anny druhe tfidy; neschazi jiz nie, neZ abych vyhral z loterie,
neb aby mi nekdo odkazal asi 50.000 z1.; lec mohu bez starosti
byti, toto tfetf zajiste se nepHhodf. Jeden vsak nemaly prospech
z toho meho dvojiho ovsem nezaslouzeneho vyznamenani mi
priSel, totiz ten, ze jsem pH te pfilezitosti zjevne seznal, kdo mi
preje a kdo je mym nepfitelem, tfeba se byl prve vzdy pfivetive
ke mne choval; nynf jiz nebylo mu moznese pretvaJiti; tak byl
ohromen, ze se mi vyhYba. Co se t.yee zvolenf meho za elena
akademie, mrzl mne, ze pro mne prop ad 1 Tomek, jenz toho zajiste vice zaslouZil neZ ja. Nezvoliii ho proto, ze jej znali, a mne
zvolili proto, ze mne neznaji.« A tak se mu koncH 1862. klidne
a radostne, jakoz vysvita z listu jeho daneho Rybiekovi dne 18.
listopadu: »Ja dne 7. t. m. odbyl 51. rok zivota sveho a za to
jedine Boha prosim, aby mi poptal zdravi dotud, az bych ukonCil
sve pocate prace literarnf a dNem svym aspol'i takove vychovanf
a vyueeni opaUil, aby se po smrti me samy mohly dale ziviti.
Moje nejstarsi dcera Blazena odbyla dvoulety kurs uCitelsky pro
Ctyry tNdy s prospechem vytecnym, Cimz mi velikou radost
uCinila, a nyni hledam, abych ji mohl neJ.;:de v Praze na skolu
divCi dostati zatim za poduCitelku industrialni; casem mute se
dostati za skuteenou ucitelku a bude pak zivobytfm jakz takZ
pojistena.{(
Jako na konci roku r863 tak i od zacatku r r863 pokracoval v pradch svych literarnich, jen ze s Nestorovym pfekladem
mnoho ku pfedu nepi-isel, jednak ie pH svetle pfilis dlouho pracovati nemohl, s druhe pak strany prave tehda velice horlive si
dopisoval s ruskymi ucenci, jmenovite se Sreznevskym a Lavrovskym; onen mu opH odporuCil O. F. Milera, cestujidho do
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Cech, aby poznal eeskou narodni poesii, tento pak mu vrelym
slovy dekuje, ze tak horlive udduje slavjanofilske svazky s Rusi,
zaceZ mu hrozi; ze r. I863 pfijede do Prahy, odkud jej nasilne
jako divoky barbar vezme s sebou na Rus. Nastalym jarem venoval se pilneji pfekladu Nestorovu a prace tak zdarne pokroeila,
ze lladeji mel do podzimka byti hotov, a to tim snaze, an zaeatkem r. I863 spoluredaktorstvi Pravnika se vzdal. V lete pak
mini! nejaky cas uZivati eerstveho vzduchu venkovskeho, ktery
mu loni tak vyborne dedil, i mel nadeji sejiti se s upfimnym
prite1em Rybiekou, jenz po delsi nemoci dvoumesicni dovolenou
v eerVllU a eervenci obddel, jiz v Cechach uZiti chte!. PiSe rr.u
dne 20. eervna r863: »Tesim se srdeene na to, ze Vas po tolika
letech opet jednou spaWm a tuSim, ze se jeden druhemu podivime,
kterak nels padesatka zHdila. Roku I 849. jaci byli jsme to jeste
jonaci a jake zamky jsme si staveli v povHri! Ale nyni jiz
vsecky ty pekne nadeje a pJany se sesuly a nezbylo lee trochu
mrzutosti. Lee 0 tom si povime ustne«. Psal tento list do Chrudimi, kde Rybicka od zacatku cervna na dovolene meskal. Schvaloval pfiteli, ze dovolene chce uZivati v Cechach, dokladaje vsak :
»NevitT), zdali jste vbst nalezli v tychz zlatych barvach, v kterych
se obycejne jevfva zdaleka tem, kdo po ni touZf.«
Narazel temi slovy 11a ztratu, kterou Praha utrpela umrtim
skchetneho purkmistra Pstrosa, na bezphkladnou tyranskou persekuci vei'ejneho tisku odsuzovanfm kauce novinar'ske a £alarovanim
redaktoru 1) a pak 11a roztdku v tabofe narodnim, ktera pocavsi
jiz za polskeho povstani r. I862 nyni jiZ zjevne a tak vasnive
se ukazovala, ze nepfatele llirodu eeskeho radostne nad ni jasali.
Pise 0 tom Erben Rybickovi dne 26. eervna: "Dnes jsem potkal
p. archivafe Musila; pr-ijel z Vicine a vypravoval, kterak tam
jasaji nad tou roztdkou mezi Cechy domnivajice se, ze jedni
druhychpotrou a ze nezustane nic po tech nenavidenych Cesich
lleZli snad chomae vlas[\.« Bylat to roztr£ka, kterou hlavne mladsi
pokoleni v Cechach zpusobilo domnivajic se, ze pH povstanl
1) LHva 0 tam zajimavou zpravu Rostlapilovi dne 17. prasince 1862: »Za
kanovnika Slulce pan kardinil jiz usouzenou pokutu lOOO z1. pololil a taho jest
nadeje, ze se nepodafi, co jisti panove zamysleli, aby mu totiz odilat byl kanonikat.
Take pry prohlasil p. kardinal, ze odsouzeni Stulcovo jistou merou poklada i za
odsouzeni sveho presvedceni. Biskup Jirsik pfi jednc hasline, tusim v Blatne, verejne se pronesl k Stulcovi, kteryz tam take byl, ie ho navstivi, kdekoliv bud.;
uvezeu. A takta se Stule na to jii tesi.«
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polsk<~m Ciniti jest 0 vec demokracie; ovsem povstali Polaci proti
samovladci ruskemu, ale nikoli za pfiCinami demokratickymi, nybrZ
proto, ze se domahali samostatnosti statni, pH kteremHo umyslu
je nevedly nazory demokraticke. Nebot' znamo, ze aristokracie,
ani polska ani rusH, nepomyslela na demokraticky Cin, sprostiti
sedlaka hnusneho nevolnictvi; to mocnym slovem svym provedl
rusky car, samovladce sice, ale pH tom jeden z nejslechetnejsich
panovniku novejsi do by, ktery nad to vice prave r. 1861 k tomu
smeroval, aby Polaky s Ruskem smlfiL A proto nejen toho litovati jest, ze emigrace polska, nechtic dopustiti, aby velkoknize
Konstantin a polsky markrabi Wielopolski smifeni to provedli,
neblahe ono povstani rozdmychala, nybrZ nam Cechum zeleti jest,
ze v narodnim tabore posud jednotnem se vyvinula strana, ktera
Polsku proti Rusi pfejic za demokratickou se povazovala. Spor
mezi Polskem a Ruskem nezaklada se ani na pHCinach politickodemokratickych ani nabozenskych; proto car Alexander 1., ac
katolicismu pral, nicmene potlaCiti musil povstani polske r. 183 I,
jako take r. 1862 caru AlexandruII. jineho nezbyvalo, ac zrusenim
nevolnictvi selskeho dokazal, ze rna vice lasky k lidu nd slechta
na Rusi a v ruskem Polsku. PH tom sporu Ciniti jest 0 velmocenske postaveni Ruska naproti sousednim fislm a pokud tyto
nepropusti uzemi z byvaleho Polska sobe privtelene, potud take
Rusko se ho vzdati nemMe. Protoz take ti Polaci, ktefi pres
vsecku horoud lasku k vlasti toto historickymi okolnostmi Rusi
vnucene postaveni rozsafne uvazovali a uvazujf, spravedliveji soudili a soudi 0 pomeru tom, jako na pl'. Maciejowski, Wielopolski,
R. Hube a jinf, a pfisnejsi dejezpyt polsky nyni si jiz predklada
otazku, zda-li nestestfm uboheho narodu polskeho ono zlopovestne
az vsetecne demokraticke »Niepozvalam« aristokraticke republiky
polske a zorganisovany v ni neporadek konfederacii nejsou prave
tak vinny jak zemechtivost machiavellistickeho krale Bedficha II.?
Ovsem jest Polsko otevrenou ranou na tele carstvi ruskeho a ten
by nebyl synem lidske matky, kdo by nejhlubsi soustrasti nad
osudem Polska jiman nebyl; ale spor mezi Polaky a Rusy jest
»spor Slavjan mezdu soboju, domasnij starij spor< jenz rozhodnut
bude zakonem historicke nutnosti, spor, jenz zahrnuje v sobe
otazku jiz Puskinem polozenou: »Slavjanskije·l rucji soljutsa v
russkom more, ano-izsjaknet?« Protoz ti, ktefi v uduseni polskeho
povstani videli snahu Ruska zachovati sve velmocenske postaveni,
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potlacenim vzpoury v sv)kh polskych ~emich, - . nepov.azovah
boje mezi Polaky a Rusy 1'. 1862 za bOj demoinaClc protl absolutismu, nybrZ za boj brat1'ovrazdny, jimz jediny mocl;y stat slovansky seslaben byti mohL Zda·li rozchazenl se ,v ot~zce ruskopolske byla jedina pfiCina, ze narodnl, st~~~a v .. C~ch~ch se 1'ozpoltila na civi, aneb byly·li v tom take prlcmy jll;e, at 1'oz~o~nou
ti, kteH v tom podii ffieli; jisto jest, ze od polskeho povstam ;ak
zvana demokraticka strana ceska od st1'any a programu Palackeho
se liSiti pocala a ze tedy otazka ruskopolsH veliky vIi:, mela
v zalditosti ceske, otazka, 0 nlz take vzhledem k nam Cechum
uziti lze slov Puskinovych: »vopros, kotorago ne raz1'esite vy.
(otazka, kte1'e nerozfesite vy).
'v'
v
,
V teto vnitfni 1'oztrZce, ze Erben stal prl st1'ane Palackeho,
neprekvapi Hdneho, kdo Erbenuv 11azor 0 Slovanstvu a Ru:ku
zna a ze ani v ryze politickych otazkach od strany tak zvanych
Starocechu cili konservativcu se nedelil, rozumi se sarno sebou
pH muzi, jenz vlastencem se stat a odchovan by.l v d~bc, kde
narodni vedomi jdte velmi tenke kohnky meIo, Jenz vsecky ty
nesnaze, pl'ekazky, odpory a zlovUle znal a zkusil, ktere pfekonati bylo vzkfisitelum narodu ces~eho, jenz vdecn~ uznav~l snahy
vlasteneekeho knezstva a casti slechty, kterych SI dobyh 0 probuzeni a utuzeni lidu sveho. On povazoval za uk01 zdrave demo·
kt'acie, aby u verejnem politickem a statnim v Zivote ,mely . mista
vsecky histo1'icke orga~ismy" vsec~k demos, v:"ecek ,na:od, Ja~ :~
vlivem a tokem histone sve vyvmul. Protoz take htoval leel,
kterou Sladkovsky vpffCine navrhu Palackeho na op1'avu volebniho i'adu 1'. 1 86 3 v ceskem sneme mel; pise v te pffCine dne
14. prosinee r863 Rostlapilovi: »By ,1lebyval~ fe~i, Sladk.~vs,ke~o,
byl by Palackeho llavrh na oprave11l voleb111ho. radu zaJlste pto·
sel, alesp0l1 tak, jak jej arcibiskup prazsky a jeho . stra.na zpr~~
stfedkovati hledela. Ale svym vystoupenim prott anstokracll
zkazil vsecko.« Maje na mysli vzdy to, co by celemu narodu
prospelo a nikoli jen jedne strane slouzilo, ohlas~val pf~teli Rostlapilovi, v temz liste, ze vychazeti bude novy hst »Narod« na·
zvany, »kteryz sobe za uk01 poklada, lid nas skutecne poucovati
a vubec sobe vsestranne pOC1nati naproti listlim ostatnim, kteff
ve strannictvi svem jiz prflis daleko zabredly... a tak lid nevedomy na venkove ... skutecne zavadeji.«
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,~vs,ak techto nazoru svych nevynasel nikdy na trh t. j. ne-

m~I c:nneh~. ucastenstvi v boji stran Clanky novinarskymi neb

~gltacl pol~t:ck~u, nybrz zjevoval -sve mineni jen v duvernych
v
lIstech, k pratel~rr:' na~esla-li k tomu pHlditost. Tak na pro. kdyz
mnohY,m se nehblly h!sto~icke Clanky v Pravniku a Rybicka na
r~zpaclch byl, kterak by Rehole etc. pravni vydati mel, psal IllU
Erben .dne I6. cervence I 864: »Ostatne prosim Vas, mil' pHteli,
sc~oveJte t~ praci, vsak pl-ijde na ni Cas, kde bude lep: pfijata,
nez by snaa nyni byla, totiz od nasich nadutych mladiku kteH
Cim dal tim zrejmeji vseho stareho zaCinaji zavrhovati co ~ec nep:-~spesnou; uhlidame, daleko-Ji se svym radikalnim rozumem
p~'ydou . " ~evim, povsimnul-li jste si posledniho cisla kriticke
pnlohy k ,Nar. List um,
° , kd ezv se PosuzuJe
. casopis Pravnik" pravi
:e tL; ze stary ,Pdvnik' proto zasel, ze mnoho pfij'imal vec! staroceskych; a v tomto novem ,Pra vniku', ze nektere veci stare doMe
mohly, :Tnechany byti. Necetl-Ji jste to, vsimnete si toho.«
C1l1nym byti v politickem boji, k tomu, jak jiZ neI.::olikrate
praveno, nestacoval mu cas; a pravetellOz roku r864 nalehaly
n~l\ prace Ufedni i mimoUfedni, a tfzily mysl jeho nemoci v rod1l1e,; piSe v dotcenem Iiste Rybickovi: »Nevim, jest-]j to jalds
~.chablvost mycv~ sil aneb jaka jina na kazdy zpusob dusevni phC1:1a, ze tak tezko se vypravuji ku psani kazdeho listu. DomniVit;11 se:., ze ta kazdodenni robota l:iredni jednotvarna tak ducha
J~eh~ J!Z opoutala, ze, Se nesnadno jinam uchyluje z obycejne
ko:eJe. ,j~ k t~mu, co nasledek stehovani archivu, to nove rovnani
splSOVal1l -reO-1st·
"
,.
'
" ,_ . 0' ,
b • ,1 OVal;! a pn tom ta zdlouhava organisace zdejsich
Ul adu, od here take nejakcho polepseni meho nepUlis blaheho
postaveni
\ 1-~o !. s tVem!. d Om<lClml
'"
v'
"
vse vnadcJ'i I') - to vsec
trampotami
UCIl1It1
muze
cloveka
tak
rozmrzely'm
ze
l~
-"'"
.
. ,
~"
'" 'u plaCl ]Ille mlmo
poV1l1ne sotva bude z pousa b'I'
ZV.
'1
1 y. Je ]sem me zase letos doma s ital
0

kde vsecky deti stonaly a nejmladSi to zivotem zaplatilo, to ~ al~
bezpochyby bude znamo.« Nicmene vsak pracoval jako r ISo3
kde vydal R h a z e s 0 v 0 Ran 11 e 1e k a 1- s t v f i ' r I 86; ~l):
d'l
d
'
.
,- pI ne
a~, an vy al nCJen tfeti sesit druheho svazku V y b 0 r u, nybrt
~~ke se cl;;rstal :< vydani s l' i s u H u s 0 v y c h, za kterouZto pHCl110U tak: podmld cestu do BudiSina poznat tam rukopisu Mistra
J~l~a Hu:~ v;,klad totiz na ,VWm', kteryHo rukopis mu pak s ve,~) ~tal ~e take skutecn" 12. prosince tehoi roku feclitelem spojenych pomocnych maclu mestskych s platem r600 z1.
o
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likou ochotou do Prahy pujcen byl. Ale s pis y H us 0 v y, ktere
ve tfech dilech 1864 az 1868 vysly, zdrZovaly Erbena od prace
jeho zamilovane, jakoz v listc svrchu dotcenem Rybickovi piSe:
»Domnival jsem se, ze odbyv pisne narodni a tfeti sdit V;,boru
d kdyz jiz take Cltanka aSpOIl. co do textu hotova jest, ze se
budu nyn! rrl0c1 pohodlne mimo prace ufedni obirati svym 0 b 1{b e 11 y m u k ole m, totiz s 10 van sky min a rod n i m i 0 b y c e j i,
a pH tom ze bych doko113l svazek ceskych pohadek v prose:
ale Clovek mini, Pan Buh men!. Byl jsem donucen pfijmouti
redakci ceskych spisu Husovych, jet Tempsk)T vydati chce; donutila mne k tomu potfeba penez a za druhe pomysleni, kdybych
ja v to se neuvazal, ze to zde vezme nekdo jiny, jenz by snad
tu vec mohl bud' umyslne nebo bez umyslu zkaziti. Za tou phcinou byl jsem pro jeden vzacny rukopis v Budisine ... "
Ale i jinak byl Erben mnohonasobne zamestnan dopisy a
dotazy naIl. vznasenymi od ucencu zahranicnych. Tak pozadan byl
dne 1. maje I864 od dr. Jordana' jmenem Rusa Gerbelja, jcnz
antholog-ii basnickou vsech siovanskych nai-eC! vydati chtel, aby
Erben udal, ktere ceske basne k tomu by se nejlepe hodily. Mimo
to dopisoval si horlive se Sreznevsl~ym a Lavrovskym a maje
duveru techto slovutnych ucencu a tim i vlady ruske, byval prostl-ednikem, kdyz se 0 povolani ceskych ucencu na stolice ruske
jednalo. Tak mu ohlasuje Sreznevsky dne 20. fijna 1865, ze zHzen
kurs 0 slovanske a ruske paleog-rafii dokladaje, jak by zadoud
bylo, »aby dobH Cechove, kteri se ve vsech oborech nejen umeni
nybd i {oemesel vyznaji«, na Rus se st<~hovali, a pl-iplavu
Nemcu do Ruska tak zameziH. Lavrovsky pak Erbena Hda
dne 8. dubna r865, by pl-imlouval Eiseltovi, aby konccne professuru na universite charkovske pHjal: »Obavam se, ze dr.
Eiselt jest jiz pro Rusko ztracen, ac jemu k vuli, ani por-ad
mys!fme, ze se k nam pfijiti odhodla, jiz po dye leta jedne
kliniky zde nemame.« A 28. dubna pise Erbenovi, ze zamysleji
ziskati H. Jirecka pro stolid slovanskeho 2.akonodarstvi a dr.
Gebaura pro kathedru slovanskeho jazykozpytu; oba vsak ucenci
pl-es vsecko del!;! s nimi vyjednavani mist tech nepl-ijali. Roku
I865vy~la konecne jeho SlovansJd Citanka t. j. vybor
z narodnich povesti vsech Slovanu a dal se hned potom do
prekladu Nestorova, aby jej dokonCil a pak vypiloval. Tehoz
1'oku uzil, co mozna bylo, na zotavenf telesne; jel v maji do
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V létě pak navštívil přítele Roštlapila, krajinu Královéhradeckou,
a osmého srpna vypravil se z Prahy na čtyrnedělní dovolenou,
již si umínil pod Karlovým Týnem ztráviti, »za jedno proto, že
mám tu v okolí mnoho známých a příbuzných, a za druhé, že
za hodinu mohu odtud býti v Praze«. Avšak špatné, deštivé počasí nutilo jej, ještě než dovolená se ukončila, do Prahy se navrátiti.
Politický ruch, který po éechách jmenováním ministra Belcrediho nastal, netknul se Erbena tím směrem, aby od zvyku
svého, nevkládati se do činné politiky, byl upustil; opět jen námankou o něm se zmiňoval jako na pr·. v listě, jejž dne r6. listopadu 1865 příteli Roštlapilovi zaslal: »Nyní v Praze máme jen.
samé boje, totiž volby do sněmu i do obecního zastupitelstva,
ale jsou to boje nestejné: jedna strana, ač slabší na počet, však
tím zuřivější a jako ulitá, jež nad to nižádn;,Tch prostředkll se
neštítí, jen aby své provedla; druhá, naše, ostýchavá, plná ohledů,
aby nikoho neurazila, a každý svůj krok svědomitě odměřující,
zkrátka strana poctivá, ale bez ráznosti a na mnoze i netečná.
Kdo pak si bude dělati nepr"átely? hkají mnozí a proto raději
nejdou k volbě. Propadneme-li kde, propadneme naší vlastní vinou,
a dobJ'-e se nám stane, že posud jsme se nenaučili právo své, ač
skromně pr-iměJ'-ené a přisUižené všemožným spůsobem využitkovati. Pravý boj však nastane na sněmu, ovšem zase nerovný;
rovný bude teprv tehdáž, až nespravedlivý řád volební bude
zrušen a jiný n3. pt-irozených poměrech založený vydán. Proti
tomu budou se však Němci zle opírati, aby se tak po právu
nestalo«.
Za to však r. r866. učinil znamenitou pr"etržku v pracích
Erbenových válkou, která se proti Prusku vedla. Začátkem téhož
roku byl Erben členem komise, která se radila o novém způsobu
u vydávání knih maťičných a jmenovitě o vydávání sborníků vě.
deckých, a měl také horlivé účastenství v poradách se strany
založení spolku historického v Praze. Phpravy vojenské, jež válku
předcházely, vyrušovaly· jej však ustavičně z práce a odnímaly.
mu naději, že se bude moci podívati v letě na venek, by zotavení
tělesného nabyl; způsob jeho zdravotní sice se nezhoršil, nicméně
však cítil, že se také nepolepšuje. Piše dne I I. června 1866 Rošt.
lapilovi: »Těšil jsem se na to, že se letos zase uvidíme; ale
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v takových poměrech, jako nyní jsou, musím se obávati, že z toho
nic nebude. Jen tehdáž, kdy-l by válka brzy se skončila a když
by východek její nám byl pHznivý, jak totiž v našich okolnostech
příznivý býti může, mohl bych se nadíti, že byste navštívil Prahu,
anebo bych se odhodlal k Vám zajeti ... Moje zdraví, díky Bohu,
drží se v stejné míJ'-e, není to ani úplná zdravota, - které se již
ovšem nikdy nadíti nemohu - ani nemoc. Přicházím sám sobě
jako červivé jablko, které po vrchu častokráte dost pěkně a zdravě
vypadá, ale vnitř jest jinak«. Nejvíce zdržován byl vpádem pruským
od ukončení 4. sešitu druhého dílu Výboru, jelikož k tomu ně,
kolik rukopisů z císařské knihovny potl-eboval, v níž se však po
celý čas, co Prusové v Čechách byli, nic pracovati nemohlo. Tím
více však pracoval a piloval o pr-ekladě Nestorově, tak že jej
v polovici listopadu do tisku dáti a překlad r. r 867 vydán býti
mohl. V Hjnu pak byl v okolí Domažlickém, hledat krojů pro
moskevskou výstavu etnografickou.
Nemalou radosť měl, když po odtažení Prusů císaJ'- navštívil
země české válkou nejvíce zastížené a při pobytě svém v Praze
Palackému komanderský kříž řádu železné koruny udělil. Psal
o tom Rybičkovi dne 3. listopadu r866: »Obecnou radost zde
způsobilo, že císař pán našeho Palackého tak vzácně vyznamenal;
on však také má z toho nevýslovnou radost, ano zdá se, že tím
jaksi omládl. Když jsem jemu štěstí přál k tomu J'-ádu, pravi!
svým způsobem: »Nu, to mne přede vším těší, že konečně uznali,
že nejsem žádným rebellantem; vždycky jsem býval líčen jako
staats· a gemeingefahrliches Individuum; ale teď již jsem očištěn.«
Ač s mnohými vlastenci cítil radost z obratu politiky, přece
jakýsi temný cit mu překážel, ve trvání toho obratu doufati;
neboť píše v té příčině v témž listě: »Dejž Bůh, aby nebylo snad
brzy jinak!« Bohužel, že obava jeho se vyplnila. Nemoci, které
následkem války nastaly, dotknuly se takě Erbena, který o tom
20. září Roštlapilovi, jenž silným průjmem stonal, píše: »Já měl
již dlouho průjem, ale nepatrný a proto jsem si toho nevšímal a.
chodil do úřadu i vykonával své práce jako jindy. Ale po tom
pHšlo hůře a přidalo se k tomu stydnutí nohou - první stupeň
cholery - následkem studené místnosti v úřadě. Tu jsem musil
ovšem zůstati doma a několik dní si poležeti a pomocí Boží a
dr. Eiselta doufám, že jsem již na dobré cestě k uzdravení, ačkoli
člověka, jenž má za sebou. již padesátku, nemoci jako smola se
6
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drží a nerády jej opouštějí.« Neduh ten ovšem neposílil těla jeho
bez toho slabého a proto se odhodlal, když prof Zelený se stal
ředitelem· Malostranského realního gymnasia, odstěhovati se do
jeho posavadního bytu na Staré město Č. 440-1. v Michalské
ulici, aby měl blíže do archivu. Odstěhoval se tam začátkem
prosince s přáním Rybičkovi projeveným, aby v něm by I tak
spokojen jako v předešlém! Došel v něm pokoje - věčného,
neboť jest to týž dům, ve kterém umřel.
v .
Avšak obydlí na Starém městě, do něhož také Safařík Sl
stěžoval, že zdraví jeho nesvědčí, také na Erbenovo zdraví nepů
sobilo prospěšně. Necítil se na dobrém způsobu ostatek zimy, c~
tam bydlel a protož ovládala jím z jara jakási měkkost mysli
jako následek slabosti tělesné. Obdržev od přítele Rybičkyo fot~
O"rafie rodiny jeho, děkoval mu dne 17. dubna 1867: »Zpusob!l
jste mi nesmírnou radost takovou, že mi se o~i zalil! sl~o~ jsemť již slab)' člověk, nemám daleko k šedesatce! Kdyz Jsem
Vaši Kačičku naposledy viděl, byla maličké d(~včátko, obskakovala okolo matinky, za šaty se jí chytajíc, a nyní - zachovej ji
Bůh a popřej jí všeho dobrého i vší rodině Vaši v našich smutných dobách! ... Quemque sua fata trahunt. - Vy si stěžujete
na hlavu a na žaludek a já počínám sobě více než kdy
prvé stěžovati na plíce; pokašlávám a podle toho .způsob
smrti mé dá se snadno uhodnouti. Dějž se vůle Hospod1110va!«
Nicméně však i v témž listě píše o literárních pracích svých,
anoť nad to více ohlašuje příteli, »že se odhodlal jeti na moskevskou výstavu,« poněvadž list za listem přicházel z Moskvy
a z Petrohradu, v němž on i jiní vyzýváni byli k výstavě dojeti.
V elmi důtklivě psal mu J. Srezněvský dne 22. března 1867 ...
)}Přijeďte Vy sám také; seznejte sami, jak my Rusové umíme či
neumíme ceniti zásluhy Vaše i podobných Vám mužů. Přáli bychom si také mezi hostmi Palackého, Riegra, Braunera, Hattalu,
Vocela, Hamerníka. Jiným, možná, že budou překážeti ohledy politické, ačkoli v celé věci není politického ani za mák, bať ani
b)íti nemůže. Bože odpusť, jestli takové ohledy někomu se namanou.« Znaje chatrnost zdraví svého nemínil se na pouť do
Ruska vypraviti; ale naléhavost a laskavost pozvání a pak touha
uviděti očima vlastníma mocnou říši, která v příčině ethnografické
jest obrazem Evropy a půl Asie, v jejížto útvarech kulturních se
zjevují patrné stopy vítězství křesťanství a Arismu nad sveřepým

p~hans~vím a Mongolismem, kterýmžto vítězstvím, jež ovšem
predchazely staleté trýzně a boje od ruského bohatýrského lidu
vytr~ené, ostatní Evropa zachráněna byla od podobné záplavy
ktera tak dlouhou dobu dusila Rus.
,. K:era~ odporná Cechům strana o této cestě smýšlela, jaký
knk zpusoblla ve všech listech liberálních tuzemských a zahraničných, jest příliš v dobré paměti než aby zde o tom ·šířeno
bylo. Nedobré svědomí odpůrců národu českého samo malovalo
si ty .strašáky, z nichž Cechové pro tu cestu viněni byli, při níž,
bylo-ll co politického, jediné to jím býti mohlo, že veliký národ
ruský má sympathie k sourodému kmeni slovanskému. V tom
smyslu také Erben jediné pojímal cestu tu a píše takto dne
27· dubna: »Jest to hluku v Israeli, jest to štěkotu, že se nechceme dáti pošlapati za hnůj pro osení prušácké a že se k nám
předce ještě někdo hlásí, jehož oni se bojí, jako šotek kříže!«
Ale ~ěl Erben s tou cestou mnoho práce. NebOť komitét výstavn! usnesl se na tom, pozvati jisté osobnosti ze všech zemí
slovanských, jimžto se poslaly lístky na jízdu svobodnou' z těchto
lístků vypadlo na Čechy deset a mnozí, kteří věci jak ~áleží nezn::i, ,myslili, že jen na Erbenovi záleží, opatřiti lístek svobodný
:, zadano tedy na něm takových lístků s mnoha stran, kterýmžto
zadostem ovšem vyhověti nemohl. Píše sám o tom Rybičkovi
dne 7. máje 1867: »Mám s tou výstavou moskevskou a cestou
do Rus velmi mnoho práce a dopisování na všecky strany a
ještě více mrzutostí, protože nemohu každému opatřiti svobodné
jízdy atd. Někteří velmi jsou dotíraví domnívajíce se, že to záleží
na mně, aby se poslalo lístků na svobodnou jízdu, kolik mu libo.
Již mně ta věc počíná býti obtížná a kdybych věděl, jak se ctí
z toho ven, hned bych zůstal doma 1«
Do R~s vyjel Erben z Prahy 15. máje. Vrátil se v polovici
června do Cech a navštívil dne 23. června přítele Roštlapila na
několik dní, aby mu ústně dal obšírnou zprávu o všem, co na
výstavě viděl a co v Rusku zkusil. Vrátil se poněkud unaven
jak při jeho slabém těle jinak ani očekávati lze nebylo' nicméně
však . po krátkém zotavení se dal se do prací obvYldých, ač
tehdejší politické běhy tiché práci nepřály, any mysl Erbenovu
velmi pobuřovaly. Byl účastníkem pouti moskevské a tedy jako
všichni poutníci terčem osočování liberálních a vládních listů.
Když purkmistr Bělský úřadu svého se vzdal, rozšiřovány roz6*
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zprávy po Praze, o nichž Erben se zmmuJe v listě k Roštlapilovi dne I2. listopadu I867: »Že se náš purkmistr poděkoval
z úřadu svého, bude Vám zajisté již povědomo. Jsme všichni
u velikých starostech, co se bude díti. Praví se, že místo purk:
mistra dosadí vláda svého komisara, protože z volby nikdy nevyjde Němec, nébrž pokaždé Čech a snad rozhodnější nežli byl
Bělský.
Ale také se může státi, že nynější české zastupitelstvo
bude rozpuštěno a že vláda bude oktrojovati jiný volební rád,
kterým by Němci do rady byli Pl·ivedeni. Co by se pak s námi
stalo, s úředníky českými, Bůh ví! Že by Němci zle hospodar-ili
nikoho nešeUíce, mohli bychom se s jistotou nadíti. Panujeť nyní
pravý furor proti nám. Bůh to naprav! ... V takovéto rozkošné
situaci měj mysl pohromadě a pracuj! Doma žena i děti stěžují
sobě, že jsem mrzutý a že celý den kolikrát ani slova nepromluvím; já pak z úmysla nechci mluviti o pravém stavu věci, abych
zbytečně domácích nepolekal.«
Ač tyto obavy se osvědčily marnými, pi'edce zůstaly politické poměry Cechům nanejvýš nepHznivými a naplúovaJy mysl
Erbenovu smutnými pocity, jež se zjevují v listě daném dne
3 I. prosince 1867 příteli Roštlapilovi: »Zejtra jest nový rok co nám ten pl'inese? Věru obávám se ho více nežli snad potřebí
jest, vida že se všech stran hrozná mračna válečná se stahují
kolem nás. Pán Bůh nás opatruj! Ale tak to pi-ijíti musilo, aby
snad časem bylo lépe. Krom toho moje zdraví také není pJ-íliš
potěšitelné, každou zimu pozoruji ve svých plících větší díru;
dlouho-li ještě při vsem se šetření vydržím, nevím - ale dlouho
to nebude. Co jaro a léto napraví, podzim a zima zase strhne a
ještě více pHbéře. Kdybych neměl ženy a dětí, pomyslil bych si,
ať se děje vůle Boží, neb vím, že se již mnoho dobrého nedočkám; ale myšlenka, co z nich bude, až mne odvezou do Volšan, velmi mne naplúuje starostí.« - Přítel jej těšil slovy velmi
laskavými dne 5. ledna 1868: ... Jen si vzpomeMe na léta uplynulá - bylo hůře se zdravím Vaším a Bůh Vás přece uchoval;
uchová a zachová ještě i nyní při šetrnosti a střídmosti Vaší,
kterouž sebe hledíte a hleděti máte ... Až přijde jaro a léto, podíváte se zase k nám a já V á'3 zaveZl! do hor a lesů našich, kde_
se u joviálního faráře Hrádovského, přítele mého, budete moci povyraziti, až by se Vám toho na Opočně nezlíbilo aneb sevšednilo.' K listu tomu odpověděl Erben dne 14. února 1868 a to
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teprve, když mu Roštlapil dne 13. února opět byl psal: »Co se
týče mého zdraví, bylo by dobře, by nebylo ošklivého kašle a
krátkého dechu, zvláště když musím vysoko na schody. Což na~lat, jinak, již sotva bu~e. Ostatně pracuji jako jindy a myslím,
ze mne prace nenamaha.«
Práce a vůbec vše, co ducha zajímalo, bylo Erbenovi lékem
aspoú potud, že myšlenky jeho od smutného stavu zdraví se odvracovaly. Píše v listě právě dotčeném Roštlapilovi: ,Posílám
Vám spis Palackého proti Héiflerovi jsa přesvědčen, že to jeden
z nejdůležitějších jeho plodů, protože bez milosti odhaluje systematickou nepoctivost národních našich odpůrců a jich jedovatého
vůdce jako kladivem tluče. Já aspoú tomu spisu pHkládám cenu
velikou a jen se divím, že Palacký, čím hrobu blíže, tím ohnivěji
i odhodlaněji vystupuje jakožto bojovník za práva i za česť naši
národní. Dokud byl mladší, byl ve spisech svých velmi opatrný
ohlížeje se na vše strany, aby nikde pí-íliš nezavadil; nyní pak
jde svou cestou pUmo k vytknutému cíli a přijde-li mu kdo
v cestu, zvláště způsobem nepoctivým, jak se nyní bojuje proti
nám, běda tomu bídníku I Protož nechť ještě dlouho, dlouho buší
mlatem svým na svědomí našich nepřátel, jestliže mají jaké!«
Rovněž radostně oznamuje témuž příteli dvoje vyznamenání
jímž poctěn byl tou dobou: »Ze mi Vaclík přivezl černohorskÝ
kříž, dočetl jste se v novin~ch; jsem tedy černohorským rytířem,
ale bez koně, kterých na Cerné Hoře velmi málo mají. Kříž jest
vkusný, stříbrný a černě emailovaný; v prostředku v červeném
emailu zlatý nápis v jazyku srbském: Z a ne o d v i s los t Č e rn é
Hory léta r852 až 1853, a na druhé straně: Danilo kníže
Č e l' noh o l' S k ý. Netušené toto překvapení vysvětliti se může
dílem osobou Vaclíkovou, jenž jest sekretářem knížecím, a dílem
také tím, že jsem se Ionského roku v Moskvě seznámil s otcem
nynější kněžny, ,krásné' Darinky, jenž s vojvodou Plamenacem
také byl přijel na výstavu. Jiná věc, s kterou se Vám musím
pochlubiti· (proto že vím, že toho nedáte do novin) jest, že jsem
dostal za svou dedikaci Nestora briliantový prsten od velkoknížete
Vladimíra. Zde v Praze jsem se o tom mimo své domácí nikomu
nezmínil, abych se vyhnul klepům l1ovinářským.«
Radostné takové příčiny osvěžovaly aspoú na nějaký čas
mysl Erbenovu, která churavostí tělesnou velmi tklivá byla; ač
za tou příčinou politice, která tehdáž ovšem nám velmi nepří-
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zniva byla, se vyhýbal, přece nebylo lze, i potud se jí vystříhati,
aby pranic o ní nebyl slyšel; tak si stěžuje dne 22. března 1868
Rybičkovi: »0 našem živobytí v Praze a o té rozkošné svornosti
dočítáte se dostatečně z novin a pro tož netřeba o tom mluviti.
Každý rozumný musí uznati, že jedna i druhá strana chybily, co
se hádky dotýče, má-li se do sněmu jíti neb nejíti. To mělo zů
stati v klubu a tam se měl tento spor vyjednati nechodíc hádat
se na trh.« Ale kde mohl, tam se politickým sporům vyhnul, jak
Roštlapilovi dne 18. března byl psal: »0 politiku se nestarám;
podobáť se na vlas našim novinářům; a co nebožtík Havlíček již
před dvaceti lety řekl, platí podnes; podobáť prý se to hospodářství černé mši: Nullum Credo nullum Gloria - solum
Offertorium - nulla Benedictio!« Za to však měl radosť z dvojí
slavnosti, při založení kamene divadla národního a sedmdesátých
narozenin Palackého, jakož o tom psal Roštlapilovi: »Nemluvím
ani tak o slavnosti k založení kamene budoucího divadla; bylať
to pouhá jako z plotu vytažená demonstrace proti těm vídeňským
kezditlačitelům, která se však podař'Ua tak, že cizinci, kteří mnoho
slavností ve všech zemích evropských viděli, s podivením vyznali,
že nic tak velkolepého jim nikde na oči nepřišlo. Ale slavnost
musejní a sedmdesátých narozenin Palackého byla čistě národní
a vědecká a sešlo se k ní mnoho kněžstva i šlechty z venkova.«
I v rodině zakusil radost anať dcera Bohuslava, učící se hudbě,
»přinesla«, jak Erben 20. července 1868 Roštlapilovi píše, »vysvědčení ve všem bez výminky ,výtečně'; bylať skutečně mezi
42 první, jak mi sám prof. Bachmann, Němec, pravil, s doložením, že mi přeje štěstí, ta holka že každý úřad neb povinnost jí
svěřenou výtečně zastane. ({
Všelijaké radostné i nepI-íjemné rozechvění, jež v první polovici roku 1868 zkusil, upevnilo v něm úmysl již na jaře dne
22. března Rybičkovi zjevený, že by se v létě někam na venek
buď do Bavor anebo v Čechách podíval. V červenci ustanovil se
jeti do Bavor dostav šestinedělní dovolenou od 26. července do
6. září. V den sv. Anny vyjel z Prahy do Domažlic, odtud do
Volmavy, kde navštívil přítele svého faráře Krejčího, pak se ode- ~
bral na Osí (Eschelkamm) v Bavorsku, kde právě tak prof Tieftrunk meškal, a podívali se spolu do Řezna a odtud si vyjeli do
Valhany i na druhou stranu do Siegeshally. »Tím způsobem, píše
Erben Rybičkovi, »zdrželi jsme se v Řezně čtyři dni, kdež jsme
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také všecky staré památky ohledali. Musím vyznati, že se mi to
nad míru líbilo i ta prostota tamějšího života. Co se Valhally dotýče, zůstáváť věc daleko pozadu za jmenem ... Za to tím
více mne mile překvapila tak zvaná Siegeshalle, asi 4 hodiny
jízdy po lodi nahoru Dunajem na břehu na vysokém vrchu leŽící ... Jestiť to rotunda s vysokou kopulí, vůkol ní na vyvýšené
galerii 36 andělů v podobě panenské skoro v dvojnásobné živoLní
velikosti z kararského mramoru od Schwanthalera překrásně vyvedených, tak že člověk, dívaje se na to dílo skutečně mistrovské
ani od něho se odloučiti nemůže.« Jelikož Tieftrunk z Řezna do
Prahy se vrátil, zajel Erben sám do Pasova; z Pasova pak do
Kušvardy, kde prof Svobodu z malostranského gymnasia zastal,
s nímž vycházky a vyjíždky do romantického okolí činil jako na
Královu hlídku (Konigswarte, odkudž zkomolené české jméno
Kušvarda), »podle které jde stará historická ,zlatá stezka' od Pasova jednou stranou do Vimberka a druhou" stranou k Prachaticům; také jsme byli na Boubíně, někdy sídle poustevnickém bratra
Matěje, kdež nyní poslední zbytky pravého českého pralesu ještě
se spatřují, na Tř'ístoličné a j. V Kušvardě zůstal jsem 14 dní a
nelituji toho. Jestiť to krajina překrásná, vůkol pralesy na horách
a pod nimi v nížinách pramenové naší Vltavy. Z Kušvardy jel
jsem na Volyň a na Strakonice, jež jsem již z r. 1844 znal, do
Písku, abych navštívil svého dobrého přítele Vojtěcha Lešetického,
ředitele tamější školy realní, a při té příležitosti abych se také
podíval na město a jeho nemnohé památky.«
Ač cestou tou poněkud pookřál a vrátiv se do Prahy hned
v práce úřední a literarní se uvázal, přece nemohl zbytí jakési
ob čas na něj jdoucí předtuchy, že života jeho již na krátce, a
v takových okamžcních tížila jej myšlenka, jak málo prý toho
dokonal, co v mládí svém si byl předsevzal. Když jsem mu dedikoval svoje vydání knihy Tovačovské, psal mi dne 29. září
1868: »Vaše dedikace knihy Tovačovské mne nad míru překva
pila. Nemohu Vám ani popsati toho citu, jenž mne v prvním
okamžení zajal: radost i smutek, ano i jakási hořkost mísily se
v jedno. Radoval jsem se i raduji z tohoto zjevného a nenadálého
flůkazu vzácné přízně Vaší; ale co pravíte o vděčnosti v příčině
užitku ze spisů mých, naplnilo mne zármutkem, když jsem pomyslil, j a k má 1o j sem z to h o, co j sem z a mla d Ý ch 1e t
byl s obě umí n i I, s k ut e Čll ě v Yk o n a 1, a č j sem již té měř
město
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na sklonk u života svého, a jak nedokonalé mnohé to jest,
srovnám-li to s tím, jak nyní mnozí mladí spisovatelé pracují.«
Když jsme si vyměnili fotografie své, psal mi I 1. listopadu:
»Svou fotografií učinil jste mi veliké potěšení a na vzájem posílám
svou; budete ovšem tou výměnou zkrácen; za mužnou, k činům
odhodlanou tvář dostanete - svadlou, šedivou. Nu budiž; však
nepřeji si nikoli déle žíti, než pokud mohu pracovati.« Tak psal
na konci r. r868 v podobném smyslu jako na začátku jeho, když
pravil v listě Rybičkovi dne 22. Mezna: »Nemohu toho zatajiti,
že to se mnou rok od roku jde s vrchu, plíce jsou zle děravy a
dlouho-li ještě budou sloužiti, nevím.«
Sklíčená jeho mysl stížena ještě vÍCe náhlým úmrtím šlechetného K. Štorcha, který 2 r. listopadu 1868 se odebral. Erben
cítil tuto ztrátu hluboce; psalť v příčině té Roštlapilovi: »Nenadálým úmrtím ubohého Karla Štorcha ztratil jsem .v Praze
svého nejstaršího, nejupřímnějšího i nejmi1ej~:ího přítele; jsouť
mezi mladšími sice také dobří a poctiví lidé, a.le Karla mi nikdo
nenahradí.« Ale přes tuto ztrátu a tělesnou churavost užil zimy
velmi pilně, aby ukončil a vytříbil překlad I g o r a a Z á d on š ti n y,
který také na jaře r. r869 již k tisku připraven měl a v říjnu
téhož roku vydán byl. Práce ta ubírala mu téměř všecek volný
čas, který také jinak věnovati musil rozsáhlé korrespondenci v
příčině kandidátů professury gymnasialní, jimž vláda ruská udílela
stipendia, kterého však žádný jiný nedostal, leč Erbenem odporučený; psal to zřejmě arcikněz Rajevský Erbenovi dne r 5. dubna
r869, poslav mu žádost jednoho kandidata, který přímo u hraběte Tolstoje v Petrohradě za stipendium žádal: »Víte, že bez
Vašeho odporučení a otcovského požehnání žádný za stipendistu
se nepříjímá.« I s Lavrovským, který se byl rektorem university
varšavské stal, dopisoval si, aby Gebauer a H. Jireček stolice na
té uníversitě přijali; avšak dopisování bylo opět bez výsledku.
Z jara cítil úlevu starého neduhu svého, jakož psal Roštlapilovi dne 18. března r869: »Rok se otočil a my Bohu díky
jsme ještě živi - a tu opět Váš svátek! Přeji Vám, co jsem
vždycky přál a vždycky přáti budu, dokud nám trocha toho života ještě popřáno bude: přede vším zdraví a pak spokojeno.
mysl a k tomu dodávám, abyste mi i budoucně zůstal přítelem
tak jako posud - však už mnoho nás starých přátel není. Když
jsem Vám roku Ionského také k té příležitostí psal, už jsem
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-myslil, že to bude naposled, tak velmi jsem byl churav; letos,
Bohu díky, jsem se svým zdravím spokojen a zase ještě s trochem
naděje pohlížím do budoucnosti -- kéž bychom se jen něčeho
lepšího dočkali! fl
Cítě se silnějším, tím pilněji pracoval, aby v pořádek uvedl
báje a pověsti slovanské, pohádky české a aby konečně uspořádal
a spracoval material po 30 let sbíraný o obyčejích národůslo
vanských jako průpravu k bájesloví slovanskému. Dávaje o tom
zprávu Rybičkovi dne 30. března praví: »Nevím, jak to všecko
zmohu, anebo spíše to zmůže mne!« Ale vyrušovaly jej z toho
jiné práce; předně naléhala učená společnost na vydání druhého
dílu Regest, Palacký pak si přál, aby Erben sestavil všecky zprávy
zahraničných spisovatelů o Čechách až do vymření Přemyslovcův,
kterýžto soubor jmenovati Se měl: Ser i p to r e s r e rum 'b o h emi car ume x tra ne i. Nejmrzutější zaměstnání však bylo, že,
když městská rada uváděla nové číslování a pojmenování ulic,
jemu nařízeno, aby po ukončeném číslování sestavil nový popis
domů i ulic; Erben pracoval český popis a podle toho dr. Emler
německý. Proto nemohl v letě na delší čas čerstvého vzduchu na
venkově užívati; jen na několik dní z Prahy se vypravil, jak
Rybičkovi dne 26. července píše: »Hodlám se as na týden podívati do Kostelce nad Orlicí a do Opočna a za tou příčinou.
V Kostelci děkanem jest P. Hlavatý, náš spolužák z filosofie a
rodem z Miletína a k tomu můj bratranec; ale již od studií jsme
se neviděli. I vzpomněl si letos, abychom se všichni Miletínští u
něho sešli poprvé a bez pochyby naposled z dvanácti jest
nás ještě pět kollegů = a ustanovil k tomu den 23. spna, kterého si pro nás do Hradce přijeti chce.« K té scMzi skutečně
jel, ač o málo by se zmařila, an od ministra dostal pozvání, aby
dne r6. srpna do Vídně přijel súčastnit se při kom misi, která
tam za příčinou lepšího zřízení archivů centrálních i zemských
svolána byla. Avšak omluvil se návalem prací neodkladných a
do Vídně nejel.
Jakmile ukončil popis mesta Prahy, dal se ihned do vypisování historických zpráv spisovatelů zahraničních o Čechách;
píše o tom Roštlapilovi dne 30. ledna r870: »Příčiny (že tak
dlouho nepsal) jsou »F ontes rerum bohemicarum extranei«, ježto
se mají nákladem nadání Palackého vydati a jichž shledávání mi
p. Palacký, ač jsem se dost proti tomu zpouzel, jaksi kategoricky
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uložil; nechtěje ho tedy rozhněvati, podrobil jsem se této ohromné
a ?uchamorné práci, ač nerád. Od podzimku tedy procházím
sblrku ,Poer~zovu . »Monumenta Germaniae historica«, jíž posud vyšlo
XXI ddu ln folIO, potom sbírku· podobnou Bohmerovu a k tomu
také letopisy ruské a~d. vyhledávaje, co kde ve starých těchto
p~am:nech psáno o Cechách až do vymření Přemyslovců, neb
dale Jsem se v tu práci neuvázal, ač Palacký chce, aby to dílo
obsah,ovalo c.elou stárou dobu dějin českých t. do počátku XV.
stolet; . :. ,NeJhor~í při tom jest to, že ještě ani nevím, kdy toho
sh~edavanl r.nat~nalu bude konec; neb jsou tu ještě také jiné
sbll-ky kronik CIzích, které také ještě procházeti musÍm.«
. K práci v~~ tí:,n přísněji se připoutal, an na podzim již
s ~Isken: se zaCItl melo. Proto příteli Roštlapilovi, jenž již v únoru
pIany delal, aby v létě Erben k němu dojel na zotavenou že se
z Opočna podívají někam dále, odpověď dal, že se nebud~ moci
na delšÍ včas vyp.raviti z Prahy. Nicméně však navštívil přítele
~ne .17. cervna, Jel s ním 21. do Dobrušky, odtud dne 22. do
S01111ce a n:vštívil pak děkana Vitečka v Přepyších, odkud Erben
se pak 25. cervna do Prahy vrátil.
. Když na začátku srpna dcery na návštěvy po Čechách se
zacítil jakousi tesknotu, a vyjel opět k příteli Roštlapilovi
a v~a:lv se
Prahy zasedl hned k zahraničným spisovatelským
zpravam o Cechách, o čemž dne 19. září dává Rybičkovi zvěsť:
»Co se týč~ vydá vání starých pramenů historických nadacím Palackeho, vlozena byla na mne jen jedna ovšem nám neJ'bli" v, ť
P "',
,
ZS! cas
aSIJ1. narodu slovanského, totiž F ontes rerum bohemicarum exdo
:Yu:.řenÍ Přemyslovců, kteráž nemilé svědectví vydává
tranel až
o bezedne mlsem tohoto na.šeho nejstaršího panovnického rodu.
Vyznávám Upří;n?ě, že mne ta práce netěší, a raději byl bych
na se vz~l ;yda111 ~ruhe~o dílu Regest, které tou příčinou opět
na dlouhy cas odroceno Jest a pokud se do týče, snad již se nikdy
k tomu nedostanu, ne b ne mám ž á d n é nad ě J' e dl o u h é h
Vl
b
o
ve\: u;. n~ ac Jsem na oko zdráv, však znám dobře svůj starý
neduh, Jenz rok od roku vždy zřetelněji se hlásí. ({
Tenkráte předtucha smrti bohužel brzo se měla vypl 't.'
kr v
111 1 a
•
a s lCenost mysh spusobená vzmáhající se chorobou nedala mu
také nadějněji pojímati poměry politické. Když mu Roštlapil dne
16. srp?a psa!: »~ne I 5· tohoto měsíce nastoupil jsem do 62.
roku veku sveho; Jest to číslo domu otcovského, v němž jsem
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se narodil; dovrším· li tím život svůj? tak se sám sebe tážu už
po několikráte. Přál bych si aspoň, bych na své oči ještě uzřel,
. že se našim budoucím lépe povede nežli nám se vedlo«, odpo.
věděl mu Erben dne I. října vyzývaje jej, aby ho v Praze navštívil: »Vidím také sám na sobě, že čím dále tím více třeba mi
jest míti se na pozoru, abych v něčem nepřebral, sic hned z toho
následuje několikadenní churavost. Zatím kdybychom jeli po železnici až pod starý Budeč a potom do Berouna, nebylo by tak
zle. Ke dvaašedesátému roku věku Vašeho, jejž jste nastoupil,
přeji Vám z plné duše všeho dobrého a zvláště dobrého zdraví;
však já také vstoupím dnem 7. listopadu v rok šedesátý a rok
od roku vždy mi ubývá naděje vykonati to, co jsem si za mladých let vykonati umínil. Co se pak dotýče zlepšení obecného
stavu našeho, to již ani ničeho nedoufám. Dejž Bůh, abych se
v tom zmýlil!« Přítel jej těšil dne 7. října: }) Tedy za měsíc i Vám
se dosype šedesátka. Dejž Bůh, abyste se dočekal při dobrém
zdraví i sedmdesátky a kdyžby Vás to těšilo i osmdesátky co potom jest, jest holé nezdraví. Pak se budeme dívat shůry
na to naše potomstvo, kterak se bude domáhati toho, co slouží
našim pradědům ke cti a zásluze a co sloužiti bude jemu k pochvale a k užitku, když dosáhne v hojné míře, po čem se marně
nyní namáháme.«
Žádný totiž ani netušil, že dní Erbenových jest již tak na
krátce, on sám ne; ačkoli již koncem září se velmi churavým
cítil, nicméně však ještě vycházeL Píše dne 13. října 1870 Roštla.
pilovi: »Vybízel jsem Vás, abyste ten týden po sv. V áclavě přijel
do Prahy, ale dobře se stalo, že jste nepřijel; nebylť bych Vás
ani mohl užiti, bať ani s Vámi kam vyjeti; dostal jsem nemilého
hosta - žloutenici, která mne již druhý týden nemilosrdně souží.
Již tehdáž, když jsem Vám psal, nebylo mi volno; ale myslil
jsem, až přijedete, že to našemi vycházkami a vyjíždkami zaženu.
Také jsem brzy to brzy ono užíval pro napravení žaludku, jenž
mne neustále bolel, ať jsem snědl 'cokoli; ale nic naplat, nemoc
již ve mně vězela a nedala se zahnati, až propukla. Nyní vypadám jako ten Váš park tam pod okny a nohy sotva vleku za
sebou, a jak jinak, když nesmím ani mohu co jíst leda polívky?
Po všem ostatním bolí žaludek. Bodejž to jen příliš dlouho netrvalo - ale žloutenka jest neodbytný host! Každý praví, kdyby
bylo léto, nejlépe bylo by někam z Prahy; ale co teď na podzim
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za krátkých dnů v prškách a neschůdných cestách?« Když jej
pak Roštlapil k sobě na Opočno zval, odvětil mu dne 22. í-íjna:
»Děkuji Vám srdečně za Vaše upřímné pozvání a kdyby bylo
léto, s radostí bych je pi'ijal, ale nyní na zimu, když člověk musí
seděti doma v pokoji, snad by mně nemnoho prospělo opočenské
čisté horské povětří. Také mne od toho zráží lékař, řka, abych
ani zde v Praze mnoho nevycházel, zvláště za studeného povětří,
za deštivého pak a vlhkého počasí dokonce mám zůstávati doma.
Mámť totiž žaludeční katarrh, který jsem sice již dlouho na sobě
pozoroval, ale doufal jsem, že to samo pí'ejde, až se konečně
z toho udělala žloutenka. A tak nyní všecka péče lékařova smě
řuje k tomu, abych katarrhu pozbyl, žloutenka pak že ustoupí
sama anebo lázněmi snadno se vyžene. Neužívám žádných léků
z lékárny, nýbrž nejtužší dieta a Karlovarská voda, která tu na
skladech vždy čerstvá se dostane, má mně navrátiti zdraví ....
Že při takovém živobytí netloustnu, dá se snadno mysliti a rád
to dělám, jen abych se nejspíše toho sprostil. Doktor mi slibuje,
že se to již za 3-4 dní obrátí ... a tak se tím těším jako Mojžíš
dívaje se z daleka na zaslíbenou zemi.«
Léčil jej dr. Haněl, jenž s největší a nejsvědomitější bedlivostí nemoc pozoroval, ale hned od počátku jen málo naděje na
uzdravení měl věda, že játra jsou zkažená následkem kamínků
v nich a když pak žloutenice, nebezpečný prý v takových neduzích symptom, se dostavila, lékař znaje slabé tělo Erbenovo
úplně naděje se vzdal. Nemocného i rodinu těšil ovšem pokud
jen možno bylo, že obrat k lepšímu nastati mfiže a nastane.
Erben nějaký čas sám doufal, že se opět uzdraví; neboť měl ještě
tolik svěžesti ducha, že v nemoci podle ruské bajky »0 štěstí a
neštěstí« skládal libretto, které však nedokonal; ale ani to, co
bylo hotovo, se nezachovalo; neboť rukopis jsa psán tužkou ve
smutku po jeho smrti někam založen byl a později nebylo lze
jej naleznouti.
Nemoc při nedostatku si! rychle pokračovala, ač Erben neležel, nýbrž v pokoji přecházel. Patnáctého listopadu však stěžo
val si na velikou slabotu a k večeru si ulehl; I8. pak požádal
lékař dra. Emlera, aby jako přítel Erbenův rodinu připravil na
smutnou zprávu, kterou jí lékař zvěstuje, že všecka naděje zmizela. Plše o tom dcera Erbenova, Blažena, dne I8. listopaduRoštlapilovi; »Pořád jsme se těšili; ale bude snad od Boha jinak
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usouzeno; otec dostal též do pravé ruky rheuma, to jej též velmi
seslabilo, nyní prý jest ale skutečně v nebezpečí života ... a byl
by prý to zázrak, kdyby se otec uzdravil.« V sobotu I9. listopadu požádal Erben Emlera, když jej navštívil, aby pHvedl za
svědky Ranka a Šámala, že by rád učinil poslední pořízení, »ať
nemoc prý se obrátí tak neb jinak«, a vyslovil přání, aby Emler
byl poručníkem nezletilé dcery Ladislavy. »Chtěl jsem a měl
jsem jej těšiti,« píše Emler dne 30. listopadu Roštlapilovi, »zatím
musel jsem s pí-ítomným lékařem hořce slzeti.« Odpoledne téhož
dne diktoval poslední vůli svou a když úmysl svůj zjevil, rozdě
liti neveliké ovšem jmění mezi paní a dítka mi stejným dílem,
šlechetná paní, ač nevlastní matka dcer Erbenových, prohlásila
se, že se všeho podílu vzdává, aby tedy jen dcery poděleny byly.
Spoí'ádav takto věci své žádal, aby v neděli ráno jej P. Kralovec,
katecheta na české vyšší dívčí škole, zaopatřil.
Ale v noci od soboty na neděli zhoršil se stav jeho tak, že
dr. Haněl, který poslední tři dni a noci nemocného neopouštěl,
hned pro kněze poslal, jenž mu svátostmi umírajících posloužil.
K ránu však nastala úleva, ale síly úžasně rychle klesaly. Byl
pH úplném vědomí, že poslední hodina se blíží; louče se s rodinou napomínal, jak dcera Erbenova, Blažena, dne 8. prosince
I870 Roštlapilovi zprávu dala, J) paní a děti, aby neplakaly, »až
to naň přijde« - jak eufemisticky smrt naznačil - by ho neprobudily. A tak mocná jest láska v srdci lidském, že nechtíc
milované osobě přitížiti osudné okamžení, překoná ten největší,
nejukrutnější bol, který mysl rozrýti mŮže: když smrt naň pí-icházela, udušovaly paní a dcery v sobě pláč a lkání, aby jeho
usýnání nerušily!
A tak usnul dne 21. listopadu o I hodině v noci tiše a
Karel Jaromír Erben, jeden z nejzdárnějších synů, které
vlast česká v novější době zplodila, a obecný smutek, ve který
se Praha zahalila, dával svědectví, že hlava království a s ní celá
země cítí velikou ztrátu, kterou úmrtím jeho utrpěly. Bol, který
se nejen těch, již jej osobně znali, nýbrž všech dobrých Čechů
zmocnil, byl hluboký a upí-ímný a snažil se každý soustrasť svou
rodině jeho osvědčiti, přede všemi opět Praha, která chtíc zaslouklidně

1) »Napomínal nás, abychom neplakaly, až to naň přij de, bychom ho
neprobudily; a chovaly jsme se zcela tiše, že to nyní ani pochopiti nemohu.«
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žilému synovi vlasti poslední česť prokázati jemu slavný pohřeb
na svůj náklad ustrojila.
Pohřební průvod dne 23. listopadu byl velkolepý ohromným
účastenstvím spolků i jednotlivců, tak že Praha od smrti Šafaří
kovy tak vele slavného pohřbu neviděla. »Národní Listy" ze dne
24. listopadu líčily jej takto: » Karel Jaromír Erben pohřben včera
odpůldne způsobem veledůstojným za účastenství velkolepého.
Ulice Michalská, odl.;:udž z domu č. 440 pohřební průvod se hnul,
Uhelný trh i Vaječný před 2. hodinou již naplněny byly spolky,
deputacemi a přečetnými přáteli a ctiteli zvěčnělého. Když byla
tělesná schránka zesnulého v domě smutku vykropena, pH kterémžto církevním obřadu členové české opery smuteční sbory
velmi dojen~ně zapěly, vložena rakev na dvouspřežní vůz umrlčí,
načež hnul se velkolepý' průvod pOl'adem následujícím. V čele
kráčelo p61 setniny sboru ostrosUeleckého, jehož zesnulý čestným
setníkem byl. Pak sledovaly Sokol pražský a Merkur, spolek akademický s praporem svým smutečně zastřeným v počtě zajisté
úplném. Literární a j'ečnický spolek ,Slavie' taktéž v úplném
počtu kráčel spolu se spolkem akademický'm. Za studujícími
gymnasia staroměstského a vyšších českých škol redlních šli
posluchači páně Skřivanova ústavu obchodního, pěkný trikolorou zdobený věnec ku hrobu zesnulého nesou ce. Pak následovaly Jednota právnická, Beseda umělecká, pražský Hlahol
s praporem, zpěvácký spolek pražských typografů, malostranský Lumír, Beseda a deputace jiných spolků pěveckých. Za
hudbou ostrostřeleckou šlo četné oddělení akademikův s rozžatými pochodněmi a pak duchovenstvo. Průvod vedl kanovník
P. Bradáč provázen osmi kněžími a osmi bohoslovci. Pohřební
vůz ozdoben byl více jak třiceti krásnými věnci, které věnovaly
spolek akademický, Beseda Umělecká, spolek historický, jednota
právnická, měšťanské besedy pražská, smíchovská a karlínská,
spolek archaeologický, Museum království českého, hraběnka
Kounicová atd. Kolem pohi'ebního vozu kráčelo po obou stranách
32 úřadníků magistrátních a 16 ostrostt-elců s rozžatými svíce,ni.
Kolem těch pak táhly se dlouhé řady akademikfl, nesoucích planoucí pochodně. Za rakví ubírali se mimo nejbližší příbuzné
pražský purkmistr a jeho náměstek, členové obecního zastupitelstva,
mezi nimi Fr. Palacký, dr. Rieger, dr. Bělský, dr. Sladkovský,
dr. Brauner, J. 'vVenzig atd. Dále zástupc ové skorem všech kor-
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porací pražských a nepřehledný dav jiných ctitelů zesnulého.
Prfivod zakončovaly deputace sboru granátnického a jízdných
ostrostřelců, dále pak silné oddělení ostrostřelců a nekonečná
řada povozů. Průvod byl tak ohromný, že počátek jeho byl již
na mostě kamenném, kdežto další jeho čásť v pravém slova
smyslu plnila nábřeží až po Lažanského palác. Průvod totiž ubíral
se z Michalské ulice po Uhelném trhu, Perlovou ulicí, Ferdinandskou třídou, po nábřeží, kamenném mostě a ulicemi malostranskými ku bráně Oujezdské, kdež rakev poznovu vykropena.
Odtud vežena pak rakev v nepřehledném průvodu po Smíchově
ku hřbitovu košířskému. Akademický spolek, Hlahol a četné deputace ostatních spolků doprovázely rakev až ku hrobu. Zde za_,
pěli opět ělenové české opery dojemný smuteční sbor, rakev
ozdobena poznovu četnými věnci, jakož i kyticí, kterou smíchovské
dívky básníku »Kytice'; do hrobu položily. Při záH pochodní
spuštěna rakev do hrobu."
Ale královská Praha také jiným způsobem osvědčila, že si
památky zesnulého a zásluh jeho nejen o hlavní město nýbrž o
celý národ váží. Ustanovivši již dne 18. října I869 k žádosti
Erbenově, aby jemu služba při museum od r. 1843 až do r. 185 I
také od města čítána byla, ukázala po smrti jeho šetrnost zvláštní
k rodině jeho, ana ustanovila vdově mnohem větší pensi, než
statut městský předpisuje, a dvě mladší dcery ročním příspěvkem
opaUila. Odměnila tím obětivost nebožtíkovu, který po celý žÍvot
SVllj nezištně pracovav bezstarostnější budoucnost rodině své zabezpečiti nemohl.
Lze-li pH muži, u něhož dobré stránky povahy lidské všecky
stejnou měrou vyvinuty byly, o jakési vynikající vlastnosti mluviti, byla to zajisté obětivost, kterou se předně vyznamenal. Měl
studiemi svými otevřenu dráhu, na níž v stavu úřednickém vyšších
stupňů a tím i pohodlnějšího života dosáhnouti mohl', ale věda,
že stav ten by mu překážel ve službě národní a vlastenecké
vzdal se všeho pohodlí a jistoty chleba vezdejšího a sloužil vla~
steneckým ústavům mnoho let za skrovničkou odměnu, s kterou
by leckterý písař sotva spokojen byl. Ač důchodů stálých do
konce r. 185 I velmi po skrovnu měl, přece se vzdal raději sebe
lepší hmotné odměny, když za ni na něm žádáno služeb které
se svědomitým plněním povinností vlastence a poctivce' se nesrovnávaly. Za tou příčinou vzdal se redakce »Pražských Novin«,

,
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když po vydání oktrojované ústavy dne 4. března 1849 tehdejšÍ
vláda žádala, aby ve smyslu této ústavy centralismus státní a
politický v novinách těch se chválil a hájil. Viděl-li, že by honorár,
který se mu vyplatiti měl, překážkou se státi mohl, aby spis ně
jaký nevyšel, vzdal se raději honoráru, jak to učinil vydávaje
spisy Husovy, jichžto třetí svazek, poněvadž první dva měly
málo odbytu, vydávati nakladatel váhal: »Temps~ému raději celý
svůj honorár odpustím,« psal Erben dne 3. listopadu 1 866 Rybičkovi, »když mi jen hotové vydání nahradí, jen aby to dílo
přišlo ku konci.« Vlastenecké podniky podporoval hmotnými
prostředky více, než by se kdo do jeho skromných důchodů domýšlel; aby to však snáze činiti mohl, uskrovňoval se kde jen
možné bylo, zachovávaje však vždy a ve všem slušnost, nechtěje,
aby ukazováním nějakého nedostatku oběti vlastenecké věci vzdávané příliš zjevnými se staly. Píše o této sličné vlastnosti jeho
přítel K. Havlík: »Erben byl muž velmi pořádný, žil se svou rodinou prvnější léta, než výhodnější postavení městského archiváře
obdržel, velmi skrovně, avšak dbal o zevnější úpravu jak bytu
tak šatstva a své vzrůstající bibliotéky, aby nedostatek jeho žádnému v oči nebil.« Avšak obětivost jeho nesloužila pouze vlasti,
nýbrž byl také obětivým k přátelům nejen službami pr'átelskými,
nýbrž také prostředky hmotnými; píše o něm v příčině té
Roštlapil: »Úslužný byl ku každému, tím více k svým přátelům
až k obětivosti mnohé a mnohé, ač se mu často za to nevděkem
splácelo.« Byl povahy tiché a jako ve všem jednání a požívání
mírný a střídmý, tak také nemiloval obyčejně mnoho řeči a sám
také mnoho slov nenadělal. Ale tichá povaha jeho se přece rozohnila
a rozjařila, zvláště když se jednalo o pravdu, právo a česť národní
anebo česť jeho; kde o takovou věc běželo, zmocnil se ho opravdov)T
až vášnivý zápal, jímž hájil, co mu nejdražšího bylo. Jsa obyčejně vážný a skoupomluvný, byl přece přístupný uphmnému
žertu a humoru, avšak jen v kruhu důvěrných, vyzkoušených a
osvědčených přátel, I) s nimiž rád se bavil. V obcování byl vždy
1) Navštěvoval jednou nebo dvakráte týhodně večer Měšťanskou besedu nebo
hostinec »u dvou kosfl" v Panské ulici, kde se ve společnosti vlastencu, jako byli
a jsou žurnalista Ruffer, MDr. Cejp z Peclinovce, školní rada vVenzig, Antonín
Skřivan, prof. MDr. Vilém Weiss a jiní, nenuceně a upřímně bavil. Když dr. 'Weiss
_ píše mi p. řed, A. Skřivan - r. r870 se nebezpečně rozstonal, usnesli se po
šťastném jeho uzdravení druhové společnosti té, že mu při prvním jeho příchodu
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přívětivý, důvěrný však jen k těm, které za důvěry hodné byl
uznal. Při tom mile dojímala každého jeho neobyčejná skromnost
vedle které nikdy osoby své nestavěl v popředí, nikdy slávy ne~
vyhledával, nýbrž jsa si vědom zásluh svých na tom vědomí
dosti měl a hlučné chvály neočekával. V úsudcích nebyl kvapný
a nemiloval svád jakýchkoli, ovšem také ne literárních, ve které
se téměř jen z donucení pouštěl. Casu užíval svědomitě ; znaje
tělo své slabé měl pořád obavu, že dlouho živ nebude a 'proto
pracoval ustavičně, aby pílí neúmornou a pracemi dokonanými
život nadstavil a prodloužil. O něm platilo skutečně »nulla dies
sine linea« a »improbus labor omnia vincit«. Není tedy divu, že
tak pilný, svědomitý a neunavný pracovník a při tom skromný
a šlechetný muž měl mnoho přátel a nepřítele téměř žádného.
Smr: jeho ukázala, že celá vlasť česká jej milovala a ohlasy ze
zem! slovanských, které úmrtí jeho litovaly, dosvědčily, že snahy
a služby jeho vědě a vzájemnosti slovanské po celý život věno
vané došly uznání nejvýtečnějších mužů světa slovanského. A
vypočte-li kdysi šťastnější budoucnost jména těch mužů, kteří
účinnější vzájemnost kmenů slovanských připravovali, zajisté jméno
Erbenovo státi nebude na místě posledním. Ale vlasť česká má
plné právo hrdou býti nad tak zdárným synem, důmyslným
učencem, šlechetným člověkem, svědomitým badatelem, neunavným
ťracovníkem, horlivým buditelem a obětivým vlastencem, jakým
Dyl Karel Jaromír Erben!

do kruhu přátelského podají album svých podobizen a jakousi ovaci připraví; a
k této pří'ežitosti napsal Erben nedlouho před smrtí svou tuto básničku:
Mistře, jehožto před mocí
Utíkají zlé nemoci,
Kdož by se byl mohl nadíti,
Že si i Tebe jedna chytí
K žalu na'šemu.

Co jsme se navzpomínali,
Co se po Tobě naptali !
Žádné se vtipy nedařily,
Ani to pivo, co jsme pili,
Chutnat nechtělo.
Nyní když už se zdárně máš,
Vítej nám, buď zase náš,
By v upřímném přátel kruhu,
Žert i plzeňské šly Ti k duhu
Ljeta mnogaja!

