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ŽIVOTNÍ JEHO DÍLO O DĚJINÁCH ČESKÝCH. 

NAPSAL 

Dr. JINDŘICH VANČURA. 

»Strašný« rok 1870-1871 způsobil Francii zlé pohromy, ale 
namnoze prospěl jí také. Nejlepší synové její uvažovali o příčinách 
žalostné porážky, poznávali nedostatky posavadního řádu a praco
vali o nápravu jich a tím o rozumové, mravní a společenské 

obrození národa. S jakým úsilím podnikána oprava školství 
ho, jeden z nejskvělejších činů třetí republiky! Jako 

v jiných věcech i v tomto oboru příkladem byl šťastný vítěz na 
.bojišti. Studiu jazyka německého po válce oddávali se s větší 

vostí Francouzi a vláda republikánská ochotně posílala mladé 
do Němec, aby studovali na universitách tamějších. I studium 

slovanského, pro něž od let šedesátých horlil ve Francii 
Leger, podnikáno potom s větším úsilím a úspěchem. 

Mezi nadšenci, kteří po válce spěchali do ciziny připravit se 
dílu vnitřního obrození, by! i mladistvý, teprve 221etý Jihofrancouz 
r n o š t Den i s. 1 

, První životopis Denisuv z péra přítele jeho prof. Soběslava Pinkasa 
zdařilou podobiznou jeho přinesl Světozor 1880, str. 189. Podrobnější nástin 

~.v5H",,-ký a ocenění literární činnosti podal překladatel v úvodu -Konce 
i.sa.mostatnc)sti< a v Ottově Slovníku Naučném (Vn., str. 298-299). V nové 

a s doplňky v datech biografických i literárních podáváme 
životopis vzácného přítele našeho. 

A. Den i s - Van č u r a: é.<ohy po Bílé hoře. II. 1 
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Svědčilo o bystrém zraku a důvtipu mladého muže, že zrovna 

C• ch v dal se na studijní svou cestu. V zemi, kde v odvěkém 
do e y , d" dk . 
boji kmen slovanský, nej dále na západ posunuty, o plra pr.u ~m 

Vib . o a nárazům světa německého, v Praze, tomto zha v,em 
pr OJum V'l v' , " 

. k l'k'h ' asu národního Denis měl pn eZltost seznamItl ohms u ve 1 e o zap , , v.., . 

d k le se světem slovanským a německym. Z deJmnych 
se o ona . k" 1 k 

' , b' l ,. v t hdy mladého adepta vědy histonc e va a událostI va l1a ]IZ e 
h . t k? kdy rozpor národní roznícen krisí náboženskou, byl 

u s 1 s a,. d ' 1 '.' d 
půdou úrodnou, ze které vyrostly povahy a u a OStl ne] rama-

tičtější. , k' v·, b'l d 
Právě před půlstoletím studium doby hUSlts e pn:ra 10 o 

P h (18?3) 25letého Františka Palackého, potomka rodmy staro-ra y ~ "li . 
b t k , která v zákoutí valašském ubránila se všemu naSl protI-

ra rs e, v h 231 'h 
f v' Táž touha roku 1872 přivedla do Cec ete o re ormacmmu. . ,.,. t d' 

A Vt Denise potomka rodiny starokalvínske, ]eJlz ra lce 
rnos a, C . dO C 

. k h ly až ku povstání statečných amlsar u v even-a upomm y sa a 

nách na počátku XVIII. století. ..' ov v , v 

Zd na půdě památné zápasy politlckyml a zvlaste nabozen-
e, 49 v t V NAmes 

k , . narodil se A. Denis dne 3. ledna 18 v mes e 1 , 
S yml, , (1 t 
. ." hl' hlo hrůzách »bílé reaKce« a erreur JIŽ za mladl sve o s yc a . vk 

blan che), které málem by byli za obět padli jeho děd a b~~l~ a. 
V jakém ovzduší Denis byl vychováván, ukázalo se za studil Je~o 

Vší škole normální (École normale supérieure), vzorne,m 
na vys d ' h vk I Dems 

. Vt' na němž vzděláva]' í se učitelé stře mc s o, , semems 1, , . k' d' 
přijat byv na tento ústav roku 1867, konal ~~stonc,: stu 1a, 
jimž se věnoval, s prospěchem výborným, ale JIZ ,te~d~z s: ~e
skrýval se svým smýšlením republikánským. Pro~evIl Je v~reJně 
roku 1869, když účastnil se pohřbu pařížského hteráta ": lktora 
Noira, zastřeleného od prince Petra Bonaparta. Za to. hrozl:o mu 
vyloučení z ústavu, čemuž unikl jen laska~ost~ ředitele ust~vu 

B 'll'h Za války s Pruskem, když porážkamI VOjsk francouzskych 
OUl 1 O. .. I d t ' 
" 1 k J' a'-é pohromě císařství dovedlo FranCII, m a 15 vy 

U!{aza o se, '" . ' d 7 oru 
Denis činně účastnil se obrany vlastI, vstOUpiV. o ,p~ap 

mysliveckého, s nímž účastnil se tažení sboru V moyova: ustu~u 
od města Meziěres k Paříži a obrany hlavního města 1870-18.,1 
Po válce dosáhl hodnosti učitele dějepisu na lyceu (gymnasIU) 

a byl poslán do Bastie na Korsiku, , . 
Touha po práci vědecké přivedla Denise znovu do F ranCle, 

, , hlt nců kteří, poznavše Mladý muž byl dotčen ruchem snažlvyc v as e , 
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nedostatky shroucené správy císařské, hleděli pokusiti se o ná
pravu, učiniti jakousi přehlídku Evropy a zvláště se seznámiti se 
světem německým a slovanským. Denis pocházeje z jižní Francie, 
která vášnivými válkami náboženskými utrpěla tolik pohrom jako 
Čechy, sám jsa potomkem rodiny starohugenotské, váben byl zemí, 
ze které vyšli předchůdcové reformace. Přibyv do Paříže v měsíci 
září 1872 radil se o svých plánech a studiích s ředitelem školy 
normální P. A. Bersotem (1816-1880). Od něho dostalo se mu 
nejen povzbuzení a posílení v pojatém záměru, ale i podpory pří
mluvou u ministerstva vyučování, že obdržel jedno z několika právě 
založených stipendií cestovních. 

S nadšením horoucím, ale s přípravou k vědecké cestě ne
valnou mladistvý Denis přibyl do Prahy v měsíci listopadu r. 1872-
aby se věnoval studiu českých dějin, jazyka a písemnictví. Po
drobných studií o historii české nekonal posud; o postaveni Čechů 
v mocnářství Rakousko-uherském nevěděl více, než čeho se dočetl 
ve spise Laboulayově .Études contemporaines sur l' Allemagne et 
les pays voisins< (1856) a v některých pracích Legerových; z jazyka 
českého neznal ani slůvka, německy rozuměl jen málo. Pochopíme 
lehce, že nadšení jeho v Praze bylo poněkud otřeseno, ale brzo 
znovu vzbuzeno a vzpruženo setkáním se s nestorem českého děje
pisectví Fr. Palackým. K slavnému historiografovi našemu byl 
uveden 24. listopadu 1872 svým krajanem L. Legerem, jenž tehdy 
zdržoval se v Praze jako člen redakce ,Correspondence slave'. 
Palacký slyšel s počátku o záměrech mladého Francouze jaksi ne
důvěřivě, vzpomínal s lítostí na jiného krajana jeho, R. Reussa, 
jenž zabrav se také do dějin českých a vydav pěkný spis o vy
vrácení protestantstvi v Čechách, 1 potom odvrátil se od historie 
české k elsaské, Ale rozmluva oživila se brzo a Denis poznal 
hluboké sympathie Palackého pro Francii a přání, aby utvořily 
se úzké svazky mezi světem slovanským a Francouzi. Z návštěvy 
této odcházel povzbuzen a posílen, takže všeliké jeho rozpaky 
byly zapuzeny, a proniknut vděčností za srdečné a laskavé při
vítání byl odhodlán zasloužiti si pochvaly mistrovy, ne-Ii svou 
schopností, aspoň vytrvalostí. 2 Doma zabral se hned dočtení --

, La destruction du protestantisme en Bohéme. (V Paříži 1868) 
, 3 O s~ycích svých s Palackým Denis napsal dojemné a vřelé »V z p 0-

n:ln~J a uvah:r o Palacké,m< v Památníku na oslavu stých narozenin 
Frantlska. P~Iackeho (1898). DOjem osobní ústy Denisovy vysvítá i z mistrné 
charakterIstiky Palackého v 2. sv. jeho díla -Ce c hy po Bíl é hoř e<, str. 172. 

1* 



IV 

a studia Palackého Dějin národu českého ve vzdělání německém, 
jež po několik měsíců zůstávaly stálou četbou jeho. 

Při druhé návštěvě u Palackého, 14. prosince, rozmluva obQu 

týkala se již pramenů k dějinám M. Jana Husi. Pa~~cký s ne
volí vypravoval, jak některé z nich byly chatrně vydany, pod~l 
darem svému hostu výtisk své publikace Documenta M. Joanms 

H '. 'v byla ~'vdána a otevřev knihu, vybral jeden text, us, Jez prave '.J ' . 
, I . . kl' dal ukaZUJ' e »kterak z textu třeba vyvozovati to, cet Jej a vy a" , . , . 
co v něm jest obsaženo, kterak pod slovy studenyml a stuhlym~ 
na' dOli se věci skutečné, a kterak dlužno míti se na pozoru protI 
o~razotvornosti, jež doplňuje, a proti lehkovážnosti, jež ned,bá, 

k o důležity' ch,« Tak po létech Denis Iičí svou školu u vznese· 
usuv d' d'" , 

ného starce, jenž mladistvého cizince zaváděl do stu la eJln ~e-
ských a zrovna do nejslavnějšího období jejich, kt~ré právě založ,llo 
vědeckou slávu jeho. Ačkoli pozdější styky Demsovy s Palackym 
nebývaly tak časté - obávaJť se host, aby vel~kéh? učence ne
připravoval o vzácný čas - můžeme našeho hlstonk~ francou,z-

k 'h nazvati žákem Palackého, a to s tím větším duvodem, ze s e o . V" 

v Praze nedostalo se mu jiných učitelů, kteří by bylI mocneJ! 
působili ve směr vědecké práce jeho. Denis, byl sice z.apsán na 

universitě do čtení Tomkových a Ho:fler~~y:h, ~Ie aUl To~~k, 
jenž nekonal cvičení seminárních a v prednaskach, Jen . ~eC?anlCK~ 
s kužele věrné paměti své vyvíjel předivo událostl pohtlckych, aUl 
Hoefler, jenž strojeným pathosem opakem byl Tomkov~m ~ n:byl 
oblíben od studentstva českého pro křivý a stranmck~ naz~r 
o době husitské, nevábili mladého Denise, jenž zřídka Jen pn
cházel do jejich kollegií. Za to tím více prací s~ukromou hleděl 
, k ti si základy ku práci vědecké, kterou Sl vytkl v Praze. 

ZIS a d d'" 1 lého 
Vedením mladšího druha svého, Emila Fri y, poz eJ! pros u . 
básníka Jaroslava Vrchlického, zápasil s těžkostmi a n:snázeml 

českého jazyka, a sotva překonány byly prvn~ o~tíž~~ ~~št~n~ stala 
se ákladem na němž seznamoval se s druhyml nareClml SlOvan
Ský~i, zejm~na s ruštinou, v níž učitelem byl mu jin~ :nladš~ druh, 
Jan Řežábek. Prospěšný a povzbudný byl. mu p:at~lsky :ty~ 
s mladistvým vnukem Šafaříkovým Konstantmem Jlreckem, Jenz 

" 1 tehdáž děJ'jny bulharské a podivem naplňoval ho mnoho-pnpravova - 'kl' 
strannou svou učeností. Milou povahou svou D~ni,s ZIS, a "1 

v Praze mnohé přátele, ale nejvřeleji přilnul k rodme Sobesla\'a 

v 

H. Pinkasa. 1 Tento, syn proslulého politika českého z let 1848-1849 , 
Dra Adolfa Marie Pinkasa, jako výborný malíř mnohá léta pobýval 
ve Francii, odkud roku 1869 povolán byl do Prahy za professora 
kreslení na vyšší dívčí škole. I potom horlivě staral se o na
vázání a upevnění styků francouzsko-českých jednak jako zakla
datel a předseda spolku Alliance fran<;:aise, jednak jako korres
pondent předních časopisů francouzských, Choť prof. S. Pinkasa 
byla rozená Francouzka, obě dítky jejich narodily se ve Francii; 
není divu, že dům Pinkasův v Ječné ulici stal se Denisovi milým 
útulkem v cizině, kde nalézal .kousek Francie«. 

V Praze Denis pobyl tři léta (od listopadu 1872 do července 
r. 1874), v době právě, kdy brzo po francouzském Sedanu též 
Čechům zmařením vyrovnání Hohenwartova dostalo se těžké po
rážky. Společným neštěstím vzrostly sympathie českého národa 
k Francii a mladý vlastenec francouzský býval svědkem nadšených 
projevů českých pro nešťastnou vlast jeho. Palackým byv uveden 
do politického klubu českého, kde sjednocen byl větší díl poslanců 
českých, měl příležitost poznati politiku kompromisu Čechů, kterou 
dříve nechápal jako republikán ,bojující'. Tři léta, ztrávená v Praze, 
Denis pokládá za nejkrásnější dobu svého života. S vřelou láskou, 
jaké jen mládí je schopno, přilnul k národu českému a ke vlasti 
jeho, i předsevzal si nejlepší síly své věnovati historii české, vylíčiti 
svým krajanům malebný obraz pohnutých a významných dějin 
českých a přispěti tím ku poznání světa slovanského ve Francii. 
Ku práci této vykonal v Praze pilnou a důkladnou přípravu vě
deckou, takže do vlasti své vracel se nejen jako historik s bohatou 
erudicí a kořistí - v,rukopise přinášel již práci svou o Husovi
ale i jako nadějný slavista, jenž poznáním jazyků slovanských 
otevřel si výhled do duševního života slovanského. 

Návrat Denisův do Francie padl do doby, která byla příkrým 
kontrastem naproti štěstí v Praze zažitému. Thiers vedl doma po
hnutý zápas se zpátečnickou většinou národního shromáždění 
a strana royalistická usilovala všemožně, aby si zajistila vítězství 
P~i volbách. Denis, který v říjnu 1874 poslán by! za učitele děje
pISU na lyceum v Chambéry, vyhlášen brzo za nebezpečného 
republikána a na žádost prefektovu sproštěn úřadu. Získal sice nové 

• . 1 Soběslav H. Pinkas narodil se v Praze 1820 umřel r. 1901. Babička 
Pmkasova po přeslici byla emigrantka francouzská,' 
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místo na lyceu v odlehlejším a nepříjemnějším Carcassoně (1875 
až 1876), ale bojem s reakcí mladý professor váben byl do ,areny 

politické, až odhodlán byl ucházeti se o mandát poslanecky. 
Na štěstí pro historiografii naši Denis neprovedl tohoto zá~ 

v Když ve Francii pominulo nebezpečenství reakce, nová 
meru. , v' 'v' 
vláda, nyní konečně republikánská, nabídla m~ mls:o uCl~elske pn 
lyceu Bordeauxském. Přijetím jeho nabyl potrebneho khdu k do
končení svého díla o husitské době dějin českých, jež roku 1878 
vydáno v Paříži pod názvem: »H u s set I e s g u e r r e s .d ~ s 
Hussites<. Spisem tím a latinskou rozpravou ~De An,tonl.~lo 
Ma r i n i<, o pověstném státníku a pomocníku krale JJriho 
z Poděbrad, ucházel se o titul doktora věd (doct;ur-es-:ettr~s) 
na fakultě pařížské. Kniha mladého učence francouzskeho Zpu:oblla 
pravý úžas mezi examinátory na Sorbonně, z nichž máloktery ~na: 
podrobněji dějiny české. Inženýr Ladislav Stan~k (t ,,1884), J~n: 
byl přítomen zajímavé disputaci (soutenvanc:) s~'ehov pr~tele, v byste 
k Sob. Pinkasovi zachoval zprávu o pekne eplsode teto zkous~y 
veřejné. »Zdali pak víte, pane kandidáte:« pr~vi~ jed,en ze zkouse· 
jících professorů k Denisovi, »že ~yste .byv~l JIste upalen: ~dy.byste 
v XV. století byl se zastával VěCl husltske na tomto mIste, Jak t~ 
činíte dnes?' Denis, vždy k odvetě hotový, odpověděl vhodne 

t· v. »Vl'm též že oněm statečným husitům a vítězným a v lpne., ) 
zbraním jejich děkuji, že dnes nebudu upálen.« O~pověd tato 

způsobila pohnutí a pochvalu velmi četné~o posl~cha~stva. v 
Hodností doktora věd Denis nabyl prava vyucovatl na fakulte. 

Již roku 1879 jmenován byl učitelem (maítre de c.o~fére?ce) na 
škole normální v Bordeaux, později profess?rem CIZICh hteratur 

G blu odkud roku 1886 vrátil se do Bordeaux za professora v reno , 'h 
historie na literární fakultě. Zde ztrávil nejkrás?ější léta. sv: o 
věku mužného, požívaje již tehdáž plného štěstí ŽIvota rodmneho. 
Roku 1882 pojal na manželku sličnou a vzdělanou dceru pro
fessora chemie na Sorbonně Friedla, rozeného Elsasana. S mladou 
chotí svou navštívil roku 1885 znovu Prahu, aby ji ukáz,al. vlast 
národa, jejž si zamiloval a jehož dějinám posvětil svo.u pracl. 

Plodem jejím byly zatím dva spisy menšího objemu: .Les 
origines de l'Unité des Fd:res bohémes< (v Angerech 1885) 
a »Georges de Podiebrad«. La Bohéme pendant la sec~nde 
moUié du XV siecle (v Paříži 1888). Obě práce tyto byly Jako 
průpravnými studiemi k druhému velikému dílu jeho: > Fin de 
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l'indépendance bohéme., vydanému ve dvou svazcích v Paříži 
roku 1890. Druhé veliké historické dílo Denisovo přijato II nás 
s radostí tím větší, že v literatuře české do té doby nebylo spisu, 
který by vystihoval a vyličoval mravní a společenský úpad našeho 
národa, jeho příčiny a nevyhnutelný následek v porážce stavů 
českých na Bílé Hoře. Zrovna potřebou nutnou bylo, aby toto dílo 
Denisovo bylo přeloženo do češtiny, a potřebě té bylo brzo vy
hověno. 

Roku 1891 Denis přibyl nově do Prahy, aby potěšil se úspěchy 
českého národa na výstavě jubilejnL 1 V tu dobu právě byl vydán 
1. sešit českého překladu díla jeho .Konec samostatnosti české •. 
Povaze spisu toho čistě vědecké nebylo porozuměno v kruzích 
rozhodujících, kde vlivy a donosy cizími v díle historika .kalvína« 
větřeno nebezpečenství hrozící víře katolické a zakročeno rázně; 
překladatel, na nějž dříve již žalováno jako na josefinistu, helvétu 
a masarykovce, z • úředních příčin « přeložen z Kolína, místa pří
hodného ku práci literární pro blízkost u Prahy, do Hradce Krá
lové, a 1. sešit překladu českého konfiskován. Referát Kalouskův 
ve Vlčkově Osvětě o díle Denisově, tuším, zachránil vydání českého 
překladu. Zprávu o zrušení konfiskace oznámil francouzskému 
autorovi překladatel, jenž na poplašné zprávy odebral se do 
Prahy a v knihkupectví Bursíkově a Kohoutově dověděl se o po
minulém zatím nebezpečenství. Tvář Denisova, před tím starostlivě 
zakaboněná, vyjasnila se, i byla z ní patrna radost, že dílo jeho 
II českém vzdělání dostane se českému národu. Ze za návštěvy 
své v Praze nezahálej učenec francouzský, svědčila kupa knih 
a výpisků, neobvyklý to zjev v cizineckém pokoji hotelovém. Byly 
to již přÍpravy pilné k pokračování velikého jeho díla historického 
v části nejdůležitější a nejtěžší o nejnovějších dějinách národa 
českého. 

Mimo hlavní dílo, věnované historii české v XV. a XVI. sto
letí, prof. Denis v Bordeaux byl i jinak literárně činný. Z litera
tury ruské přeložil proslulou Historii literatur slovanských, jejíž 
I. díl byl vydán v Paříži r. 1881. Z jazyku českého přeložil Dějiny 
bulharské přítele svého Konstantina Jirečka. Ve velikém světovém 
dějepise ~Histoire générale du IV siecle a nos jours. 

893-1901), řízeném Arnoštem Lavissem a Alfredem Rambaudem ------- , 
'O dojmech radostných jež za té doby zažil v Praze, viz .Č ech y 

po Bílé Hoře«, 2. sv., str. 552. 



VIII 

Denis od samého počátku náležel k nejpilnějším spolupracovníkům, 
jak svědčí spracování dějin východní Evropy za středověku (dě
jiny Slovanů, Litevcův a Maďarů) a dějin německých za reformace 

a třicetileté války.l 
O vědecké práci Denisově svědčí dále řada článků kritických 

v .Revue critique<, v »Revue historique« a v .Annálech fakulty 
Bordeauxské«, kde pokusil se o jakýsi nástin filosofie dějin vý
chodní Evropy. Ve skvostném spise »La France a Moscou«, 
roku 1891 za příležitosti francouzské výstavy moskevské vydaném 
od předních přátel Slovanstva ve francouzském světě uměleckém 
a vědeckém za redakce Leona Parra, prof. Denis uveřejnil ducha
plnou studii: .L'avenir de la Russie et de la France«; 
svědčící o hluboké a pronikavé znalosti všeho světa slovanského 

a zvláště dějin ruských. 
Mimo práci školní a vědeckou prof. Denis účastnil se i veřej-

ného života, přispívaje do předních politických časopisů republi
kánských: »République franyaise«, »Radkal« a j.; r. 1892 zvolen 
byl do rady městské v Bordeaux, kde věnoval se otázkám školním. 

V ědecké práci přítele našeho prospělo velice povolání jeho 
na vysoké učení pařížské. Když roku 1896 proslulý historik Alfred 
Nic. Rambaud stal se ministrem vyučování v kabinetě Melineově, 
Denis byl povolán na jeho místo, aby na Sorbonně přednášel o ději
nách nejnovějších a současných. V úřadě tom (professeur adjoint) 
zůstal i na dále, protože Rambaud jako bývalý ministr nepřednáší. 
Jestliže předchůdce jeho se zálibou a úspěchem zabíral se hlavně 
dějinami ruskými,2 Denis práci svou věnuje dějinám střední Evrop~. 
V pařížské »Bibliotheque ďhistoire iIlustrée« r. 1896 vydal SpiS 

> L' A II e rn a g ne 1783-1810« (Fin de ľ ancienne Allemagne) 
líčící dobu rozkladu a rozvratu císařství Německého za válek 
francouzských, kdy z trosek staré říše vyrůstal nový život národní 
zásluhou velikých básníkův a filosofů německých, Denis hluboko 
proniká v tento život duševní a naplněn jest úctou a obdivem 

--, Do 1. svazku (1893) Denis napsal hlavu XIV., obsahující dějiny východní 
Evropy: Slovanů, Litevcův a Uhrův od počátku do konce XI. stol. (str. h68---742)! 
do II. svazku pokračování dějin východní Evropy. do konce XIII. stoletl 
(str. 743-797); do III. svazku (1894) hlavu XlII.; Cechy a Uhry od nastou: 
pení cizích dynastií až do spojení s Rakouskem (1290-1526), str. 154-725, 
do IV. svazku (1895) hlavu XII.: Německo a válka 30letá (1555 -1648), 
str. 492 -586. 

, Český překlad Rambaudovy .Histoire de la Russie< (1878) vydal 
Dr, Lubomír Petr (v Praze 1894-1896). 
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k veleduchům německým, uznávaje plně velikost doby, kdy Ně
mecko stálo v čele civilisace a kdy >všickni druzí národové stali 
se jeho dlužníky, a násilí a nespravedlnost jeho nemůže způsobit, 
abychom toho zapomínali.« 1 R. 1899 vydáno pokračování dějin 

Německa od r. 1810 do 1852. I v tomto díle věnována největší 

pozornost duševním proudům v národě německém, jenž tak smutně 
byl sklamán dílem kongressu vídeňského. Z duševního ruchu a po
kroku těžilo Prusko zásluhou svých státníků, kteří reorganisovaii 
jeho správu, školství a vojenství, a celní jednotou připravili nové 
sjednocení národa německého. Pokus, podniknutý o to roku 1848, 
nezdařil se odporem Rakouska, jemuž v čas dostalo se pomoci 
Ruska. 

V rukopise je hotov 3. svazek toho díla, obsahujicí dějiny 

Německa v letech 1853-1870, a připraven 4. svazek, Učící dějiny 
nejnovější. Nelze pochybovati, že i tyto svazky zůstanou na stejné 
výši vědecké a obecenstvu francouzskému dostane se díla vzác
ného o celém mohutném vývoji moderního Německa »většího 

silou myšlenky nežli zbraněmi«. Zatím ve stručnější formě prof. 
Denis podal nejnovější dějiny Německa v IX.-XII. svazku velikého 
světového dějepisu »Histoire générale du IV siede a nos jours«. 2 

Hlavním dílem a vyvrcholením dosavadní vědecké činnosti 

Denisovy je nejnovější jeho spis, jimž dokonal úkol svůj, který 
předsevza! si před třiceti lety za svého pobytu v Praze: »L a 
Bohéme apres Montagne-Blanche< (1901), jenž ve vzdě
lání českém podává se právě našemu národu. O vědeckém a poh
tickém významu spisu toho jakož i celého historického díla Deni
sova o dějinách českých bude ještě zvláště promluveno. 

'Denis, .L'Allemagne 1789-1810<, str. 12-13. 
• Ve svazku IX. (1897) hlava XVI. obsahuje: Německo Napoleonské. 

Spolek rýnský (1800-1813), str. 499-526, a hlava XIX.: Německo proti
napoleonské. Rakousko a Prusko v 1. 1800-1813 (str. 582-622); 

ve svazku X. (1898) hlava XVII.: Německo v letech 1815-184i (str. 
613-670); 

_ ve svazku XL (1899) hlava III.: Revoluce a reakce v Německu (1848-1852) 
str. ó6-1008 a hlava VIII : Sjednocení Německa (1852-1871), str. 303-349 j 

ve. :vaz~u X~I. ~lava X.: Německo od r. 1871 po naše dny (str. 343-388). 
~.yl oh!~s~n cesky preklad Krejčíkův těchto kapitol Denisových o nejnověj
slch de)1na;.h něI?eckých, jenž :tajisté posloužil by ku poučení našeho obecen
st.Y~:, Ale. clperny: nakladatel nemusil by lekati se vydání českého překladu 
ve~slno ~ll.a I?elll~ova o moderních dějinách Německa, ve sbírce .Biblio
theque ? hls~Olre I1lustrée«, jehož cena zvýšena jest i celou řadou zdařilých 
Soucasnych lllustrací, zvláště podobizen vynikajlcích mužů německých. 



x 

Ale ani tímto velikým dílem nejsou vyčerpány literární plány 
Denisovy. MimD dokončení nejnovějších dějin Německa, jež celkem 
v rukopise jsou hotovy, prof. Denis studia svá soustřeďuje k novým 
pracím vědeckým, jimiž by přispěl ku poznání světa slovanského. 
ve Francii. Jsou to zejména dvě díla, ke kterým shromáždil již 
drahně látky historické: spis o vývoji světa slovanského od roku 
1750 do nynějška a dějiny Ruska v XIX. století. Ale ani zamilo
vaných svých studií českých nevzdává se ještě přítel náš: stopuje 
pilně pokroky vědecké literatury o době husitské a připravuje 
nové spracování mladického díla svého o Husovi a válce husitské. 

I v učitelské práci své prof. Denis pozornost žáků svých obrací 
k dějinám slovanským, a zvláště českým. Tak Pierre, o jehož pří
spěvku k dějinám francouzské okkupace Prahy r. 1742 podána 
zpráva v díle tomto, 1 povzbuzen od něho, aby studoval zprávy 
vyslanců francom:ských v Rakousku za XVIII. století. Jiný žák 
Denisův L'Hopital obírá se otázkou o pramenech paedagogiky 
Komenského. Obraz Denisův jakožto znamenitého učitele universit
ního zachytil pěkné a věrně nadějný - žel Bohu! tak záhy nám 
smrtí odl1atý - Ladislav Hofman, jenž r. 1900-1901 byl mezi po
sluchači jeho na Sorbonně, když přednášel o restauraci ve Francii 
a o vnitřní politice rakouské od roku 1860: "Denis i ua kathedře 
je zjev vysoce sympathický; přednes jeho je klidný a velmi jasný, 
tón vypravovací, ale myšlenka je vždycky určitá a stanovisko vždy 
ve výši a nad celým proudem. Denis není rhetor, ale jeho umění 
i vědění historické je krásně spojeno s jemným taktem paedago
gickým.« 2 Neuniklo ani Hofmanovi, jak Denis ve svých předná
škách universitních projevuje sympathie své k národu českému' 
»jeho přednáška (z dějin rakouských) o české politice byla za

jímavým spojením apologie a kritiky .• 
Není divu že na Sorbonně ozval se hlas přítele našeho proti 

, v 

násilnému a nedůstojnému listu Mommsenovu o Ceších jakožto 
apoštolech barbarstva. Proti vášnivému starci uvedl slova krajana 
jeho Alexandra Humboldta, že není žádných kmenů superiorních, 
ale všickni jsou stejně předurčeni pro svobodu. »Jménem téže 
theorie hnusné otrokáři násilně vyváželi černochy z Afriky, aby 
je prodávali plantážníkům, kteříž osvědčovali pak nad otroky svou 

1 Denis, .Čechy po Bílé hoře«, L, str. 433. 
2 L. Hofman, .0 organisaci ~istorického studia na vyso

kých školách v Paříži. v Gollově Ces. Čas. Histor., 1902, str. 301. 
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superioritu biče! K takovému pojímáni civilisace chtěl by nás 
Mommsen zpět uvésti? Superiorita kmenová, superiorita intelligence! 
Věčná to záminka utiskovatelů, kterouž hledí ospravedlniti své 
brutálnosti, věčná 50 záminka privilegovaných, by mohli utiskovati 
raby! Proti ní i Cechové protestují, a - representujíce věc po
kroku, civilisace a spravedlnosti - jsou si jisti vítězstvím koneč
ným . .. University německé, kteréž učinily z historie služku své 
nevraživosti a prostředek pro dosažení svých choutek, ujišťují vší 
mocí a napořád, aby tím lépe kryly své snahy, že jest jen věda 
exaktní. Věda je však předem i morální; jejím úkolem nejvyšším 
jest: zaznamenávati stále, jak daleko lidstvo se již vyprostilo z ře
tězu, jímž bylo spoutáno, i sledovati pokračující úspěchy mravnosti 
nad násilím, práva nad mocí, svobody nad despotismem - a při

spívati tak k zabezpečení půdy již vydobyté a rozšiřovati ji. V tom 
smy~lu pojímáme historii a v tom smyslu jí rozuměli Quinetové 
a Micheletové, totiž že okamžitá superiorita některého národa 
ukládá mu povinnosti, ale nezjednává mu práv, že kmeny, jimž 
okolnosti umožnily předstihnouti jiné, jsou povinny podati ruky 
těmto, podati ruky bratřím méně šťastným - že lidstvo veškero 
je solidární, a že povinností jeho jest všemi prostředky opříti se 
násilí a útisku. € 1 

Všecka vřelá láska Denisova k národu našemu vyzařuje živným 
teplem z překrásného jeho úvodu k Hantichově knize »P r a g u e< 
(1905)1 jenž je nadšenou apotheosou královského našeho hlavního 

.. .ffiěsta a slavných dějin jeho. 2 Při pohledu na krásné obrazy, jimiž 
ozdoben je spis Hantichův, Denis znova procítil dojmy, jež zažil, 
kdy poprvé pohlížel na Karlův most a město, rozkládající se po 
óbou březích Vltavy. Tehdáž pochopil jasně, že každé město má 
svou duši, která v jistých okamžicích dává mu se poznati a dodává 
mu určité fysiognomie. >Florencie jest elegantní a jemná jako 
kresba Botticelliho a Benátky velkolepé a smyslné jako obraz 
TizianLlV, Paříž jest rozmilá a cizincům se líbí, poněvadž všecko 
tam dýše smavou příjemností a přáním okouzliti, Vídel1 je veselá 
a neposedná jako Offenbachova operetta, paní de Staěl pravíla 
o Berlíně, že není seriosním městem; nepochybně proto, že příliš 
~~~~~~ůstal .. ' podržel cosi chvatného, obyvatelé jeho nezdají 

1 Viz obšírnou zprávu >Národních Listů. ze dne 14. prosince 1897. 

hl 
• Helmův překlad úchvatného úvodu Denisova viz v týdenníku .p ř e-

e d., 1905, str. 501-505. 
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se býti doma a pobyt v něm není nudný, ale opouštíme jej bez 
zármutku; Moskva se svými malebnými a jednotvárnými kupolemi 
jest hierarchická, Brugge a Řezno vynikají melancholickou velikostí 
zřícenin - Praha jest tragická. Každý její kámen nám připomíná 
hrdinské drama. Nikde nebyl život zmítanější, revoluce bouřlivější, 
vášně divočejší, boje zuřivější a lítější. Také nikde jinde nebyly 
súčastněné zájmy vážnější a vítězství nejevilo odpůrcům těžších dů
sledků. < Praha, ležíc na křižovatce dvou hlavních cest obchodních: 
jedné od západu k východu, z Paříže na Krakov a na Kyjev, 
a druhé od jihu k severu, od Benátek k Baltickému moři, ~yla 

ohniskem, kde dva světy se setkávaly a srážely, na západě Rím 
a na východě Cařihrad, s jedné strany katolicism a reformace,' 
duch bádání a pochybnosti, s druhé orthodoxie a mysticism. 
»Praha jest pro východní hranici Německa tím, čím byl Strasburk 
pro hranici západní, velkým ohniskem světla a intensivního života. 
Aby mohla pokračovati v plnění úkolu, který jí Karel I V. přidělil 
již od XIV. století a který má záležeti v tom, aby síouž:la za 
místo sblížení staré a nové Evropy, jest potřeb), aby si zachovala 
svou mravní samosprávu, aby těžila ze všech pokroků germánské 
vědy, ale nedala se porobiti mocnou svou sousedkou. Jakmile by 
přestala býti českou, přestala by býti hlavním městem civiiisace, 
zůstavši pouze velikým městem provincie... Proti hřmotným 
snahám Všeněmců Denis cituje výrok Bismarckův: ,. Všickni civi
lisovaní národové jsou chrabří,< dodávaje, že co platí o chrabrosti, 
platí též o intelligenci. »V soudobé Evropě, kde plemena tak často 
se mísila, není padův. Okolnosti více méně příznivé tu a tam 
urychlily nebo zdržely duševní vývoj, ale přirozené vlohy nebyly 
spořivěji rozdávány těm než oněm! A národ, který za poměrů nej
nepříznivějších a nejobtížnějších zplodil muže, jako Komenského, 
Dobrovského, Riegra, Tomka a Smetanu, možno-li bez výtky ne
spravedlnosti zařaditi do kategorie minus habentes, bezmocných 
nebo degenerovaných? Co jest ostatně civilisace než povšechný 
pokrok, vážnost před právy každého, lehčí a plodnější práce, 
svobodnější duchové, upřímnější srdce, méně divoké předsudky, 
umírněné nenávisti? Opravdu zvláštní to prostředek, chtíti vyhla
zením dobýti sobě úcty dějin a vděčnostI lidstva. V době, kdy 
dělba práce jest nezbytnou podmínkou výroby, podivný to ideál 
chtíti potlačit malé otčiny a obětovati sjednocovací manii tyto živoucí 
skupiny, jejichž jediný zločin záleží v tom, že se nechU zříci své 

xm 

individuality. Co získá svět tím, zmizejí-li Švýcary, Holandsko 
a státy Skandinavské? Jaké ubohé paradoxon, chtíti k rozmnožení 
mravního kapitálu lidstva, aby takové ohnisko úsilí, myšlenky 
a energie, jakým jest nynější Praha, stalo se smutnou a bázlivou 
nekropolí jako Poznaň anebo střediskem neplodných vzpour jako 
Varšava? ..• Němci naučili se v Polsku znáti houževnatost tohoto 
slovanského plemene, ohebného a vytrvalého, kteréž od století 
vzdoruje svým dobyvatelům, proniká je, přizpůsobuje si je, a přes 
zákony v nejvyšší m~íře utlačovací a přes opatření nejnenáviděnější 
zahání je od sebe. Cechové pracovití, vychovaní v drsné škole ne. 
štěstí, utvoření po příkladu svých odpůrců, od nichž přejali obyčeje 
discipliny a organisace, dali by se snadněji zkrotiti?.. Oni 
zdědili po svých předcích nejvzácnější vlastnosti trpělivosti a na
dšenÍ. Proto je pobyt v Praze tak opojný. Vane tam bojovný 
duch; v každém pohybu zračí se vůle pracovati k národnímu 
dobru; nej méně významný posunek jest potvrzením vlastenectví. 
Atmosfera jako by byla prosycena prachem, srdce bijí rychleji 
a oči září ohnivějším leskem. Nebylo by na škodu, kdyby mnoho 
Francouzů přišlo čas od času nabrati tam důvěry a sily ... « 

Kdo z projevů těchto, dýšících láskou k demokracii a svo
bodě, nepoznal by muže oné starší generace, kterou ve Francii 
s trochou ironie nazývají »les Vielles-Barbes<, generace to vy
rostlé na výsluní poesie Viktora Huga, věřící ve vítězství zásad 
práva a svobody. Denis od mládí svého zůstal věren idei republi-

. kánské, k jejímž nejhorlivějším a nejspolehlivějším obráncům ná
ležel za císařství i za doby rmutné, jež trvala až do abdikace 
Mac-Mahonovy. Jako muž roku 1848 je kosmopolita a vlastenec, 
ač je si vědom, že kosmopolitismu není příznivo sousedství Ně
mecka. Radikálům a nynějším socialistům francouzsk}'Tm přál by 
~~tŠí opatrnosti a aby dbali více situace, která způsobena jest 
b..vropě císařstvím Německým. Za to neváží si příliš nacionalistů 
domácích, kteří - mimo některé ctihodné výminky, ale velmi 
řídké - jsou po soudu Denisově jen dryáčníky bez ceny mravní 
~ :?zumové; uškodili způsobem nejžalostnějším věcem nejsvětějším; 
1 JlUak budoucnost je proti nim. Poznáme již, proč horlivý přítel 
našeho národa vždy vzdálen bývá všech planých a jalových de
monstrací, pořádaných na sbratření česko - francouzské stranou 
nacionalistickou, a skutek ten a soud vlasteneckého a osvíceného 
Francouze postačí snad k vystřízlivění horkokrevných hlav našich 
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z horečného nadšení pro stranu nehodnou sympathií českého ná
roda. Denis je plně přesvědčen, že Francie může žíti jen demo- . 
kracH a svobodou; třeba pouze, aby demokracie francouzská na
učila se soudit o věcech a dbáti skutečnosti. Francie za naší doby 
prožívá veliké zkušenosti, a naskytují-li se některé nesnáze na 
dráze nové, Denis neklesá na mysli, ba i ve chvílích zármutku opti
misticky dívá se na vývoj věcí domácích. 

V otázce náboženské Denis zůstává věren víře otců svých, ač 
ve Zpllsobě moderní jako protestant liberální. Zamítá všeliké cizi 
panování ve věcech víry a nepřipouští jiného pravidla než osobní 
svědomí, jež vede ke slovům evangelia: pokoj lidem dobré vůle. 
Je to nejen naděje, touha rozmnožiti lásku ve světě, ale i hrůza· 
ze křivdy. Pracujeme, abychom vytvořili Boha, pravil Hegel; ale 
je to i nauka Komenského a bratří českých, od nichž dělí se jen 
v jedné věci podstatné: v upuštění od ascetismu; pokládáť život 
za dobrý, všecken život, umění, ba i zápas. 

I v životě rodinném zamilujeme si prof. Denise jako něžného 
manžela, vzorného otce a horlivého vlastence. Vlasti své, která 
potřebuje rozmnožení svého obyvatelstva, zavděčil se četným po
tomstvem devíti zdravých dítek, z nichž tři jsou nadaní a nadějní 
synkové, čtvrtý, Julius, zemřel před lety. O vychování jich pečuje 
se vzornou péčí, staraje se zejména, aby všecky dítky - kéž by 
tak bylo i v rodinách naší intelligence I - osvojily si plně nej
důležitější jazyky světové: angličinu a němčinu. Nejstarší syn 
Petr, jemuž dostalo se důkladného vzdělání vědeckého, k radosti 
otcově zabíral se též studiemi slovanskými; jako hoch 151etý 
ztrávil prázdniny r. 1897 v rodině MUDra Záhoře v Praze, aby cvičil 
se v češtině a němčině. Otec kojí se nadějí, že od geografie, ke 
které cítí se zvláště váben, oklikou vrátí se ke studiím slovan
ským. Hofman, jenž navštívil prof. Denise v půvabné samotě jeho 
v Sceaux, ,kde Paříž úplně je ztracena za vrchy a lesy«, návštěvu 
tuto v útulném bytě jeho počítal k nejlepším dojmům za svého 

pobytu pařížského. 
Vědeckým pracím prof. Denise dostalo se všestranné pozor

nosti a uznání od kritiky domácí a cizí. Francouzská akademie 
dvakrát vyznamenala práce jeho cenou čestnou. Vláda francouzská 
14. července 1903 udělila mu rytířský řád čestDé legie. Akademie 
česká r. 1893 a Král. čes. společnost nauk r. 1903 zvolily francouZ
ského historika za přespolního člena. Obec pražská r. 1904 vy-
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znamenala šlechetného a nezištného uČence udělením zlaté záslužné 
medaille. Ale největší odměnou jest mu mravní uspokojení z vy
konané práce a z jetího ovoce, když pozoruje, jak Francouzové 
vědí dnes, kdo jsou Cechové, a chovají k nim nejvřelejší sympathie, 
když zvídá, s jakou úctou a láskou přijaty jsou ve vlasti Husově 
historické práce Jeno o dějinách českých. 

* * * 

Těžištěm rozsáhlé vědecké činnosti Denisovy povždy zůstanou 
spisy jeho věnované dějinám českým. Co nadšený mladý muž před 
třiceti lety předsevzal sobě v pohostinném domě svého přítele 

Soběslava Pinkasa, splnil a vykonal svědomitě. Po první silné 
a slibné knize .Huss et la guerre des Hussites« (1878) 
vyšlo po dvanácti létech druhé veliké dílo jeho > Fin de l'i n d é
pendance bohéme< (1890), k němuž po nových dvanácti 
letech připojila se třetí největší a nejdůležitější práce »L a 
Boheme depuis la Montagne-Blanche< (1903). Dokončena 
jest velkolepá trilogie historická, již podobné neposkytla nám 
posud naše historiografie domácí. Ve chvíli, kdy ve vzdělání če
ském národu našemu podává se tento třetí veliký spis Denisův, 
jest vhodná chvíle, abychom porozhlédli se po ostatních obou 
dílech a ocenili význam celé jeho práce o dějinách českých. 

Znalce historie české nepřekvapí, že Denis za východisko děje
pisného b~dání svého zvolil dobu Husovu. Starší dějiny české: 
pokřtění Cechů, přilnutí jich k západní vzdělanosti románsko-

~germánské, jejich styky mírné a válečné se sousedním císařstvím 
Německým, přičlenění více méně pevné k říši této, válečné činy 
předků našich konané namnoze ~ve službách cizích., vývoj sta
vovské ústavy české, zřízení církevního, ranní počátky literatury 
české - vše dle vzoru mocného sousedství německého mají 
význam a váhu pro náš národ, ale neposkytují nic důležitého pro 
ruch a pohyb dějů světových. Ani nebezpečí germanisace hrozící 
národnosti české za posledních Přemys!ovcův ani reakce šťastná za 
hrůz~v:ády Braniborců nepřesahují hranice užších našich dějin 
do~~clch. Nebezpečné šíření německého živlu v zemích českých 
trva 1 za následujících králův a příliv ciziny povážlivou měrou děje 
se za císaře Karla IV., kdy Praha stala se sídlem dvoru císař-
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ského a ve správě university pražské, první ve střední Evropě, 
cizincům dostalo se tří hlasů proti jedinému náťOda českého. 
Ale Cechové byli učelivými žáky na novém vysokém učení, jak 
svědčila účast jejich ve velikém hnutí směřujícím k opravě zkaž~
ného stavu církve římské. Ke jménům slavných žáků university 
pražské z konce XIV. století Matěje z Janova a Tomáše Štítného 
druží se na počátku XV. století Jan Hus a Jeronym Pražský, 
kteří mučednickou srnrtf na hranici zpečetili opravdivost a horouc
nost svých snah opravných. Ve šlepěje jejich vstoupil celý národ, 
kterýž odvážil se boje proti nejvyšším autoritám v tehdejším světě 
katolickém. »Husitism jest opravdu jako prologem velikého dra
matu, jež odehrává se v Německu na počátku XVI. století. 
Bývaly zajisté dříve již četné pokusy odporu proti církvi, ale 
tehdy po prvé národ celý povstává proti Římu a vítězně vychází 
ze zápasu. Husem počíná skutečně revoluce, která má skončiti 
vyvrácením jednoty katolické: střední věk končí, vcházíme do 
nového období historie.< Tak Denis vyznačuje světodějný význam 
Husův a českého národa v úvodu díla svého, jež posvětil tragoedii 
Husově a epopeji vítězných válek husitských. 

Je zajímavo, že Denis u vylíčení této doby měl předchůdce 
v literatuře francouzské. J a c q u e s Len fa n t (1661- 1728), kazatel 
emigrantské obce francouzské v Berlíně, autor velikých spisův 
o koncilech Pisanském, Kostnickém a Basilejském, ve svém třetím 
díle »Histoire de la guerre des Hussites et du con
cil e de Bál e« (1729) první mezi historiky novověkými líčil 
způsobem vědeckým dobu od Husa do kompaktát. Dodatky k dílu 
tomu podal Izák de Beausobre (1659-1738) v díle »Sup
plément a la guerre des Hussites de Mr. Lenfant« 
(1745). Životu Husovu věnován je spis katolického theologa 
Emila de Bonnechose >Jean Huss et le concile de 
Co n s t a n c e« (2 sv. v Paříži 1860). Dříve než v Čechách, pořízen 
a vydán ve Francii Bonnechosem překlad I i s t ů H u s o v Ý ch 
(1846). O významu Husově pozoruhodná slova napsal též L o u i s 
Bla n c v úvodu své revoluce francouzské (1847). Prvního apologety 
Táborům a vítěznému vůdci jejich Janu Žižkovi z Trocnova do
stalo se v literatuře francouzské od duchaplné spisovatelky fran
couzské G e o r g e s S a n d o v é. Při studiích k románu Consuelo 
odbočila do dějin války husitské a hlavně na základě práce 
Lenfantovy ve spise »Jean Zyska« (v Paříži 1862) první postavila 
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se proti znetvořujícím pověstem katolických dějepisců, kteří líčili 

husity jako rotu barbarů. 1 Dokazovala, že šlo jim ne o plenění 
a vraždění, než o obranu vlasti proti cizozemcům a v Žižkovi že 
dlužno viděti .muže nesmrtelného, jenž bojoval za velké idee, jichž 
hájení také Francouzi pokládají sobě za čest a zásluhu.« Ač do 
spisu jejího vloudilo se hojně omylů zejmena neznalostí podrob
nějších dějin českých, zeměpisu a jazyka českého, přece v hlavní 
věci apologetka dostála úkolu svému, ukázavši na kulturní význam 
hnutí husitského, jakožto důležitého mezníku ve vývoji dějin svě

tových a podavši obecenstvu francouzskému populární vylíčení nej
slavnější~o období naší historie. Jestliže George Sandová při své práci 
o Janu Zižkovi litovala, že neznala česky a latinsky, aby mohla 
čerpati z pramenů původních, krajan její A. Den i s nahradil tyto 
nedostatky. Osvojiv si za tříletého pobytu v Praze jazyk český, 

po znav dějiště památných událostí a uveden byv do práce vědecké 
nejslavnějším znalcem doby husitské Fr. Palackým, na základě 
četných pramenů původních podal literatuře francouzské r. 1878 
nové vzdělání dějin husitských v knize »H u s set I a g u e r r e 
des Hussites«. 

V úvodní části (1-39) Denis sytými a živými barvami líčí 

zlý stav společnosti církevní v Čechách ke konci XIV. století; 
poznáváme půdu a ovzduší, z nichž vyrostli ušlechtilí předchůdci 
Husovi a Hus sám. 

První kniha: .Huss. Réforme et révolte. o třech kapi
tolách věnována jest mistru Janovi, činnosti kazatelské a učitelské 
na universitě pražské, jeho sporu se stolicí arcibiskupskou a papež
skou, jeho při na konciiiu Kostnickém a hrdinské jeho smrti. 
Význam Husúv v dějinách českých a světových vystihuje Denis 
těmito krásnými slovy: .Podivuhodný pud lidový! Čechové, tak 
pyšní sV)Tmi velkými králi a svými slavnými vojevůdci, nezvolili 
přec ani Karla IV. ani Žižku ani Jiřího Poděbradského, aby 
ho postavili na vrchol svého Pantheonu, ale prostého kazatele 
temného původu, jehož živ?t jest vyplněn spory theologickými 
a kterýž umírá na hranici. Cechy byly povinny Husovi za to, že 
povznesly se samy nad sebe; jejich historie za této doby a skrze 
něho splynula s historií lidstva. Vidíme takto, že někdy národ 

1 Jaroslav O. Hruška, .George Sand a české dějiny« v Ma
sarykově >Naší Době. 1905, str. 9l9-924. 

A. Den i s . Van Č ur a; Čechy po Bíle hoře. II. 2 
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vznese se na přední stráž světa; nese ve svých rukou osudy vzděla •. 
nosti; neztráceje ničeho ze své osobnosti, stává se výrazem celé 
doby historické; potom unaven tímto nesmírným úsilím, přetížen 
upadá zpět do všedních starostí a těžce vleče se za národem, který 
ho vytlačil z jeho místa. Tito národové přední stráže vycházejí 
seslabeni, rozdrceni ze svých slavných zápasů, ale zůstávají jimi 
proměněni. Za tuto čest, kterou všickni ještě neměli, aby soustře
ďovali některý čas pozornost historie a razili cesty nové, za ni 
Čechy povinny jsou Husovi. Ve chvíli, kdy středověk vysílený ne
mohl se odhodlati k tomu j aby zmizel, a těžce doléhá na myšlení 
lidské, Hus první vyráží křik svobody, protestuje ve jménu osob
ního svědomí proti tyranské autoritě ukládaného náboženství, ve 
jménu bádání proti tradici, ve jménu národní nezávislosti proti 
malomocné a tísnivé centralisaci. Nalézá smrt na hranici v zápase 
nerovném, jejž podnikl, aíe plameny jeho hranice osvětlují celou 
Evropu a bezprostřední jeho žáci trvají ještě, když Německo při
chází jim na pomoc a vyvracuje budovu tak hluboce již otřesenou. 
Hus přemožený zůstává větším než jeho vítězni pokračovatele; jim 
chybí posvěcení a jako očištění utrpením, jim chybí také jeho 
mírnost v útoku a jeho úcta k autoritě ve vzpouře, jeho snáše
Iivost a jeho něha. Luther jest jen hlavou protestantismu, Hus 
chtěl býti svobodným synem církve znovuzrozené.« (64-65.) 

Hus byl i věrným synem svého národa. Nebyl fanatikem, 
bylť mu hodný Němec milejší než zlý Čech, třeba to byl bratr 
jeho; ale cítil bolest z potlačení českého jazyka v městech krá
lovských a z panství cizích národů na universitě pražské, neboť 
byl přesvědčen, že Čechové mají býti první v království Českém 
jako Francouzové jsou ve Francii, Němci v Německu (65). Ná
rodu svému zavděčí! se i rozsáhlou a vynikající činnosti literární, 
očistou jazyka a pravopisu, takže stkvi se mezi klasickým spiso
vateli českými (125-127). Hus jako syn sedlákův zachoval .živý 
soucit k utrpení lidu poddaného. V traktátu • O brání odmrtí« ve 
jménu lidskosti a evangelia protestoval proti úchvatům vrchnosti 

(66, 126). 
V díle svém Denis všude pilně si vSlmá účasti národa fran

couzského v dějinách doby Husovy. Tak při vydání rozkazu krále 
Václava v Kutné Hoře r. 1409, jímž zvracel se poměr hlasů ve 
sprave university pražské ku prospěchu Čechů (84), vytýká 
přímluvu poselstva francouzského; ve sporech theologických staví 
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zdrželivost a opatrnost university pařížské naproti vášnivosti a smělosti 
university pražské (44), oceňuje postavení slavného Gersona a kardi
nála ďAillyho naproti ~eformě české (144). Jako panna Orleanská 
ve Francii tak Hus v Cechách je zosobněním vlasti (64). 

Celá první kniha spisu Denisova i úvod jeho stojí na výši 
tehdejšího bádání vědeckého. Mladistvý autor ovládl všecku litera
turu vděčného svého předmětu a měl štěstí, že mohl užít i III. dílu 
Tomkova > Dějepisu města Prahy«, vrcholného to díla o době 
Husově a jeho předchůdců. Kritika nevytýkala autoru, než že 
ukvapeně přijal - třeba ne plnou měrou - názor historiků 

ruských o trvání tradicí řeckých v Čechách do XV. století, čím 
prý živena tajná opposice v zemi proti církvi římské a o dlouhém 
trvání přijímání pod obojí v Čechách do doby Arnošt~ z Pardubic 1 

(str. 5-6, 180). 

Druhá kniha: .L a gu e r r e. v osmi kapitolách líčí průběh 

slavné války husitské, kdy nečetný národ český v obrauě svobody 
svědomí svého a v obraně vlastního života svého vítězně uhájil 
se zásluhou oněch prozíravých a statečných zemanů, kteří v čas 
činili příprav;:. k válce nevyhnutelné a překvapili nepřátele váleč

ným uměním Zižkovým. Více ještě nežli tyto boje baví Denise rozvoj 
stran náboženských a zvlášť učení a snahy radikálních Táborů 
v nichž váží si strany, která přejala a prováděla důsledky odpor~ 
Husova proti církvi nejen v náboženství plným odtržením od Říma, 
ale i v poměrech národních povýšením češtiny za jazyk boho
služebný a v nedostatcích sociálních úsilím o vymanění stavu selského 
zpoddanství a o účast jeho ve správě zemské. Ve všech těchto věcech 
iaiáželi však na odpor strany Pražské, která neodvažovala se tak 
daleko a vedena mistry pražskými nebyla odporna smíru s církví 
.~ vS králem Sigmundem. Z toho vyplynuly hrozné boje domácí, 
Jez zastavovány hrozícím nebezpečenstvím útoků zahraničních. Ale 

odražení jich Prokop Holý, vítězný nástupce Žižkův, podnikal 
.. výpravy, aby donutil sousedy k míru. Válečnými běhy 
a CIzími živly vniklými do rot válečných porušen byl starý duch 
táborský, takže bratrstvo lidu selskému, jemuž dříve slibovalo vyma-

a osvobození z poddanství, stalo se mu pravou svízelí a trýzní. 
výprav husitských bylo dosaženo, když na obecné volání 

, P?chybení to důrazně vytkl Goll (Čas. Čes. Musea, 1879) v posudku 
Demsova, kde zároveň vyložil pramen a nesprávnost hypothesy ruské. 

2* 
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knížat německých svoláno bylo koncilium Basilejské. Článek· 
umluvený s Čechy ve Chbě, že rozhodčím v Basileji nebude 
církev, nýbrž zákon boží, obyčej Kristův, apoštolův a církev původní 
je nejvyšším úspěchem, jehož dosáhlo husitství. Co následovalo' 
byla řada sklamání a neúspěchů. Čechové, vítězové v poli, podlehl; 
v diplomatickém zápase s konciliem Basilejským. Nová domácí 
válka, nastrojená legáty konciiia, skončila žalostnou porážkou 
bratrstev u Lipan, čímž oslabena síla odporu českého. Čechové 
oklamáni lichými sliby a závazky císaře Sigmunda, přijali kom
paktata, smlouvu neúplnou a jalovou, i vrátili se v poslušenství 

římské církve a věrolomného krále. 
r v druhé knize Denis užil svědomitě hojné literatury české 

i německé (Palackého, Bezolda, Grunhagena a j.), však nedočkal 
se vydání IV. dílu Tomkova »Dějepisu města Prahy«,.jenž 
vyšel téhož roku co spis Denisův (1878). Tím vysvětlíme si, že 
líčení bojův u něho není tak názorné a plastické jak u Tomka, 
který konal v té věci i pilná studia místopisná. Stačí přirovnati 

vylíčení zimního tažení Sigmundova roku 1421-1422 u Denise 
a u Tomka, abychom poznali přednost líčení historika českého. 
Po práci Tomkově také charakteristiku Žižkovu a Prokopovu ~yl 
by Denis jinak pojal a provedl. I jiným chybám menší váhy byl 
by se vyhnul francouzský historik, kdyby byl mohl užiti IV. dílu 
monumentální práce Tomkovy, jenž cenou svou vyrovnává se před

chozímu III. svazku. 
Ale ani tyto nedostatky druhé knihy spisu Denisova nejsou té 

váhy, aby dojem celého díla nebyl souladný. V celé práci nad to 
pozorujeme již přednosti vědecké skladby a uměleckého tvoření 
nadějného učence. Zdaleka a s vysoka pojímá proud světových 
událostí ve snaze Čechův o opravy církevní, důležitým událostem 
věnuje v textu i pod čárou bedlivé kritické úvahy, polemisuje 
s odpurd a vyvrací chybná mínění, jako na příklad K. H6flera, 
který tvrdil, že hnutí husitské nevyšlo ze žádné potřeby mravní 
nebo náboženské, než z pouhé národní nenávisti k Němcům; Denis 
připouští, že za otázkami náboženskými tajily se snahy národní 
a sociální, ale náboženskou povahu reformy husitské nelze zne
uznati jako pro úchvaty statků církevních od knížat německých, pro 
vzpoury rytířů, sedlákův a novokřtěnců nelze v reformaci Lutherově 
viděti věc prostě politickou a sociální (str. 27). Znamenité je vy
líčení nedostatků pře Husovy a nespravedlivého soudu. Materiál 
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všecken podal Tomek v III. díle .Dějepisu města Prahy«, ale jak 
živé a procítěné jest podání Denisovo! Nikdy formy spravedlnosti 
ba ani formy spravedlnosti inquisitorů nebyly tak ohavně porušeny. 

to proces, nýbrž toliko podobenství soudu. > Jeho poprava 
pro ty, kteří ji odhlasovali, opatřením blaha obecního, pro

středkem dokázati svou věrnost církvi, ale historie má povinnost, 
pokárati po zásluze tuto vraždu soudni, a její nález musí býti tím 
nelítostnější, že přísnost konci!ia ve při Husově činí zvláštní 
kontrast naproti laskavosti, kterou prokázal o několik dní později 

Jana Malého« (162-163). Již v tomto svém prvním 
díle Denis vyniká zvláštním uměním u vyličování 

osob. Z celé řady výborných charakteristik 
králové Václav IV. a Sigmund, arcibiskupové 

a Jan z Jensteina, předchůdcové Husovi Konrád 
žák jeho Tomáš ze Štítného, Hus a Jeronym 

Gerson a kardinal D'Ailly, z táborských kněží Jan 
nemá prostšího a tklivějšího příkladu v ději

ač tolik poskytují vzorů smrti hrdinské«; z kněží pražských 
Rokycana, z válečníků táb0rských Žižka, Mikuláš z Husince 

a Holý. 
V závěru svého díla Denis rozhlíží se do budoucnosti husitismu 

daleko až za Bílou Horu. Husitství neprovedlo úkolu svého ani 
v náboženské ani v sociální opravě, ale vítěznými boji zachráněna 
a ,~ovznesena národnost česká ve své vlasti: »Slované čeští mohli 
by tl zaplaveni immigraci germánskou, válka husitská zadržela 

zachránila jazyk český od zkázy a zapomenutí, zakotvila 
tak hluboko v duších lásku k vlasti, že bouře dvou století ne
vyrvala ji odtud. Národ český, svobodný a vítězný, dokázaL že má 

pr~~o k životu, postaviv se v čelo Evropy; vysílený středověk 
zpecoval se skonati, on mu zasadil smrtelnou ránu On t'l ,. ' pos aVl 
~r.:va vsvěd~mí na~rotl autoritě; o~ první provolal pokřik svobody, 
JeJz veko ve od te doby podavaJi jeden druhému. Tehdáž byl 
opr~v.du v národem civilisace. Kdyby národové evropští byli někdy 
volam pred soudnou stolici dějin, kdyby bylo jim podávati zprávu. 

k společnému dílu, mnohý z nich a ne z nejméně 
svou moc snad váhal by dříve, než by odpověděl: 

. uk~zala války křížové a revoluci Halíe by mluvila 
o rf'n . S ' v ~,a~ssancl, ,panělsko, o objeveném Novém světě, Rusko by 
ypravelo o svem dlouhem zápase s východními barbary přemože-
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nými a přeměněnými a Anglie ° kolonisované Americe; uprostřed 
tohoto kongressu Čechy měly by právo domáhati se místa slav
ného a Hus šel by před Lutherem« (485-486). Těmito lapidár
ními slovy Denis na konci díla svého nově a mocně akcentuje 
účast a slávu českého národa v dějinách světových. 

Od kritiky české spis Denisův o době husitské přijat byl ra
dostně a vděčně,l ale přestalo se tehdáž jen na slovech vroucího 
díku za »upřímný soucit« a za jeho »výtečné dílo<. Nikdo nepostaral 
se o to, aby spis ten přeložen byl do jazyka českého, jak za
sluhoval toho nejen v první knize, jež stála na výši tehdejšího 
bádání, ale i ve druhé, kde dílo Denisovo, v duchu Palackého se 
stanoviska demokratického pojaté, mohlo býti protiváhou proti 
Tomkovu konservativnímu pojímání duchovních zápasů předků' 
našich za XV. století. Dnes bádání o době husitské dále pokročilo 
a dílo Denisovo, sepsané před 30 lety, vyžadovalo by mnohých změn 
a doplňků. Poznamenaíi jsme již, že přítel náš všímá si pilně vší 
literatury husitské a že pomýšlí na opravené a nové vydání prvního 
díla svého. Nepochybujeme, že pak literatura česká splní veliký 
dluh svůj naproti tomuto spisu a postará se o dokonalý jeho pře
klad, aby celá velkolepá trilogie Denisova dějin českých byla 

přístupna našemu národu. 

Co v závěru prvního svého díla Denis jen nastínil o osudu 
reformace české v úsilí o nápravu církve, o obnovu společnosti 

a o zachování národnosti české, provedl obšírným a podrobným 
výkladem v druhé své veliké práci: »Fin de l'indépendance 
bohéme« (1890). V prvním svazku: »Georges de Podie
brad. Les Jagellons« (433 str.) vylíčena je doba nadějného 
vývoje českého státu na základech změněných revolucí husitskou, 
jenž bohužel byl zmařen vypuknutím nové války náboženské, když 
král Jiří vystoupil na obranu kompaktát zrušených od papeže 
Pia 11., a doba slabé vlády obou nástupců jeho z rodu Jagielovců, 
Vladislava II. a Ludvika, kdy plným rozvratem moci královské. 
vybujela všecka zvůle a pych oligarchie panské. V druhém svazku 
»L e spr e m i e r s Ha b s b o u r g s. Lad é fén e str a t i o n de 
P r a g u e « (563 str.) líčí se zápas moci královské, posílené novým 
králem, odchovancem ideí západních o neobmezené moci panovo 

1 Viz zejména číánek Kalouskův: .Dvoje dějiny husitské. ve 
Vlčkově Osvětě, 1879, str. 128 -132. 
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nické, Ferdinandem I. se stavy českými, v němž bujní, ale ne· 
stateční a neobětaví odpůrci prvních Habsburků na trůně Českém 
po dv~krát podléhají neslavně: po prvé r. 1547 pokus odboje za 
války Smalkaldské města královská zaplatila ztrátou statkův i privi
legií a obmezením své samosprávy a Jednota bratrská těžkou 

persekucí a prvním svým exiliem, po druhé po porážce Bělohorské 
celé království ztrestáno ztrátou svých svobod náboženských a poli
tických, emigrací největší části své šlechty a intelligence, takže 
nastal tehdy ne sice ještě konec samostatnosti království ale konec 
starých slavných Čech. ' 

»Jakými chybami Čechové zasluhovali svého neštěstí? Jaká 
část zodpovědnosti přísluší lidem, jaká událostem? To právě snažil 
jsem se vysvětliti z dějin českých XV. a XVI. století.- Slovy těmi 
Denis vytýká úkol druhého velikého díla svého, jež není obyčejným 
historickým vypravováním, ale pronikavým kritickým rozborem 
sociologickým tří dob, v dějinách českých zvláště důležitých dle 
význačných hledisk, jakých badateli poskytly otázky náboženské, 
politické a národní, na jichž rozřešeni tenkrát záviselo nejen blaho, 
ale i život českého národa. 

Z otázek těch první místo zabírá otázka náboženská , 
měla vliv největší na události XV. a XVI. století. V litera

tuře české neměli jsme posud tak zdařilého soustavného vylíčení 
přepamátných svých dějin náboženských jako v tomto druhém 

. díle Denisově. Za obecného rozvratu strany podobojí, která 
v XVI. století dotčena byla učením Lutherovým, aniž dovedla 

se v pravou církev národní, vyniká horlivým úsilím 
o mravní nápravu jako pravá dědička snah prvních reformatorů 
českých ušlechtilá Jednota bratrská, 1 Bratří mají ducha zvědavého 
a duši ušlechtilou bez žárlivosti a bez sebelásky; nikdy netvrdili . . ) 

ODl sami tvcří církev, že jim jediným svěřena je pravda; sym-
pathicky sledují vše, co se děje venku, hledí vejíti ve styky s těmi, 
kteréž oživuje táž dobrá vůle, sní o zřízení jednoty křesťanské 

jakémsi svobodném spolku duší. , . V Jednotě bratrské všickni 
kterým náboženství bylo něčím jiným než prázdným symbolem 

neb neurčitou pověrou, naučili se ~ důstojnosti životní přísné 
vážnosti, úctě k věcem svědomí, vážné oddanosti k vlasti: tiché a 

.' Počátky Jednoty bratrské vylíčil Denis ve starším spise .Les 
glnes de j'Unité des Freres Bohemes< (v Angerech 1885). Viz 

()něm referát v Athenaeum IV. 98, 
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odhodlané statečnosti, zkrátka všem ctnostem, které vrhají jako 
zář hrdinství na poslední dni svobody české.« Ranné a šťastné 

byly styky její s předními osobami panstva českého a Denis právem 
lituje, že »všickni páni nedali se do jejich školy.« Proti aggresivní 
činnosti strany katolické, posílené za Ferdinanda 1. působením jesuitův 
a arcibiskupa Ant. Prusa, strana lutherská hledala podpory ve 
spolku s Jednotou bratrskou. Po nezdařilém pokuse roku 1575, 
došlo za příznivějších okolností r. 1609 k důvěrnějšímu spojení, 
jež po vymožení Majestátu císaře Rudolfa II. vedlo k nadějným 
počátkům nápravy kázně v duchovenstvu při znovuzřízení konsistoře 
a opravy školství domácího při reorganisaci university pražské. 
Porovnáním stavů evangelických a katolických, jež bylo vzácným 
doplňkem Majestátu, zdálo se, že v Čechách znovu zavládá mo~ 
derní idea snášelivosti náboženské uznaná již roku 1485 smlouvou 
Kutnohorskou. Ale klidnému vývoji tohoto nadějného díla oprav
ného nebylo bohužel popřáno potřebného času. Útočnou činností 
strany katolické, posílené přijetím Ferdinanda Styrského za krále 
českého (1617), byla vyvolána bouře, jež uspíšila katastrofu, chy

bami staršími zaviněnou. 
Chyb těch vinou s t a v ů v i krá I ů bylo nakupeno v řešeni 

otázky politické a sociální. Pokus krále Jiřího o posílení 
moci královské moudrou soustavou vládní, jež proti choutkám 
stavu panského opírala se o nižší stavy, městský a zemanský, 
byl zmařen novou válkou náboženskou a opuštěn docela za vlády 
obou neschopných králů Jagielovců. V době, kdy ve většině zá
padních států na troskách moci stavovské zvedaly se absolutní 
monarchie, u nás jako v Uhřích a v Polsku vývoj dál se směrem 
opačným: na zříceninách moci královské pozvedla se mocná a zištná 
oligarchie panská. Spory stavovskými, porobením lidu selského 
byl oslaben smysl pro obecné dobro vlasti. Mravní úpadek pro
jevila oligarchie panská při volbě nového krále po pádu Ludvíkově 
u Moháče hanebnou úplatností, nedostatek odvahy při jednání 
o změnu reversu roku 1545 a potupnou zbabělost při pokusu 
o odboj roku 1547. Nový král Ferdinad 1., poznav slabost většiny 
stavů, těžil z nf znamenitě k novému posílení moci královské. 
Zákazem sjezdů krajských zmařen byl vývoj ústavy stavovské ve 
směru, jaký vydařil se ústavě uherské, potrestáním měst král. 
oslabena moc třetího stavu na sněmích zemských a tím i opposice 
stavovská; posílením cirkve katolické, oddané pomocnice v absoluti-
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stických snahách králových, a v konsistoři strany podobojí, kterou 
král vytrhl z moci stavův a osazoval horlivými staroutraquisty, na
lezeny ochotné nástroje v potírání pokročilých stran náboženských, 
lutherské a bratrské, v nichž tajila se životní síla národa českého. 
Úspěchy získané Ferdinandem 1. byly zachovány za slabých nástupců 
jeho na trůně českém. Nebezpečí hrozícímu moci královské za 
války obou bratří, císaře Rudolfa II. a arciknížete Matyáše, bráněno 
chytrou politikou rádce Matyášova M. Khlesla. Když r. 1617 
stavové čeští při přijetí Ferdinanda Štyrského za krále českého 
znovu projevili žalostný nedostatek odvahy, reakce katolická a 
strana absolutistická znovu pozdvíhala hlavy své. Stavové čeští ne
opatrně dali se strhnouti k odboji, v němž nestatečností a neoběta
vostí svou na Bílé hoře prohráli nejen věc svou, ale ve zkázu 
strhli všecken národ. 

S rozvojem náboženského a politického života by! těsn~ spojen 
i p o k r o k a k! e s á ní. n á rod n o s t i čes k é. Důležitost hnutí 
husitského pro zachování jazyka slovanského v Čechách oceněna 
byla prof. Denísem již v prvním jeho díle a zde akcentována je znovu 
slovy lapidárními: .Průběhem této krise Slované, osamoceni jsouce 
od ostatního světa a hrdí svým osamocením, uvědomili sebe jasněji; 
jejich jazyk, pěstován jsa od četných spisovatelů, ustálil se a roz
šířil. Všecka obratnost Jesuitů nezpůsobila, aby minulost nebyla 
existovala a z minulosti rodí se budoucnost .• Úpadem a rozvratem 
husitismu nastává i úpadek národnosti české. Přijetím protestan
tismu lutherského od většiny národa usmířeno staré záští národní 
mezi Čechy a Němci a povoláním nové dynastie německé na trůn 
královský otevřena dokořán brána do Čech jazyku německému, 

šířil se tu nejen lutherskými kazateli a vrchnostmi, ale i kně
žími katolickými a šlechtou německou, jež s novým dvorem krá
lo~ským přišla do země. Zlým znamením pokroku germanisačního 
v Cechách byl pověstný zákon, o němž r. 1615 usnesl se sněm český 
na ochranu jazyka českého. Úpadek národnosti české prof. Denis 
stopuje i v písemnictví českém XV. a X VI. století, v jehož stepi 
a poušti jeví se utěšenou oasou literární činnost bratří. Jednota 
bratrská s druhým dědictvím velikého hnutí náboženského a národ
ního přejala také horlivou péči o vzdělávání jazyka a písemnictví 
národního, jež vrcholilo v bratrských kancionálech, ve spisech Jana 
Blahoslava, y v bibli Kralické a v práci historiografické. Spisy Bu
dovcovy a Zerotínovy jsou jako závěti staré země české: »poslední 
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. korunova' nI' velikého hnutí duševního, které odkaz Jednoty zemI, 
vzbudila a které události přerušily hrozně.« 

V literatuře české neměli jsme posud díla, ve kterém by byly 
tak věrně a pravdivě odhaleny všecky kořeny zla, jímž byly z~
hubeny a zničeny výsledky veliké doby husitské. Francouzský 
učenec vykonal národu našemu službu, jakou Polákům prokázali 
historikové ruští, kteří vnitřními příčinamÍ vysvětlili pád říše Polské. 

Zásluha jeho je tím větší, že neměl předchůd~ův ~ni v I!ter~tuř: 
francouzské, která v této věci je nejchudší, am v hterature ceske 
a německé. Jen pro dobu Jiříkovu užil novějších prací, Tomk~vy 
a Bachmannovy,l pro dobu Jagielovskou měl vedle Palack:ho 
některé práce Rezkovy. Při vzdělání dějin bratrských vedle velIkeho . 
díla Gindelyova prospěšně užil pro starší dobu kritických studií 
Gollových. Tomkovo rozsáhlejší líčení dějin českých XVI. století 
v > DějepIse města Prahy < vyšlo teprve po vydání SpIS~ Den:sova 
'v 1. 1894-1901). Denis látku musil obtížně shledávati v puvod· 
~ k' A' k . t v, ních pramenech (Archiv český, Sněmy čes oe, lda onSlS on 
pražských a j.) nebo v řadě historických monografií českých a 

německých (Gindely, Borový, Frind aj.) 

V práci samé znamenati jest veliký pokrok naproti prvnímu 

dílu vyspělostí a samostatností úsudku, klidnou n~strann~s~í, 
psychologickým rozborem jedriání vynikajících osob hlst~on~k~ch, 
znamenitým uměním stilistickým, zvláště v líčení pova~. Nem ?~vU, 
že dílo toto potkalo se s obecnou chválou a obdIvem kntIky 
české 2 a že projeveno přání, aby přeloženo bylo. do jaz~ka če
ského. Přání tomu s radostí a nadšením vy hově! pisatel teto roz
pravy. Plodl1)l a prospěšný vliv díla Denisova pozorovati mů~eme 
v naší novější literatuře historické (u Jaroslava Vlčka.' Z. V~l~tra, 
Hostinského a j.). I v životě politickém, v žurnalistice, : recech 
poslanců nebo příštích kandidátů poslanectví často zak~ltnou .se 
úvahy založené na >Konci samostatnosti české« nebo cltaty z d!la 

toho. 

1 Doba krále Jiřího byla předmětem staršího spisu I?~~isova "Geo.~gle~ 
deP o d i e b rad. La Bohéme pendant la ~e~on,~e, mOltle ,du x,'!. SI~C ,e 
(v Paříži 1888), kdež au~or u,kázal ,~a :OZdll IdealDlho pOjetl vehkeho krale 
u Palackého naproti realistlckemu hcem Tomkovu. v v 

• O originálu francouzském obšírné referáty podaJi Kalou:ek v >:Osvet~<l 
Kameníček v .Čas. Matice Moravské.. Podrobný rozbor cele ho dlla po a 
překladatel v .Athenaeu< r. 1897 (str. 248-255). 
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Cenou vědeckou a důležitostí pro aktuální náš život politický 
jest nejvzácnější třetí rozsáhlý spis Denisův: »La Bohéme depuis 
Montagne-Blanche<. Předmluva spisovatelova v úvodním listě 
JUDr u Ladislavu Pinkasovi, synu prof. Soběslava Pinkasa, jehož 
památce věnováno je toto dílo, upomíná velice na úvodní slova 
vlasteneckého skladatele první české kroniky tak zvaného Dalimila, 
jenž pustil se do kroniky české, když nikdo neodvažoval se toho, 
znal všecky obtíže i své nedostatky, i přál si, aby někdo lepší napsal 
dílo dokonalejší. Tak í prof. Denis dí; > Úkol byl těžký a znám 
všecky nedoftatky svého díla. Jest to první pokus o úplné dějiny 
moderních Čech; průkopník, který se odváží na cestu neproraže
nou, jest v nebezpečí, že zbloudí každým krokem. Kéž by odvaha 
moje vzbudila následovníky! Mně nejde o čest zůstaviti dílo ko
nečné ale o to, vnuknouti jiným vůli, aby učinili lépe nežli já.« 

Smělý čín Denisův oceňuje správně kompetentní kritik jeho díla 
prof. Goli: > Nač se u nás v době sekulární literatury nikdo ne
odvážil, to jsme nyní obdrželi z ruky přátelské sice, ale přece cizí« 1 

První dějiny moderních Cech národ náš obdržel z ruky přátelské, 
ale přece cizí! Kdo nepocítil by tíhu výčitky Gollovy? Kdo ne
vzporr.něl by na sklamané naše naděje v pokračovatele díla Pala
ckého? A. Gin d e I y, kterýž od slavného historiografa našeho vy
hlédnut byl za jeho nástupce, utonul v moři ohromného materiálu 
archivního k dějinám války třicetileté. Již roku 1878 vytkl za 
mezník práce své smrt Valdsteinovu, ale ani tam nedovedl svou 
práci. Nedostatky čtvrtého svazku svých »Dějin povstání českého« 
nahradil aspoň spisem pohrobním > Geschichte der Gegenreformation 
in Bohmen< (1894), v němž podrobně a s lidským soucitem vylíčil 
hrůzy převratu pobělohorského. Nemůžeme jinak než desorganisací, 
která po smrti Palackého zavládla u nás v práci vědecké, vysvětliti 
sobě, že po vyznání Gindelyově nebylo u nás postaráno o vyhle
dání jiné svižné síly mladší, které by bylo uloženo bádání o novějších 
dějinách českých. Teprve po sporu rukopisném, jímž byl osvěžen 
všecken duševní náš život, přihlásil se k dílu tomu mladý historik 
A. Rezek, známý svou habilitační prací o zvolení a korunování krále 
Ferdinanda L a důkladnými pracemi o době Jagielovců. Vzácným 
příspěvkem k dějinám moderních Čech v části zrovna nejzajíma
vější byl jeho spis, roku 1887 vydaný, .Dějiny prostonárod-

1 Jaroslav Goll, "Arnošt Denis< v Čes. Čas. Hist. 1904, str. 72. 
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ního hnutí náboženského" v němž vylíčeno všecko hmotné 
a duševní násilí, jímž zničena a zmařena žeň ušlechtilých nábožen~ . 
ských snah a zápolů českého národa v XV. a XVI. století. V týž 
čas Rezek ujal se pokračování Zapovy .Českomoravské kroníky« 
a povýšiv úroveň díla toho, aby sloužilo zároveň i vědeckým po
třebám, směle odvážil se úkolu vypsáni novějších dějin českých. 
Ve zvláštním otisku vydány brzo za sebou: »D ě ji n y vp á d u 
saského do Čech 1631-1632 a návrat emigrace české 
(1888), Děje Čech a Moravy za Ferdinanda III. do míru 
Ves tf á 1 s k é h 0« (1890) a pokračování jich do smrti císaře 
Ferdinanda III. (1892). V podrobných referátech 1 pisatel této roz
pravy vítal práce Rezkovy jako mnohoslibné počátky novodobých 
dějin českých, ukazuje na naléhavou potřebu jejich zvláště pro život· 
politický a na příklad rakouských Němcův a Maďarů, národů poli
ticky vyspělých, jichž historikové se zvláštní zálibou a porozuměním 
pro potřeby veřejného života síly své věnují vzdělávání novější 
historie domácí. Byl již nejvyšší čas, abychom se vyzuli z dětských 
střevíčků romantického blouznění o českém státě, abychom po
znali, že všecken náš život státní a duchovní velikými převraty 
XVII. a XVIII. století byl posunut na nové základy, jimiž 
hnouti nestačily naše síly v 2. polovici XIX. století, takže potřeba 
kázala, aby na těchto nových základech byl budován a zřizován 
nový samostatnější život našeho národa. Prof. Denis vystihl chybu 
vyplývající z nedostatku novějších dějin našich při Palackém, jemuž 
vytýká, že žil příliš před rokem 1526 a že dost málo studoval 
dějiny po roce 1618 a že nepoznal jasně úpadek, v jaký porobou 
200letou přiveden byl národ český. 1 Vytkli jsme již v předmluvě 
k českému vzděláni 1. dílu tohoto spisu Denisova, jaké následky 
osudné měl tento nedostatek v nejnovějších našich dějinách, kdy 
politice české vytýkány dle, se které nebyly tehdejší síly našeho 

národa. 
Rezkovi nedostalo se podpory hmotné ani mravní od učených 

společností našich ani od žurnalistiky vládnoucích stran politických, 
ježto historik náležel k ,nevěřícím' ve sporu rukopisném. Ani když 
rozptýlil se generální štáb učenců sdružených někdy v .Athenaeu~, 
přízeň veřejnosti naší nenaklonila se k dílu Rezkovu a když děje-

1 V >A t h e n a eu<, 1891 (str. 103-110) a 1893 (str. 49-56). 

2 Denis-Vančura, .Čechy po Bílé hoře., ll, str. 177. 
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pisec. neznám~ ~o~tatečně důvodů jeho rozhodnutí - upustil 
docela od pokracovam ve svém díle, jež nakladatelství odevzdalo 
redaktoru nenáviděnéh.o někdy listu úředního > Pražského Denníka« 
J. Svátkovi, za něhož Ceskomoravská kronika hned sklesla žalostně 
s vědecké. ú~o~ně, na kterou přivedena byla předchůdcem, ne
ozval se Jedmy hlas protestu ani v učených kruzích našich ani 
v žurnalistice předních našich stran politických. Luzné a radostné 
naděje naše, že Rezek stane se pokračovatelem v dile Palackého 
pominuly docela, když tento učenec hledal nové dráhy životní ve 
službách ministerstva vyučování a politikou zdá se, že docela byl 
odvrácen od práce vědecké. 

. P~ ~ezkovi nikdo z historiků našich neměl energie a způsobi
l~stl, pke ~~třebí je skladateli dějin nejnovějších. Vyskytly se 
Sice znamemte monografie vědecké (B. Riegra, J. Pekaře, V. Zd. 
Tob~lky) ale i ty počtem svým zůstávají nepatrnou menšinou proti 
praclm, které za posledních desítiletí byly věnovány době starší 
a nejstarší. 

Práce o novějších dějinách českých jest ovšem na výsost ne· 
vábná a nevděčná. Doba hmotného a duševního ujařmení našeho 
národa a těžkých počátků nového obrození dotýká se citlivě 

mocných vítězů: Vídně, ohniska centralisačních a germanisačnícÍ1 
snah, jimiž byl ohrožován náš národ, a Říma, vlastního původu 
a příčiny duševní naší bídy. V starších letech zvláště státoprávní 
snahy naší politiky potkávaly se s odporem vládnoucí strany ústavo
věrné. Proto vysvětlíme si nesnáze bádání archivních s nimiž zá
pasiti bylo historikům našim. Jen pověstná houževna~ost T. Bílka 
překonala obtíže; s nimiž mu zápasiti bylo v archivu místodržitel
ském, kde sbíral látku ke svým Dějinám konfiskací v Čechách. 
Do mnohých archivů duchovních a šlechtických i dnes přístup je 
znemožněn. 

Zatím co obtíže záležící buď v nesnázích věci nebo v povaze 
b:~atelů našich odváděly historiky české od spracování novějších 
deJl~ domácích, podnikl tento smělý čin cizinec, žijící daleko od 
vlast! naší při moři Atlantském. Snad bylo i štěstím pro nás že 

Prvn' dV;' ,v ' 1 e)llly modermch Cech napsal nám učenec šlechetného ná-
roda francouzského, potomek církve hugenotské věrou a kázní 
mra~ní, tak blízké naší Jednotě bratrské, osvěd~ený republikán, 
nad~eny pro věc svobody náboženské i politické nespoutaný 
mahchern " . v I hl V' ' .. yml zrete y a o edy naseho Života. Historik svobodného 
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národa francouzského nezná úskalí a rokli, jimž často úzkostlivě 
vyh)Tbá se dějepisec národa podrobeného. Kde dějepisec český 

neodváži! se líčiti charakteristiky hrozných původců převratu po
bělohorského, prof. Denis mistrným pérem kreslí portréty jejich, 
nezatajuje mravního odporu, který v něm budí lakotní publikáni 
a obmezení horlivci při dvoře Ferdinanda II. Jak vzácného pra
mene »Relatio progressus in extirpanda haeresi« o zhoubné čin· 

nosti řádu jesuitského v zemích českých užil dějepisec český a 
jak jinak a vděčně náš historik francouzský. Jak opatrná bývá 
polemika dějepisce českého proti historikům, - jichž jména ani 
neuvedena - kteří hleděli zastírati a všelikými domněnkami a 
hypothesami umenšovati ztráty způsobené protireformací, kdežto 
prof. Denis rytířsky s otevřeným hledím vystupuje proti historikům 
odporného tábora, důvod stavě proti důvodu a odhaluje slabosti 

jejich argumentace. 
V díle Denisově o dějinách pobělohorských Čech čtenář český 

dostává se do ovzduší zcela nového, nezvyklého u nás a zájem 
jeho stoupá každou knihou, každou kapitolou. První díl »Čech 
po Bílé hoř e« zabírající ve francouzském originále 644 str., líčí 

dějiny nejhlubšího pádu českého národa od bitvy Bělohorské do 
červánků nového obrození (1620-1791). V první knize: .Le 
triomphe de l' église< a »Le central ism e~ (1620-1648) bo
lestí a hořkostí naplňují nás hrůzy krvavé exekuce Staroměstské, 
nesčetný-ch konfiskací, násilné protireformace a bědné emigrace. 
Svoboda náboženská vyvrácena do kořene, podkopána stará ústava 
stavovská a jazyku zuboženého národa dostalo se ve veřejném životě 
nebezpečného soupeře v jazyku německém. Marny byly pokusy 
emigrace o návrat do vlasti a o obnovu starých řádů náboženských 
a politických pomocí Sasů, Švédů, ba samého Valdsteina. Ne
schopnost emigrace, zvláště jejího vůdce starého Thurna, neupHmnost 
spojencův a nedostatek opory v zemi znuzené řáděním vojsk přátel
ských i nepřátelských zmařily všeliké naděje. Praha, ve které 
horlivou prací Jesuitů proveden zatím dokonalý obrat ve smýšlení 
obyvatelstva, r. 1648 udatenstvím měšťanstva, studentův a všeho 
kleru katolického, stala se baštou, o niž odrazil se poslední pokus 
o vyvrácení řádu pobělohorského; emigraci souzeno bylo zahynouti 

smutně v cizině. 
V druhé knize: .L'absolutisme catholique« (H'i48-1740) 

v popředí vystupuje zápas vítězné církve, pomocnice moci státní, 
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s kacířstvím, v němž vedení a všecka zásluha o jeho zdar náleží 
všemocnému řádu jesuitskému. Barokní stavby velkolepých chrámův 
a klášterův a nádherná jich výzdoba dosud připomínají nám dobu, 
kdy na venek okázalou zbožností chlubílo se panstvo české 
1r1rV.,o'P ;ežPč1,..rn'! t' vV' v" 
, ví< '.''', J • ~a" ma O a emer mc necmlly pro duchovní vzdělání. 
obecného lidu, ba často odpor kladly při obnovení far a škol. 
Nastal nezastavitelný úpadek všeho duševního života a s ním 
i úpad a zkáza jazyka a písemnictví českého. Slabé byly pokusy 
o obnovení literární činnosti, a několik těch lidštějších jesuitů. 
kteří se slitovali nad duševní bídou českého lidu, musilo -jíti d~ 
uč~ní .kací~ům, 1 Proslulý hrdinský věk Rakouska, kdy Turci vy
t1acem byl! ze zemí koruny Uherské a na západě vedeny nejtěžší 
války v prospěch dynastický, je dobou nejsmutnějšího úpadu 
českého národa, jenž známky života svého dával již jen nešťastnými 
bouřemi selskými (1680, 1695), po jichž potlačení ukládalo se 
perpetuum silencium nejen Chodům, ale všemu národu. 

Kniha třetí: »Le des potisme éclairé< (1741-1791) mohla 
býti vlastně nazvána» Fin de l'indépendance Bohéme~. Pronikavými 
opravami Marie Teresie a Josefa II. byla vyvrácena stará ústava 
stavovská se starou samosprávou zemskou a jednotou státní, když 
zrušeny staré místodržitelství a úřad nejvyššího kancléře českého 
jakožto ministra zemí koruny české, Země české spolu se zeměmi 
německo-rakouskými byly spojeny v jeden státní celek společnou 
správou s~át~í, společným právem a jednotou hospodářskou. V zpo
m,en::ne-I: :1, že ve všech nových úřadech a soudech zavedena byla 
nemcma, Jez uvedena též do všech škol, i nejnižších, poznáme, jaké 
nebezpečenství hrozilo národnosti slovanské ve vlasti naší. Konec 
státní samostatnosti české! moloch germanisace I stačí valo u nás 

šmahem odsuzoval se osvícený absolutism, a to tím spíše kdy; 
od německých historikův a politiků pěly se hymny na oslavu' obou 
»ryz.e něme~kých. vládců. Denis proti Čechům stává se apologetou 
Mane Teresle a Josefa lL, ukazuje na jejich zásluhy o povznesen! 
~m~t?ého a duševního blaha lidu selského, jenž zůstával tehdáž 
~edl,nym zdravým jádrem českého národa. Úlevy poddanství, zru
senl rabství, zřízení far a škol, vše to, čemu dříve překáželi ne
sch~pní a sobečtí stavové, provedl v 2. polovici XVIII. století osví
::ny asolutism. Tolerančním patentem Josefa n. byla zakončena 

, O s h' h· . o v 
Va v Čna, ac )esUltu V. M. Steyera a Jiřího Komtanee viz A. Denis-

ficura, » 'echy po Bílé hoře«, I., str. 340-341. 
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doba duchovního útisku a násilí a kacířskými knihami, jež z úkrytu 
vynášeny na světlo boži, rozněcován nový duševní život v lidu če
ském, k němuž s láskou skláněli se učenci, odchovaní v novém 
ovzduší osvěty francouzské, jež plným a zdravým proudemvanuia 
do naší vlasti (PelcI, Dobrovský). Z řad jejich ozvaly se smělé hlasy 
proti germanisacmm snahám vládním a podniknuto dílo obnovy 
jazyka a písemnictví českého. Josef 11., kterýž odklidil překážky, 
jež bránily šířiti se vzduchu a světlu, a otevřel zemi filosofii 
XVIII. století a humanismu Herderovu, umožnil obrození slovanské 
a Denis překvapujícím paradoxem syna Marie Teresie nazývá 
přímým předchůdcem Dobrovských, Jungmannův, ba i Kollárův 

a Palackých. 1 

Přebohatá je literatura, které prof. Denis užil v prvním dílu 
nejnovějšího svého spisu, Nejméně pramenů nalezl v domácí litera
tuře francouzské, kde jen zmíněn}' jíž spis Reussův o protireformaci 
v Čechách je pozoruhodnějším zjevem; v části o francouzské 
okkupaci Prahy užil autor i pramenův archivních; některých zpráv 
poskytly i současné cestopisy (Patinův, Monconysův, Montesquieuův). 
Hojněji plynou zřídla česká pro první polovici XVII. století 
zvláště v pracích Gindelyových, v monografii Pekařově o Vald
steinovi, v dílech Rezkových,2 Bílkových; pilně všímá si prací 
historiků katolických, obranců nebo zastěračů protireformace 
(P. T. J. Svobody, Kroihera, Hodra). Ale již od 2. poloviny ubývá 
valem pramenů českých a spisovatel odkázán jest na historickou 
literaturu německou, v níž rovněž nalézá mnoho mezer, ježto zbývá 
napsati dějiny Leopolda 1., obou synů jeho, dějiny Josefa II, 
Bohaté látky poskytla mu literatura německá pro XVIII. století 
pracemi Arnetha, Beera, Fourniera, Hubera, Wolfa, Zahna, Zwie
deneck-Sudenhorsta, zvláště hojné spisy o správě a soudnictví 
rakouském (Beidtla, Bidermanna, Fellnera, Hocka a j.). Z české 
literatury užil vděčně prací B. Riegra, zvláště výborné jeho mono
grafie o zřízení krajském, pojednání Fr. A. Slavíka o poddanství 
selském a stežejního díla Jaroslava Vlčka o literatuře české za 

doby nejhlubšího úpadu a vzkříšení. 

1 I b i d. 11., str. 498, 
• Denis smutně zaznamenává konec práce Rezkovy při r. 1660, práci 

Svátkovu nazývá kompilací na rychlo pořízenou. Zajímavo je pozorovati, jak 
společných pramenů v užil prof. Denis, historik a ucelený charakter, a jak Svátek, 
dilettant v historii, bez přednosti, jíž skvěje se učenec francouzský. 
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Druhý, svaze~, »~.~ch po Bílé hoře« (str. 675 originálu 
francouzskeho) líCl deJmy obrození duševního života českého 
počátky nového života politického a účastenství Čechů v ústavních 

~á~a:ech rakousk~ch, n~zdary politických snah jejich, jež však 
nOJne nahrazeny JSou uspěchy nového kulturního života jejich 
(1791-1.:01), V první knize »Le réveil« proti reakci a stagnací 
za Frantlska 1., kdy šlechta a vyšší duchovenstvo v Čechách po. 

~~v~J~T se za ~ch,otn~ n~stroj,~ v~le vládní, účinným kontrastem je 
sťasdl) a zdarny vyvoJ pocatku národního obrození od konce 
XVIII. stole,tL Ne osaměle jak ojedinělý zjev, ale v celkovém 
obraze renalssance slovanské Denis ličí obrozeni české a 'eho 
příčiny, mezi nimiž přední místo náleží blahodárnému vlivu O;Větv 
francouzské. Kabinetním kouskem historického ume 'ní D' .-. emsova je 
vylíčení dějin obrození českého dle tří období ozn' 'h' , , acenyc Jmeny 
Do~r~vskeho a Jungmanna (doba racionalistická a kritická), Kollára 
a ::,at~říka (doba sentimentální, romantická a panslavistická). 
Palack,eho a Havlíčka (doba realistická a politická). V prvním 
obdobl (1780-1815) pevný základ hnutí národnímu dává se oži~ 

vením tradic!, histo~ickÝch (PelcI), obnovou jazyka (Dobrovský, 
Jungmann), Clm v lidu vzbuzuje a rozněcuje se činorodé vlaste
n::,t:rÍ (Kravmerius), Jestliže vůdcové hnutí poklesali na mysli a ne
venh hrube v možnost zabránit úplné germanisaci Čech D ' 
b ' , .. h . , ' ems 
,ram llC proti zpozdIlým výtkám naší doby, ukazuje na vzne-
senou odvahu, kterouž obětovali se službě národa odsouzeného 
k rychlé smrti, a na vznešené ctnosti ze ktery' ch pry' štl'j J'I' h " , " . ' c peSSlmlsm, 
na J~JICh smysl a vášeň ku pr.avdě, Při východu z panství nevědo-
most! a poroby, k němuž Cechy byly odsouzeny za duchovní 

" 'v , ,,'.ni: nebylo jim prospěšnějšího nad pěsto~ 
\Tam ,~az;lych ,studl,l, kde vu!e se zoceluje a duch zbystřuje« (48), 

druhem oDdobl (1815-1840) romantism slouží dílu obro . 
n d" ' zem 
. a semm vlasteneckým, jímž překonává beznadějné obavy před 
budoucnosti Dobrovského a přátel jeho. Ale v pramenech nadšení 
tOh ,', b o Laj! se ~e ~zpečná poblouzení, když pro přeludy a utopie 
v' Kollarova zapomínalo se na potřeby skutečného 
ZlVota a l~dy~ neštítilo se užít ani prostředku nekalého, jakého 
poskytovala pIa fraus provedená od Hanky a jeho přátel podvržením 

staročeských. Proti výstřednostem a planému horování vše-
<I.""I<'P,,", Palacký a Havlíček ve třetfm období (po roce 1840) 

A reakCI, uvád~jíce národ český opět na pevnou půdu sku~ 
. Den 1 s - Van č u r a: Cechy po Bílé hoře. II. 3 
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tečnosti. Palacký vlivem svým ve šlechtě, Havlíček obratnou čin
ností žurnalistickou hledí získati hnutí národnímu vrstvy širší a 
širší. Šarvátky stavů českých s vládou v let,ech 1~~2-:-1847 pro
budily v lidu pozornost a zálibu ke svobo~am .vereJn~~. 

V druhé knize »Révolution et reactlon« hCI se·doba 
v, tku" nového života politického roku 1848, doba luzných nadějí 

poca dr' k' 
ve smír národnostní Čechův a Němců~ v nabytí svobo po JtlC ych, 

obnovu samostatnosti království Ceského ne-li koruny Svato-
v, 1 k' v kon ~ř-nev mráz reakce v letech padesátých zmařil vac avs e az e~ 

vtš'nu k~ětův a puků nadějných. V této knize autor počíná roz-
ve 1. , 1 ", 

'hl J'ši a pronikavěJ'ší kritiku činů politických s umys em Zajlste 
sa e 1" v 1 
šlechetným, aby naše doba ze spáchaných chyb a omy u cerpa a 
oučenÍ a nápravu. Denis ví ovšem, kde pramen byl nezdaru 

:rvnich našich kroků politických, Hrstka mužů bez zkušenosti, bez 

t dí ce bez spoJ' enců nemohla vyrovnati se vyškoleným Maďarům, 
ra , hl" "d ' v. _, vl ~bteV -a' "odni měli ocvědčené a spole lve vu ce kten ve sve s,e\.o i ll, v _ 

a zachovali si nepřetržitost historického práva svého. Cechové na: 
opak hned od vstoupení svého do arény politické kol~sali ~ezl 
theorií feudální, která stát zakládala na právních smlouvach (hIsto
rické právo české!) a mezi pojetím moderním, které za základ 
státu dává vůU národní. Proto svolání ústavodárného sněmu říš

ského ve Vídni (16. května 1848), ač v příkrém byl~ od?oru. s~ 
slibem o svolání sněmu českého ústavodárného a rušIlo hlstoncka 
práva království Českého, nepotkalo se se žádným živý~ pohn~t!n: 
v Čechách, ba když bouří Svatodušní zmařen byl ustavodarny 

v v kv' eVechové bez rozoaků vstoupili do říšského sněmu snem ces .' t v , , 
vídeňského, opustivše tím právní půdu, na které stáli posud. "Zadne 
ohraženÍ na světě nemůže v tom nic změniti: svolí-li kdo k zased
nutí ve sněmě, uznává jeho moc. « Projevily se tím je~ důsle~ky 
posavadního rozvoje státního, zejména jednotné správy, Jednotnych 
zákonův a jednoty hospodářské z doby Marie Teresie a Josefa, II. 
M ďaři a Chorvaté abstinencí svou ubránili sobě samostatnost svych 
kr:lovstvL Denis vytýká neopatrnost Čechů, že neprohlédli v čas 
nebezpečenství reakce a zanedbali vstoupiti v obranou jednotu 
s Němci, naopak znateni vřavou bouří vídeňských, »: zác~vatu 
osudného zaslepení« vrhli se v náručí dvoru a oddall se Jemu 
cele a bezpodmínečně. »Chování jejich způsobilo u Němců v po-

dráždění jež posud není úplně uklidněno a před Evropou posko
dilo věc' Slov;nů, odňalo jim zároveň možnost ukládati své pod-
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mínky reakcionářům, kteří zvítězivše jednou, málo se starali o spo
jence, kteří zabezpečili jejich vítězstvÍ« (289-290). Přes to úspěchy 
Čechů z revoluce r. 1848 nebyly nepatrné. Zrušením poddanství 
na sněmě říšském ve Vídni osvobozen a hmotně posílen lid selský, 
který pevný základ tvořil národnosti české. Kabinetním listem 
8. dubna 1848 a sliby dvora insbruckého přerušeno promlčení 
dávných práv: otázka česká, která porážkou bělohorskou zdála 
se býti potlačena, byla nově dána. Za spisovateli, na které díváno 
se jako na osamocené snílky, tísnilo se několik milionů lidi. 
Myšlenka slovanská rozšíříla se i na Moravě, a pracováno, aby 
převážná většina obyvatelstva vytržena byla z vlivu německého. 
Bylo potřeba, aby tyto voje národní byly udržány a vycvičeny 
k boji. Úkolu tomu porozuměly nejbystřejší hlavy tehdejší, Fr. 
Palacký a K Havlíček. Ale snahám jejich za následující reakce 
postaveny nepřekonatelné překážky. Vlivem hraběte Lva Thuna, 
ministra vyučování, dílu reakčnímu získána řada inteHigence české 
(Tomek, Jirečkové, Vocel a j.), jež zůstávala v táboře odporném, 
i když odvoláním ústavy oktrojované, činností germanisační a zpá
tečnickou (konkordát r. 1855) vláda projevila vlastní své záměry. 
Osamocení Palackého, internování Havlíčka a předčasná smrt ne
óhroženého žurnalisty českého byly smutné zjevy ,osvíceného' 
absolutismu Bachova, jenž prokázav neschopnost svou i v politice 
zahraniční a finanční ztroskotal se na nešťastných bojištích italských. 

V třetí knize »V e r s I e f é d éra 1 i s m e« vylíčeny jsou všecky 
novější naše zápasy ústavní od chvíle, kdy říjnovým diplomem 
ř.1860 prohlášeny byly zásady nového uspořádání říše Habsbur

:oK federalismu!« znělo heslo Čechů, když vedením hraběte 
cha Jaroslava Clama z Martinic, svaka hraběte Lva Thuna, 

feudální, z jejíž neschopných rukou roku 1848 vymyklo 
řízení věcí veřejných, roku 1861 chopila se vedení politiky české. 
výsledkem dlouholetých zápasů bylo vítězství centralismu 

ústavou Schmerlingovou, vítězství dualismu narovnáním 
vítězství centralismu předlitavského ústavou prosincovou 

dovršení jeho zákonem ° přímých volbách do rady říšské 
roku 1873. Co chyb nakupeno od r. 1861, kdy Čechové nátlakem 

spojenců svých vstoupili znova do Vídeňského sněmu 
(Schmerlingovy rady říšské), který pozdě opustili, aby 

si provedení svého státního práva! Se stanoviska ná
našemu nejpřátelštějšího slyšíme zlou kritiku politiky stát 0-

3* 
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pravní a jejích nedostatku zvlášť osudné passivity. Příklad Maďaru 
sváděl Čechy, kteří neznajíce vývoje novějších dějin svých ne
uvědomili si ohromného rozdílu mezi nepřerušeným vývojem 
ústavy uherské, jež školou byla znamenitých politikuv a stát~íku 
maďarských, a mezi českou ústavou, jež okleštěna vítězem bělo
horským téměř byla zničena státními proměnami Marie Teresie 
a Josefa 11., sotva živořila v první polovici XIX. století, až od
plavena byla revolučním hnutím r. 1848, neuvědomili si rozdílu 
mezi bojovnou a národně cítící šlechtou maďarskou a mezi feu
dální šlechtou, jejíž národní uvědomění bylo nedávného data a ne
osvědčovalo se ve chvílích nejduležitějších. Ve vzdorných a od
vážných slovech a heslech panstvo české v letech sedmdesátých 
XIX. stoletf vyrovnávalo se předkům svým v XVI. století, ale ne· 
odvažovalo se opravdového odporu, jak osvědčilo se zvláště 
jasně za passivního odporu, jehož všecka tíha spočívala na lidu 
českém. Proto politika státoprávní, ač za Potockého a Hohen
warta vlivem okolností zahraničních se zdálo, že kyne jí úsPěch, 
ztroskotala se žalostně a Mladočechum náleží zásluha, že bylo 
upuštěno od osudné abstinence a zahájena opět nová politika 
aktivní. Centralistum německým podařilo se odrazit útoky strany 
státoprávní, ale nezabránili vnitřnímu rozvoji národa českého, jenž 
těše se z dobrodiní nových svobod politických, třeba mnohdy při
střihovaných, slavil iJ letech šedesátých minulého století pravé 
vzkříšení svého života duševního, rozkvětu svého školství, své 
líteratury zvláště poesie, svého umění výtvarného a hudebního. 
}) Dějiny Čech podávají nám paradoxní obraz neustálé řady ne· 
zdarů, jež vyjadřuje se nepřetržitým vzestupem.« A ve vzestupu 
tom pokračováno tím nadějněji, když za aktivní politiky 
nahrazovány nedostatky zameškané a mezi .drobty«, jež sbírali 
poslanci čeští ve Vídni, bylo i takové sousto, jakým národu české 
byla universita česká (1882), jejíž vliv v rozvoj duchovních sil 
našeho národa byl záhy patrný. Za čtrnáctileté vlády Taaffovy 
kdy poprve dokázáno, že v Rakousku lze vládnouti bezvněmecký 
centralistuv, ijinak bylo posilováno a utužováno postavení Cechů, 
s nevolí snášeno chování jejich poselstva na říšské radě. Ne::;I . .,' "'''"'
inscenované narovnáni vídeňské strana staročeská odpykala ztrá 
mandátuv i vystřídána byla Mladočechy, kteří brzo nastoupili 

šlepěje předchůdců svých. Naděje jejich v ministerstvo 
a Thunovo, že přikročí ku pronikavým opravám ústavním, 
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bázlivostí obou ministruv a nedostatečnou podporou panovníkovou 
v rozhodné chvíli, z čehož výborně dovedli těžiti Všenemci, kteří 
v šíleném odporu svém strhovali s sebou všecky centralisty ně
mecké, užívajíce podpory Uher a Pruska, jimž běželo o zachování 
sta tu quo v Rakousku. Divokým scenám obstrukčním v říšské radě 
vídeňské, kde se v rolích vedoucích střídali poslanci němečtí a čeští , 
věnovány jsou poslední stránky díla Denisova, jež konči podzimem 
roku 1901, kdy ministerstvu Korbrovu podařilo se získati schválení 
rozpočtu a zdálo se, že návrat děje se zase na pudu ústavní. 

V třetí knize >K federalismu« Denis historik stává se 
ještě více než v druhé knize politikem, jenž vypravování o duJe
žitých událostech politiky rakouské a české provází vždy pronika
vými úvahami politickými, v nichž bohužel bývá mnohem více 
výtek než chvály. ,Z těchto dějin ještě neukončených,c dobře vy
stíhuje Gol! v kritické úvaze »A. Denis«, 1 »vzrůstá budoucnost 
kterou, snad ještě ve své moci máme, kterou můžeme udělat. Zd~ 
přece a přese všecko má býti historie - ma g i str a v i ta e. N e 
quid falsi, ne quid veri non -- zde má platiti prakticky: již 
žádné se nedopouštět chyby a neopomíjeti toho, čeho třeba ... « 

Dějiny XIX. století a zvláště posledních desítiletí jsou opravdu 
psány >nejen o nás, ale i pro nás •. Výtek, výstrah a rad velikého 
historika třeba šetřiti tím více, vzpomeneme-li, že jsou soudem muže, 

hluboko pronikl v minulý život našeho národa, zná směry 
přítomného proudu dějinného a potřeby přítomného života národ

a se snahou po přesné objektivnosti vědecké spojuje srdce 
vřele bijící pro zdar a prospěch českého národa, jehož živým 

zasvětil práci třicetiletou. 

Jako historik i jako poiitik Denis vyniká střízlivým a věc
pojímáním skutečnosti .• Politický důvtip,« praví sám 

485) »z á 1 e ž í h I a vně ves mys 1 u pro s k u teč n o s t.« 

kárá vlastence české v Praze za doby renaissance, že ne
se dost, aby udrželi trvalé styky mezi hlavním městem 

obyvatelstvem vzdáleným na Moravě a na Slovensku, jež tvoří 
u budoucnosti. Na Moravě Čechové státoprávními svými 

o obnovu úvazků, kterými markrabství spojeno bývalo 
~"-' ••. !- , popuzovali proti sobě intelligenci a neprozíravostí 

stí svóu obnovili zpozdilost panstva českého XV. 

I V Čes. Čas. Historickém, 1904, str. 153. 
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a XVI. století, takže hrozilo nebezpečenství zřejmé roztržky mezi 
oběma zeměma. Proti tomu Denis upozorňuje na nevyhnutelnou 
potřebu, aby se politikové čeští naučili rozhlížeti kolem sebe: 
obnovení jednoty zemí koruny české múže býti jen výsledkem 
těsné iednoty duševní (198-199). Podobně vytýká těmže vlasten
cům č"eským, že svou nezkušeností a nedbalostí částečně byli zod
povědni za roztržku, svou nesnášelivostí a příkrostí stížíli její 
následky a když znesnadnili potřebný ,mír, docela se odvrátili 
od neobezřelých bratří. Denis lituje, že Cechové neporozuměli 
a není prý jisto, zdaž i dnes jsou si plně vědomi, jak vážná je 
tato událost - jaká rána zadána byla věci jejich odtržením této 
hlavní stráže dvou miJIionů dušÍ, jež ztrácela styk s armádním 
vojem a jež, chtíc sama bojovati, poškozovala úspěch obecný 

(str. 202-203). Denis po~~yb~~e, zda Slov~Ci ~Iv~s~~~i si,lami .. d,o: 
vedou se vymamt! z podnzeneho postavenI VUCI 1\laaarum, JIChz 
moc a požadavky vzrůstají neustále (202), ale pomyslí-li na vy
trvalost, jíž jsou schopni sedláci, a na stálost tradicí, konečné jich 

podrobení zdá se mu dosti pravdě ner:odobno (570). v. " 

Denis hájí Poláků proti výtkám Cechů roku 1848, ze zaJmy 
Slavie obětují svému zášti a svému sobectví, ukazuje, že jako 
Poláci. tak i jiní Slované tehdáž jako vždycky šli za vlastními 
svými· prospěchy (254). Příkladem Po]ákúv ukazuje, jakého užitku 

bylo možná nadíti se od politiky transakční za ~eusta .. ~ebo P~: 
tockého kdy Čechové při trochu obratnosti byli by JIZ tehdaz 
došli p~stavení lepšího, než jakého se domohli po dlouhých 
zkouškách a vysilujících zápasích. »Bohužel, bylo mezi nimi příliš 

mnoho historikův a politikův, a ne dosti diplomatův a taktikův« (459). 
Smysl pro skutečnost vyzírá z Denisova odporu proti roman

tismu. Jiz v 1. knize táže se, je-li opravdu štěstím, že n~ mí~to 
(fenerace, vychované velkým stoletím XVIII. a odkoJene raclO-. 
~alismem francouzským, nastoupili romantikové (72). Uznává služby 
ie

'
ich ale upozorňuje též na nebezpečné omyly mladé školy: vy

~vJořil~ národnost smyšlenou, daleko vzdálenou od pravdy, a při 
rozjímání o ní zapomínala na národnost žijící, vzdalovala se pevné 
půdy skutečnosti; s literárního hlediska ztrácela se v abstr~ktnostec~ 
a v emfasi' v politice libovala si v nejprázdnějšich a ne]nebezpec-

, k' 
nějších přeludech (120). Proto ani nastávající sjezd slova~~ y 
v Praze roku 1848 Denis nevítá sympathicky: realistická pohttka 
Palackého a Havlíčkova byla zvrácena náhlým vtržením romanti-
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ckého panslavismu Kollárova a Šafaříkova; bylo to neštěstí, ale 
neodvratné, protože jako roku 1618 budoucnost světové politiky 
závisela částečně na událostech pražských (232). Přese všecken 
nezdar sjezd slovanský ukázal existenci síly ohromné, nejisté 
ještě ve svých cestách, ale kterou na příště nebylo možná 
zanedbávati, položil základy koalice, která později obnovila se 
v parlamentu rakouském a kterou postavena nepřekonatelná až 
posud překážka tlaku německému (264). Podobně pověstnou pout 
předních politiků českých vedených Palackým a Riegrem do Moskvy 
r. 1867 Denis nazývá dosti nevčasnou recidivou romantismu, jež 
pobouřila Poláky, liberály, vládu a co húře, udržovala Čechy v nej
nebezpečnějším klamu, když hned po rozhodné bitvě spoléhali na 
platonické sympathie a na prohlášení při přípitcích; podobné pře
ludy byly jednou z příčin zkázy roku 1620. Zajisté je důležito 
nepodceňovati živly nezvážítelné, jež v dané chvíli zvrátí výpočty 
politikú z povolání a byly oprávněny snahy o posílení citů vzá-
jemnosti slovanské; ale opatrnost kázala, aby se změřil bez klamu 
skutečný dosah těchto citových sympathií; však v podobných pn
pad ech obezřelí vůdcové pustí několik dětí ztracených, ale ne
zakročují přímo (469) 

»Politika« dle slov Denisových (458) }) záleží v tom, aby se co 
možná nejlépe využitkovalo událostí a nikoliv, aby se proti větru 
a proudu hnalo za ideálem mlhavým«. Tímto ideálem mlhavým 
politikům našim bylo a namnoze zůstává stá t n í p r á v o čes k é. 
Již ve II. knize Denis ukazuje poučně na původ jeho v theorii 
feudální, jež zakládala stát na právních smlouvách naproti pojetí 

jež mu za základ dává vůli národní (214). Naproti 
centralistúm německým, kteří postavili se na základ moderní, 
.. ,~'u,,'v z něho těžiti ve prospěch svůj jako dědici absolutismu 
někdy od dynastie vykonávaného, Čechové kolísali mezi oběma 
systemy a k utvrzení svých nároků dovolávali se brzo svobody 
národú rozhodovat o sobě samých (práva přirozeného) brzo tradicí 

(práva státního). Toto kolísání projevilo se hned na 
prahu politického života českého. Vzpomeňme jen liberálních zá

Palackého v navrženém prohlášení českých stavů (2. dubna 
1848), kdy neuznával ani potřeby šetřiti nepřetržitosti historického 

českého a v návrhu ústavy říšské v Kroměříži podle národ
liostí, jenž téměř revolučně potlačoval posavadní vývoj historický. 

aproti tomu vizme návrh Braunerův ° obnovení jednoty zemí 
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koruny české! (217-218). Nedůslednost tu vystihuje Denis i v po~ 
žadavku Čechů, když po poslich vypravených do Innsbrucka žádali 
za provedení :,ilibů daných 8. dubna 1848 kabinetním listem (ne
milé precendens ústavy oktrojované 228). ,. Tím mlčky přiznávalo 
se panovníku právo vymeziti poměrnou pravomoc úřadů zemských 
a říšských a upouštělo se od ryzí nauky státoprávní, podle které 
styky Čech s druhými zeměmi, Habsburkům poddanými, nemohou 
být upraveny než svobodnou smlouvou, zjednanou od představitelů 
národa (250). Roku 1848 poslanci čeští šli do ústavodárného sněmu 
říšského: nepozorujíce ani, že takto opouštějí právní půdu, na které 
posud stáli. »Žádné ohražení na světě nemůže v tom ?ic změniti; 
svolí-li kdo k zasednutí ve sněmě, uznává jeho moc. Cechové ode 
dne, kdy objeví se ve Vídni, staví se na půdu rakouskou a pře
stávají být autonomisty, aby splynuli :,e stranou federalistickou« 
(286). Tutéž nedůslednost prokázali Cechové, když přes odpor 
Palackého podlehli vlivu a nátlaku zánovních spojenců svých feu
dálních šlechticů a roku 1861 šli do říšské rady Schmerlingovy, 
ze které pozdě teprve vystoupili. »Ze všech chyb, které mohli 
spáchati, žádná nebyla nesprávnější a způsobila jim situací nej
choulostivější < (409). Když po pádu Belcrediově za Beusta, který 
by byl rád zaplatil draze vstup Čechů do říšské rady, Rieger 
plamennou řečí hájil platného práva českého, .jež jsme po otcích 
sdědiii a bez něhož pustíme se na moře bez vesel a právně utoneme.« 
Denis odpírá, ukazuje, že státní právo bylo celkem jen abstrakcí 
a že neslušelo, aby jemu bylo obětováno to, co bylo konkretní 
zkušeností, totiž český národ sám (463). V deklaraci české 
(22. srpna 1868), v protestu to prudkém proti narovnání uherskému 
vyloženy zásady politiky státoprávní, která nesmiřlivostí svou způso
bila zlou škodu za ministerstva Potockého, jež nově nabízelo pří
znivé podmínky ke vstoupení Čechů do říšské rady. Příklad Maďaru 
popletl hlavy Čechů. »Maďaři, míní Palacký, byli moudřejší než 
my, učinili revoluci; bojí se jich a aby z~chovali se pok~jně, dáv~ 
se jim, čeho žádají« (487). »Stačily-li síly Cechů k podobne r.evoluc!; 
aby se jich podobně báli ve Vídni? Státní právo stalo se Jakymsl 
nedotknutelným dogmatem, jehož vážnost stoupla ještě více, když 
práva království uznána pověstným reskriptem císafským 12. záři 
r.1871. Ale fundamentálním článkům, jimiž Cechové domní
vaH se dosáhnouti splnění svých snů státoprávních, Denis je 
kritikem n~příznivým. Nepochybuje o právu Čechů domáhati se 
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této zrněny, ale netají se s míněním, že navrhovaný stroj politický 
nebyl by pracoval hladce. Máme dojem, jako bychom stáli před 
právníky a nikoli před státníky; vůdcové příliš ttH listiny a ne
znají lidi. Pergameny nejsou neužitečny, tvoří čestný základ pro 

a zdobí vítězství; že by je kdy byly rozhodly, není 
nám až posud známo« (494). »Feudálové, kteří diktovali snesení 
sněmu pražského roku 1871, ani tenkrát neodvážili se formulovati 
jasně svůj program; nemluvili ani o Moravě ani o Slezsku a za 
vzor svých článků fundamentálních vzali si narovnání rakousko
uherské« (512). Proto soudí Denis, že Čechové byli by lépe učinili, 
kdyby byli obmezili a zjednodušili požadavky své, aby nezůstavo
vali vše v nejistotě a nevzbuzovali nedůvěru Maďarů: měli potlačiti 
formální úzkostlivost a vskutku přijmouti ústavu zavedenou, ač se 
změnami v některých věcech podstatných jako se zrněnou zákona 

- volebního, a přijetím zákona národnostního ve prospěch jazyka 
českého, rozšířením kompetence sněmů zemských a snad i volbou 
společných delegaci od příslušných sněmů zemských (494). 

Události po zmaření narovnání Hohenwartova ukazovaly, že 
»státní právo, jak navrhoval je Palacký a vyvíjel Clam-Martinic 
a šlechta feudální ... musí býti opuštěno. Od doby pradávné 
jednota koruny Svatováclavské byla již jen bytností historíckou; 
ničím již neodpovídala skutečnosti. l Jakkoliv upřímně Čechové 

nabízeli svým krajanům druhého jazyka záruky nejrozsáhlejší a 
nejurčitější, bylo pošetilé mysliti, že Němci přijmou postavení pod
řízené, a bylo svrchovaně nemoudré, v nesmiřitelnou opposici 
hnáti třetinu obyvatelstva v království, k jehož stížnostem lhostejně 

"""',"u""u~HJIi hleděti alli dvůr ani Němci v ostatním mocnářství ani , 
vůbec Němci říšští . 
nový program, který 

Naléhavou potřebou bylo tedy stanoviti 
by zájmy různých národností smířil s tradi-

• 1 Srov. D.eni~ -Va~čur~, >Č ech y op. o Bílé Ho ře<, lL, poznámku '), 
na S1:r. 119, '? pravl1lch naroclch vlastencu ceských za doby renaissance české na 
MOl:avě .• Hlstorikové čeští zvel1čují mnoho skutečnou důležitost svazkií které 
Spoto~aly ~a~kr~bství s královstvím a upadají v té věci ve svůj oblíbený' hřích, 
~OtI~ ~~ :men; ~akona berou :;:a skutečnost: když právo nevytvořuje skutek, 

ýva jIm. potlaceno.< Podobne na str. 229-230 viz výtku straně státoprávní: 
>ato pravě vždy bylo její slabou stránkou, že budila upomínky dávno již 
,.~tJVU"OUUL" a. ~oškozovala svou věc tím, že spojovala své zákonné reklamace 

, Jez ~ropadly odp?rem. obyvatelstva .. ' Oslabovali je zvlášť od 
kvdy chtell Slezar;y pnnutlt, aby Prahu přijali za hlavní město, pod 

~,!~,:, • .u",,,,uu, ze v. XIV. stoletl Luxemburkové získali dědictví některých knížat 

S 
.. BylI by se potázali s lepším, kdyby byli hledali opory své na 

lovaku .• 



XLII 

cionálním postavením v mocnářství. Státní právo, které bylo po~· 
staveno v popředí teprv od roku 1860, musilo býti nahrazeno 
právem národů. Bylo třeba, aby zápas přešel z půdy historic~é 
v národní neb abychom mluvili přesněji, aby cetky historické, pod 
nimiž skrývaly se ode dvaceti let národní potřeby Čechů, byly 
znenáhla odstraněny, aby podstatné živly problemu rakouského 
byly všem jasně zřejmé. Tento vývoj vhodný se všeobecný-m 
hnutím demokratickým, jež hýbalo Evropou, neměl v sobě nic, 
čeho by se lekali Čechové, kteří vždy opírali se o široké massy 
lídové. Však více než čtvrt století bylo třeba, než si uvědomili 

marnost svých formulí a není docela jisto, zda vyléčili se úplně. 
ze svých illusí. Nepodivíme se tomu, pomyslíme-li na setrvačnost 
ideí jednou přijatých a na neobyčejný strach stran a národů před 
naukami neznámými. Výhodou státního práva bylo, že vzbudilo 
skvělé naděje; bylo jedním z oněch slov kabalistických, která 
s neodolatelnou mocí uchvacují massy. Od č:tvrt století stalo se 
lidu dogmatem: vůdcové, kteří první odvážili se popírati jeho na
prostou cenu, byli prohlašováni za odpadlíky; ctižádostivci a 
bázlivci se pokládali za chytré, podržujíce v theorii své požadavky, 
ač provedení jejich odkládali do doby neurčité. Jejich taktika 
byla nedůsledná i temná a svými odpory a prázdnými sliby mátli 
mínění veřejné. Tím vysvětluje se rychlost, s jakou od té doby 
muži političtí úpotřebují se v Čechách, jak střídají se strany, aniž 
přinášejí novou silu nebo idee obrozovací< (str. 513). »Jednou 
z podstatných příčin úpadu království v XV. století byla výlučná 
převaha snah theologických; nyní hrozilo nebezpečenství žíti jen 
pro státní právo, což obojí je stejný způsob smrti« (516). Za mini
sterstva Taaffova státní právo jevilo se jen v mlhavé a záhadné 
budoucnosti. »Ale čím bylo toto státní právo původně v mysli 
těch, kdo je vyvolali, ne-li prostředkem k zabezpečení národnosti 
slovanské proti útisku a zkáze a co bylo společného mezi novým 
národem organisovaným, vzdělaným, jehož zájmy byly hájeny 
četným zástupem časopisův a poslanců, podporovány universitou již 
slavnou, a mezi zaleklými a chvějícími se sedláky, jež kolem 
roku 1820 někteří proroci téměř bez naděje pokoušeli se oživiti?« 
(528). Denis odmítá námitky některých puristů, kteří nechtí, aby 
v říšské radě právoplatně zjednána byla nová smlouva, kterou by 
znovu bylo vybudováno mocnářství, protože by tím bylo oslabeno 
státní právo; ukazuje, že od půl století poslanci království přijali 
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nebo podnikli moc ústředního parlamentu a že přílišná důležitost 
přikládá se právnickému formalismu, předpokládá-li se, že práva 
národa závisí na mí~tě, kde složí se smlouva je potvrzující. Běží 
o upravení poměru Cechů k druhým národům, tak aby v říšském 
sněmě vykonávali vliv poměrný svým silám a proto smlouvu spra
vedlivou může složiti dobře sněm, v němž zasedají zástupci všech 
skupin, jirr:ž stejně zál~ží na zachování a zdaru mocnářství (577). 
Proto Dems vítá, že .Cechové počínají prohlédati chybu, kterou 
spáchali, že příliš těsně připínali se k promlčené minulosti, a že 
nejprozíravější z nich jsou ochotni pozměniti tradicionální svůj 
program vzdáním se článků, jež příliš zřejmě se protiví přáním 
obyvatelstva a živoucí skutečnosti« (229). A v závěru svého díla 
vybízí; »N echť (Čechové) neobětují skutečnost pouhému zdáni! 
Státní právo bylo vůbec postaveno v popředí, jen aby zachránilo 
národnost českou proti cizímu pohlcení: od chvíle, kdy není již 
třeba obávati se toho pohlcení, jen podřízené důležitosti jsou pro
středky, jimiž se zabrání možným novým útokům nepřátel
ským« (606). 

Stejně střízlivě soudí Denis o potřebě dohody Čechův a Němců, 
obou to kmenů, jež sama příroda nutí, aby pokojně žili vedle 
sebe. Ve 2. svazku vylíčen je všecken průběh osudného sporu od 
březnových líbánků roku 1848 až do fanatického zuření a divo
kých scén obstrukčních na radě říšské na rozhraní XIX. a XX. 
století. Pod theoriemi ústavními (státní právo proti centralismu) skrý
valo se pi'ání, aby každý z obou národů nabyl převážného postavení. 
V počátcích ústavního života Němci těžili z příznivého postavení, 

duševní a hospodářskou svou převahou. V ústavách 
?ktrojov~ných podle článku XI. návrhu Kroměřížského přijatého 

~clod leVIce, skvělo se sice uznání rovnosti jednotlivých národů 
v mocnářství a nepromlčitelného práva každého národa vyvíjeti 
svou národnost a svůj jazyk, ale uznání to bylo jen theoretické 
platonické. Tak únorová ústava roku 1861 mistrnou volební machi~ 
nad Schmerlingovou a jeho pomocníků menšinám německým dá
:ala většinu na říšské radě i na sněmích zemských; Němci 

Jako dědici absolutismu dynastického zachovali plné panství své 
ve správě státní, ve školství a j. A když jejich síla proti odporu 

projevila se slabou na udržení tohoto panství v celé říši 
narovnáním uherským vzdali se ho v zemích koruny 

aby zajistili si je lépe v zemích předlitavských. Duch 
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ústavy prosincové 1867 a způsob prováděni jejího nelišil se od 
ústavy únorové: liberálům německým i potom záleželo více na 
panství než na svobodě, kterouž uznávali jen theoreticky a výhradně 
pro sebe. Z porážky Rakouska r. 1866 a vyloučení je,ho ze spolkh 
německého bezprostřední užitek měli Maďaři, kdežto Cechové dále 
byli vydáni útisku německému. Když za napjaté situace zahraniční 
roku 1870 dvůr činil pokusy o získání opposice české, tato svými 
pokusy o provedení státoprávních svých snah hleděla v podřízené 
postavení uvésti krajany německé, nepřihližejíc, že vítězstvím 

pruským roku 1866 a 1870 roznítil se šovinism Němců českých 
a že dvůr neodváži se vytvořiti v Čechách Germanii irredentu. Jako 
za Belcrediho tak za Hohenwarta útok Slovanů byl odražen od centra
listů německých, kteří sjednáním zákona o přímých volbách (1873) 
slavili dokonalé vítězství nad snahami decentralisačními. Neúspěch 
a nezdar státoprávní opposice neměl v zápětí pohromu a zkázu 
českého národa. Naopak tento posiloval se a zmáhal netušeným 
vývojem svých sil duševních a hospodářských, a nového vzmachu 
dostalo se mu, když po neblahých letech passivního odporu 
Čechové za ministerstva Taaffova znovu ujali se činné politiky. 
Proti rozkvětu české literatury, ve které starší škola Nerudova 
a Hálkova vystřídána byla Sv. Čechem, Zeyerem a Vrchlickým, proti 
českým umělcům výtvarným (Manesovi, Čermákovi, Brožíkovi, Žení
škovi, Alšovi) a hudebním (Smetanovi, Dvořákovi, Fibichovi) Němci 
v zemích českých nemají umělců rovných. Založení české university 
v Praze bylo východiskem nové plodné práce ve všech oborech 
vědeckých. I průmysl a obchod přestával býti výhradním územím 
Němcův a Židův a utěšeně přibývalo kapitálu českého. Sčítáním lidu 
r. 1880 zjištěno rychlejši přibývání národa českého, jenž přílive~ lidu 
dělnického vnikal do poněmčeného území severního. Jak u Cechů 
tak II druhých kmenů slovanských dál se zatím utěšený pokrok 
duševní a hmotný, takže vždy jasnější byla nemožnost nadpráví, 
jehož domáhali se němečtí liberálové v Rakousku. Denis pokládá 
za zásluhu Taaffovi, že třeba neměl určitosti a rozhodnosti, aspoň 
rozuměl, že bez snášelivosti a spravedlivosti nedojde se ke smíření 
národův a že je nesmyslné chtít vládnouti proti jich většině. Z ne
zastavitelného úpadu strany liberální kořistily strany radikálních 
Všeněmců, antisemistů, socialistů, čím jen oslabováno postavení 
Němců v říši. Návrh Scharschmidúv a Svatodušnl program r. 1899 
jsou již jen malomocné projevy panstvíchtivých snah německých: 
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Ani zuřivé výbuchy národního fanatismu a horečná agitace a rychlé 
úspěchy Všeněmců nepovedou k obnovení panství německého 
v Rakousku. Denis nevěří v blízkost katastrofy rozpadem mocnářství 
Rakouského, myslí, že příklad Polska a Elsaska jest výstrahou aby 
pokus podobný se neopakoval za okolností stokrát obtížnějších a ne
pochybuje, že svědomí Evropy by se pobouřilo proti válce hrubého 
dobývání a sobeckého vyhlazování. Po soudu jeho nelze připustiti 
myšlenku války na život a na smrt, proto třeba nalézti půdu pro 
dohodu obou nejmocnějších národů v Rakousku. .Právě tak po 
několik století strany náboženské hleděly se zničit až do té doby, 
kdy potkavše se s nezdarem, ze své ma:lomoci učinily novou 
ctnost, snášelivost. Proč by se nestalo stejně s řevnivostmi ná
rodními jako s hádkami náboženskými? (412, 603). Denis je 
výmluvným a vřelým přímluvčím pro tuto dohodu Čech úv a Němců. 
Již při roce 1848 lituje -na vždy nešťastné roztržky mezi Čechy 
a druhými národy v mocnářství, ~ uznává, že Čechové měli všecky 
důvody býti popuzeni proti vášnivé Vídni a proti panstvíchtivým 
Maďarúm, ale .politika záleží právě v tom, abychom šetřili a získali 
opět své protivníky a abychom obecné prospěchy neobětovali 

chvilkovým výbuchům, ať je pokládáme za sebe oprávněnější, 

a vytýká proto řečníkům pravice na říšském sněmě, že neměli 
často míry a taktu a zvláště že si neuvědomili dosti živě, že důstoj
nost a moc parlamentu není jim méně nevyhnutelná než druhým 
národům v mocnářství (298). Na sněmě říšském ve Vídni Čechové 
měli zavříti proti nastávající reakci spolek s Němci, kdežto »v zá
chvatu osudného zaslepení vrhli se v náručí dvoru, jemuž oddali 
se cele a bezpodmínečně« (289). Denis lituje, že znamenitou, ale 

řečí Riegrovou zabráněno bylo přijetí deputace uherské 
ve sněmě říšském. Ve chvíli, kdy odevšad přicházely zprávy o po

reakci, Slované společné věci, totiž ohrožené svobodě, 
měli obětovati své hněvy a své stížnosti; nedostávalo se jim obrat
nosti a obezřelosti, když příkrým odmítnutím zavrhli žádost Maďarů 
(297). Chováním svým Slované upadli ve zlou pověst jako pomoc
níGÍ reakce od níž pak byli jen ošáleni a uvedeni v stejnou po
robu jako Němci a Maďaři. Pokusy smírné vycházející od Čechů 
zamítány zpupně od Němců, kteří nechtěli se vzdáti panství svého. 
Denis lituje zvláště zrušení zákona školního, o němž sněm český 

se roku 1864, o povinném učení se oběma jazykům zemským 
všech školách středních, který stvrzen byv za Be1crediho odvolán 



XLVI 

hned, když centralisté domohli se zase moci (1868). Denis odpírá 
obavám se strany české, že by znalost němčiny usnadňovala od
padlictví: »silou okolností počet Čechů vzdělaných, kteří neznají ně- . 
mecky, nebude nikdy velmi značný, a což není nepříjemný a ne
bezpečný system, který nepronikavou přehradou odděluje dva kmeny, 
jež příroda nutí, aby žili vedle sebe! Není možno, aby všickni 
obyvatelé Čech mluvili oběma jazyky: ale co nedorozumění by 
zmizelo a jak by bylo usnadněno usmíření, kdyby lidé tříd vyšších, 
zejmena všickni ti, kteří jsou povoláni, aby hráli úlohu v životě 
veřejném, znali stejně oba jazyky! Sněm roku 1864 pochopil to 
a kdyby zákon školní byl býval proveden, bylo by se vyhnulo 
většině nynějších nesnází« (431). Pochopíme, že Denis nezamítá 
narovnání vídeňské; ač připouští mnohé nedostatky jeho, uznává, že . 
hlavní myšlenka jeho byla šťastná a spravedlivá .• že bylo by bývalo 
potřebí spíše je zlepšiti než šmahem zavrhnouti.~ Utvoření správních 
a soudních skupin, jež by, pokud možná, obsahovaly obyvatelstvo 
téhož jazyka, pokládá za myšlenku snadno provednou a výbornou 
(548). Již v návrhu ústavy říšské vypracované na sněmu Kromě
řížském roku 1848 Denis chválí zí-Ízení krajské jako nejpůvodnějšf 
rys jeho a lituje, že nedostalo se znovu do ústav novějších. Též 
v krajích navrhovaných mělo, pokud možná, býti seskupeno oby
vatelstvo téhož jazyka. Denis prohlíží macchiavellistické záměry 
tehdejší většiny na říšském sněmě, aby ve sněmích krajských vy
tvořena byla v Čechách ohniska opposice místní, o něž by se po 
případě mohl opírati parlament ústřední, aby zlomil odpor Slovanů, 
ale nepochybuje, že takové výpočty byly by událostmi zmařeny. 
> V skutku od chvíle, kdy Němci v království by se byli přesvěd
čili, že netřeba se jim ničeho obávat od Čechů, byli by si uvědo
mili těsnou vzájemnost, jež sbližuje všecky obyvatele země, a při

rozený spolek, zkalený na chvíli zpozdilým nedorozuměním a 
vzájemnými provokacemi, mohl opět býti lehce obnoven« (309). 
Proto i příště za úvod všelikého trvalého smíru národního pokládá 
zabezpečení Němců, že práva jejich nejsou ničím ohrožena, co 
státi se může rozdělením země ve dvě území administrativně od
dělená a utvořením kurií národních ve sně mě. Odpor Čechů 
z obavy, aby nebyla roztržena jednota království, nazývá bludem 
asi podobným, jakého dopustil se Ludvík XIV., když vypovídal 
hllguenoty, jichž sympathií hollandských se obával. »Hmotná a 
mravní solidarita občanů, jež jest jediným pevným základem trvání 
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státu, má svůj podstatný zdroj ve vnitřním přesvědčení obyvatelů; 
že žádné různé seskupení nemůže lépe zabezpečiti životní jejich 
prospěchy. Nejmenší pokus, aby v postavení podřízené přivedena 
byla menšina, tak četná, tak vlivná, tak bohatá, jako Němci Úští, 
vedl by nevyhnutelně k násilné roztržce, k válce občanské a ke 
konečnému roztržení, ne-li též, co je pravděpodobnější, ke zničení 
Čechů. Naopak je docela nepochybné, že od chvíle, kdy Němci 
nepokládali by se za ohroženy cizí tyranií, vlivy historické, země
pisné, národohospodářské nabyly by opět své váhy, a že vlaste
nectví česko-německé, dnes velice otřesené, by se obrodilo k nej
většímu prospěchu společnému. Vidíme, že není Pangermanistů 

ve Švýcarsku nebo v Hollandsku nebo strany francouzské v Belgii 
nebo ve Švýcarsku« (550). Při smíru s Němci Denis upouští také 
od požadavku dvojjazyčnosti všech úředníků v celé zemi. -Na
řízení jazykové z r. 1880, jehož zásada jest docela spravedlivá, 
nebylo v skutečnosti nikdy úplně provedeno a dávalo podnět 

k nejvážnějším námitkám praktickým. Žádost, aby všickni úředníci 
znali důkladně oba jazyky ve všech stranách království: znamenala 
obětováni nejdůležitějších prospěchů pohnutkám sebelásky a hráti 
si na posedlé, jimž záleží na tom, aby rozdmýchali oheň; zname
nalo to poškoditi svévolně samu věc českou, při níž běželo o to, 
aby zbavena byla všeho, co může se zdáti týráním a úchvatem« 
(549). K otázce narovnání Čechů a Němců Denis vrací se ještě 
v závěru svého díla, ukazuje na nevyhnutelnou potřebu jeho a na 
stejné oběti, jichž dlužno přinésti oběma národům. Neodvažuje se 

poněvadž cíle možná dojíti po řadě pokusů v a oprav, 
ale za neodkladnou pokládá změnu volebního řádu, kterou by 
složitý zákon nynější nahrazen byl všeobecným právem hlasovacím. 
»Obratnost, s jakou Schmerling porušil politickou správu říše, 

v jen popuzení vášní a znevážení řádů parlamentárních. 
Od chvíle, kdy říšská rada stane se skutečným zastoupením zemí, 
strany nebudou míti již proč zamítati její rozhodnutí.< Otázky vy
llrazené této společné říšské radě budou co možná nejvíc obme
zeny, kdežto pravomoc sněmů zemských bude rozšířena. K zjednání 
míru mezi různými národnostmi bude prohlášena naprostá rovnost 

a jazykův a každý občan zákonem bude chráněn proti 
mu možnému utiskování. ,. Jakmile jednotlivé strany odloží 

co jest jen věcí sebelásky a když pomýšleti budou spíše na 
dobývání svých vlastních svobod než na týrání svých odpůrců, ne-
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bude nemožno nalézti půdu pro dohodu« (604). Vřelými a pro
cítěnými slovy Denis přimlouvá se za zmírnění požadavkú českých, 
»V některých věcech není možno žádného smlouvání, a Čechové 
mají povinnost žádat od svých sousedů naprostou úctu ke své 
národnosti. Ale tato národnost na příště jest mimo při. Ještě 

roku 1848 nezdálo se nemožno potlačití ji houževnatou a obratnou 
politikou. Dnes nepřijde to na mysl ani nejzuřivějším Němcům. 
Netají si, že Slované čeští ode dneška vyhráli boj zoufalý, jejž 
podstoupili. Již jde jen o to, aby vítězové své protivníky smířili 

a aby jím osladili hořsk03t jejich sklamání. Potomci Komenského 
a Palackého zajisté naleznou slova, jež uklidňují a formule, jež 
odzbrojují hněvy" (604-605). Denis potírá malomyslnost, ke které 
Čechové někdy bývají náchylni; ~ nechť pohledem změří cestu vy~ 
konanou; nechť pomyslí, v jaké nadšené vytržení by byli uvedeni 
Dobrovský, Jungmann ba i sám Palacký, kdyby ze znovu zrodili 
ve dnešní Praze.« Vybízí Čechy, aby setrvali na cestě vykázané 
apoštoly obrození slovanského, na cestě trpělivé práce a mravné 
snahy, kterou došli skvělých úspěchů. ~ Nechť vystříhají se všeho, 
co by mělo ráz odvety; nechť dokáží svým odpůrcům, že dle slov 
kronikářových bojují za samostatnost ne za panství ... « (606). 
Potřeba smíru Čechův a Němců přikazována jest i nutností společné 
obrany proti Maďarům. Němcům zajisté dnes je líto chyby) kterou 
spáchali přijetím suprematie maďarské (465). Ze sporů národních 
v Předlitavsku těžili Maďaři nesmírně. »Zda národové, z jichž záští 
oni kořistí, nepochopí jednou svou zpozdilost? Lidé vyšší mocí 
jsou strhováni ke svým hněvům a ke svým tužbám, a obecná 
síla událostí, jež všudy vyrovnává rozdíly sociální a směřuje 

k soustavě rovnosti a spravedlnosti, nezastaví se při hranici Rakou
ska« (388), 

Poučná je Denisova kritika stran politických v Rakousku. 
Hojný je vrub hříchů, kterých napáchala v říši strana liberální, 
kteráž ústavního zřízení užila, aby pojistila panství německému ná
rodu a v podřízenosti a porobě udržovala kmeny ,barbarské'. 
Všecken stroj parlamentární byl jen klamem. »Volební řád Schmer
lingův, který přes novější pozměny ovládá dosud politický život 
rakouský, působil ve vývoj mocnářství co nejnešťastněji, rozšířil 
návyky' lži, otrávil styky společenské a zastavil docela všecken 
vývoj liberální. Jakou autoritu by měly většiny, vzešlé z těchto 
smělých machinací, kdyby byly odvážily se domáhati svých práv, 
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proti ministrům, jejichž přízní jenom trvaly! Však tyto většiny 
malomocné vůči kabinetu, byly právě tak neschopné podporovati 
jej proti té neb oné národnosti nebo proti panovníku« (397). Ve 
spleti šalby Schmerlingovy zvláště zdařilý byl vynález kurie velko
statkářské, jíž dán nepoměrně velký počet hlasův a stačilo pře

v zemi asi 50 hlasů, aby změnila se většina ve sněmích 
a tím ve většině parlamentu. Panstvíchtivým svým záměrům lži
liberálové němečtí věnovali jednotu mocnářství, vydavše Maďarům 
moc v zemích koruny Svatoštěpánské. Duch Schmerlingův dále žil 
v ústavě prosincové, která přestávala na okázalém prohlašování zásad 
svobodomyslných, ale vlády centralistické nelekaly se úskokův a násilí 
na zachování panství německého v Předlitavsku. Stačí vzpomenouti 
obojího regimu Kollerova nebo voleb chabrusových v Čechách, aby
chom poocítili odsudek Denisů v o liberálech rakouských. I v Lasse
rově zákonu o přímých volbách do říšské rady vyvinuty jen zásady 

Schmerlingovy z roku 1861. »Nebezpečenstvim politiky bez
práví a potlačování bývá, že zlehčuje povahy vítězův a poskvrňuje 
jejich duše; ze sobectví stran vzrůstá lakota jednotlivců« (427). 
Takové smutné výkupné platila politika nesnášelivosti, která do 
opposice pudila tři čtvrtiny mocnářství a vydávala ministerstvo 

milost hrstky politiki'!, kteří měli více choutek než svědomí
« (508-509), Historie vídeňského krachu, Trinkge!dertheorie 

Giskrova, afféra Banhansova byly pohoršlivými zjevy žalostného 
adu mravního mocné strany politické, jejíž postavení podryto 

za ministerstva Taaffova. .Skupina německo-liberální ne
okamžitě, protože nic nekončí náhle a že strany a idee 
žijí dlouho potom, co přestaly existovati; několikrát 

se, že již nabývá opět moci. Marr,é to illuse a plané na
Její úloha byla dohrána; od té doby nepřestal rozklad, a 

představitelé její jsou jen svědky překonaného programu 
přemožené strany. (512). 
- Z bouřlivých mladých stran německých na říšské radě Denis 
odceňuje nebezpečně snahy Vše něm c Ů, ale nesdílí obavy 

amovy (572-573). »Všeněmci jsou v Rakousku posud 
B>T'-"'"", menšinou; proti nim stojí katolíci, partikularisté a ony 

massy, jež představují tradici a náchylnost k míru. Prvotní 
potřebou člověka je klid a mír, a lidé bouřliví obyčejně 

, potlačeni instinktivním odporem těch, kteří touží žíti po
vedle pokojných sousedů. Jinak by nám bylo zoufati nad 

Den i s " Van Č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 4 
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lidstvem, kdybychom připustili, že poslední slovo zůstaveno bude 
naukám násilí a nenávisti. Ještě jsme daleci království božího, po 
němž toužil Komenský, a bylo by zajisté neopatrné přísahati,· že 
nedožijeme se opět dob kormutlivých a krvavých. A přece, na· 
vzdor několika střeštěnců zda svědomí Evropy by se opravdu ne
pobouřilo proti válce hrubého dobývání a sobeckého yyhlazování? 
Jakkoli pověrečně Němci vyznávají svou ,kulturu', zda budou chtít 
zbraní ji vnucovat svým sousedům?" (603). - Ostré kritice podrobuje 
zpátečnickou stranu a n t i sem i t ů, kteří v celku přijímali vládu 
kněžskou a s nejistými snahami demagogickými spojovali instink· 
tivní odpor k pokrokovému racionalismu, jehož se více nebo méně 
vážně dovolávali centralističtí ústavověrci (526-527). Vycházeli 
z drobného měšťanstva roztrpčeného proti Židům kteří zabírali 
převážné místo ve velkoprůmyslu a v obchodě bankovním. Podpo
rováni byli od klerikálů, kteří toužíce po zřízení státu na základě 
konfessionálním, těšili se z probuzení fanatismu > Antisemitism je 
koalicí záští a choutek; nemá učení a objeveni jeho jest jen 
jedním z oněch zjevů pomíjejících, jež po několik let kalí život 
státu a mizejí pak bez stopy" (541), S antisemity nelze ani vážně 
počítati jakožto se .stranou nespolehlivých agitatorův a všedních 
ctižádostivců, jejichž neustálé kolísání a nesmyslné deklamace jsou 
trvalou urážkou smyslu veřejného« (571). -- Zcela jinaký je soud 
Denisůvo socialistech, , Nedůvěřovali, ne bez důvodu, kleri
kálům, kteří tvořili důležitou frakci ve straně federalistické, a stě
žovali si do vůdců stran národních; kteříž osvědčili jim málo 
sympathie, ba ani slušnosti; omrzely je plané hádky, kde na odiv 
se stavěly soupeřství a žárlivost buržoasnÍ, a přáli si tuto prázdnou 
a vysilující zuřivost nahraditi politikou oprav praktických (590). 
Ve vřavě proti Badenimu Denis shledává »s překvapením« socialisty't 
-kteří potírali rovnoprávnost jazykovou pod záminkou, že odsuzují 
všeliká privilegia« (583), ale vysvětluje spolek ten prostodušnostf 
strany, která toužila zkusiti své síly a upoutati pozornost .• Socia
lism jest již na dráze proměny v Rakousku; hledí se přizpůsobit 
ke zvláštním podmínkám mocnářství a stane se nevyhnutelně 
jedním ze spojenců Slovanů ve snaze jejich po emancipaci.« Slované 
»představují všeobecné právo hlasovací, vzpouru proti utlačovatelské 
oligarchií a boj proti cizím kapitalistům; opravy agrární, . 
cílem by bylo odstranění latifundií, byly by velmi výhodné pro
Čechy. (570, 591). Denis hlásí se k historikům, kteří věří, že 
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obecné hlasování způsobí mí R k 
o' r v a -ousku (604) P 

odpurcem Jest obstrukce vykon' 'd . roto Denis , avane o posla o Vl' 
radě. »Uspěch to nebezpečný! Zd Sl o ncu ces.cyeh Y říšské 
v Předlitavsku, plyne prospěch a h' ova~un:' k~eří mají většinu 
Nemůže"li v tomto shromážd v ,z t? 0, ?lCf-h vlIv říšské rady? 

, , v • em zastupeu rozl" v , h ' 
praVOpiatne Zjednána nová s I Icnyc zemI býti m Ouva kterou b 
váno mocnářství?« (528) _ N d 'd" ,y znovu bylo vybudo-

cl h
" v . a eJ e-h chvtle tak' , 

na c aZl - CechOVé kteří ti . ova - a Vlme, že , za m vykonalI "k 
duševní a hospodářskou bud ." k" prom avou přeměnu 

, ou Jma pnpraven" T b " 
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. ' y pre vapem byli v V" 
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Z politických stran česk' h D . 
v I h v yc ems soud n vo • , 

o sec teč e s k ě J"eifž I' epnzDlvy vynáší 
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rada, s jejíž žárlivostí a závistí CA s asne o eslána říšská 
b k

O) , uersperkové p ť S h 
er um spletaly se zápa 't • 1 V' . ro 1 c Warzen-

. ., v sy us.avm pnpomín '( , Xv' 
a JeJímz vedením prospěch Č h I - .. ajiCl r. století 
jednu kartu a partie prohr' ee (4S

v )ete~h 1870-1871 vsazen n; 
ana 9 Slecht t k 

stranou českou neobrodila _ v" . . a s y em s národní 
se '" neozlvIla duch v k' 

s tar oč e s k é Denis J" e přísn' d em ces ym. Straně 
ym sou cem v d ť r" 

kdy »strany nejpříbuznější stíhal se kl "o e po ltJky passivní, 
svobodná kritika byla prohl v ~ etbaml a exkomunikacemi .. 

" " asovana za kacířst . . 
se k ldylhckému romantismu' v Vl .•• a vracováno 

Č h 
" ' jemuz se posmív 1 "v H 

ec ové Ještě nejsou vylé v', . a ]IZ avliček. 
I 

cem z teto nervosní h t . 
upad i v letech 1867-1880 'k I' ys ene, ve kterou 

I 
,ac o IV od návratu k .. 

ve.mi pevná a zdravá h ZIVotu normálnímu 
pova a národní 'hl 

vahy. (517). Teprve po smrti P I k"h znena a na.byla zase pře-
obhájce abstinence Sta v V' a ac e o (1876) neJtvrdošíinějšího 

svým do s~ěmu r::;:lké~ásledo~alí příkladu Mladočechů 
i do říšské rady K o ~ vlIvem feudální šlechty brzo 
spolkem ' ' .ompromlsy, ke kterým Staročeši byl' 

svym se slechtou a str " i 

V demokratickém smy' šle . b anou klenkální, budily 
nI o yvatelstva a st v I 

se odvrátiti národ od od vo ,rane m adočeské 
vídeňského smete v' vu ,Cl :trany, jež po nezdaruna-

(1891). Ale vítězní M~aa;:~lmv. Sl!O.~ ~ři. volbách do říšské 
, nelišili se ve věcech ' de ~ I, JeJlchz hberalism byl dosti 

v naro Ulch a poliť k' h 
nez nepatrnými odstín . . IC ye od soupeřů 

1 _ Y aSI Jako v parlametech pravice 

sNebylo to jednou z ne"me .. h v .. 

P 
chmerlingem, jenž zpJŮSO~~IIC v nepnJem;lOstí vlády šalby a lsti za-
anstva< (415) , ze osud narodů závisel na ' . rozmarech 

4* 
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dd
"l ' d centra pravého --' jež odpovídaly spíše protivám 

o e uJe se o , " h V'Y k' 
, cl'l o nauk (518), Opatrný postup JeJlc v nss e 

letory nez roz 1 um o Y" h' 'I' 
, dk' postupem Všeněmcu, kt~nz uc vah! 

radě byl maren pru ym o " Y , , 

. , k' h I chování Mladočechu zvlaste za mm!-vedení stran nemec yc . Y , ' , 

Thunova vzbuzovalo nespokojenost v Cech ach a ~rgam-
sterstva ,~ 1 i c tůr a d i kál ů, kteří navazovah styky 
sovaly se nove Strany r e a " , , ,'o '0 "h 

" ' , 1 a g r á r ní k ů kle rl k a ! u. tec to s národulml SOC1a y, ' " 
, ' h kt <~ u nás namnoze budí největší úzkostlIvost a obavy, 
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, h 'I' kdy práva rozličných národů budou uznana národm ve C Vll, • 
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I' , k' h D 15 zachovává vzácnou ne-Ve sporech stran po ItlC yc eu "" '_' 

z' d" dné z posavadních stran neocekava promkaveho 
strannost. e o za 544 kd 

l't'ce c'eské poznáváme z poznámky na str. . , e obratu v po 1 1, , 'h ' h 
" " ve Masarykem bylo rozšířeno mnoho spravnyc a novyc 

pnznava, z , 1 t ' , 
myšlenek a připravena proměna politiky česke, »a e ta o premena 

1, tO I , bv-ti dílem p r a v Ý c h rea IS u ' . 
mUSl Z; to v důležitýeh sporech literárních, v nichž rozhodUJe se 

d ' l'm životě a pokroku národa, Denis staví se na stranu 
o usevn 1 , o y' ch 
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E v době kdy národové žijí v tat{ uz em spoJem, styky s vropou.» , '1 ' 
kdy jejich existence, jak mravní tak hmotná, zálež~ na s:~ é, v:~ 

, vl' b J'est J'iž nebezoečno pro některou skupmu by tl Jaks 
mene s uze , • 'v"' 'k' _ 

d " stranou od civilisace zvlastnostl sveho Jazy a, ne 
za rzovanu , k' vo t t ná 

, t' vzru· stá když neprozíraví kritiko ve aZl omu o . -bezpecens Vl , . , Čl' 
rodu soustavné osamocovaní. Vycházejíce. do, C~Zl~y . ~c love 

'k li vystřednímu idealismu, v kterém byh uveznem, cít1h ~ 
um a f 1" d . I po prve po-"t t kuteXnosti vyburcovali se z ormu 1 vse mc 1 a 
Zl os S "', , • t 

T že národ český není hoden úcty a lasky Jen pro 0,. , 
rozume 1, rd' k" V' bOJUJ 

, hrdinnou minulost, ale proto, že záleží Zll, cerl ." 
ma " trpí' nepozorovali ho již jen V znetvořujícím zrcadle po-
pracu)1 a , b' . k' , tala 
věstí ale v složitosti života. Literatura přestala yt1 azan:m, s 

" ' éně vzdělávací, však spontannější, méně nucenou, vsak 
s~ m , I' kt v,v b ľ ob···",~""m 

'tvJ"1 a též zaJ·ímavější. Mladí splsovate e, enz y I 
mam e s. d' f 'd 

odpadlictví vraceli se naopak k pravým tra IC m naro a, 
z, f . k' 
ního i morálního, málo zaujatého pojetím meta ySlC ym, pra 
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i neustupného, přemítavého i žertovného, schopného nadšení, ale 
jen tenkrát, když cíl je blízký a úspěch možný (439--440). Podobně 
ve sporu rukopisném Denis otevřeně hlásí se k nevěřícím, Mezi 
nebezpečnými poblouzeními romantismu neodpustitelna je p i a 
fr a u s Hankova. Rukopis Kralovédvorský a Zelenohorský Čechům 
staly se průkazem urozenosti, knihou posvátnou, které se učili 
na zpamět, jako lidé pobožní učí se evangeliu. Denis uznává, 
že historie národa tvoří jeho nároky urozenosti a že vše, co 
umenšuje lesk této historie, bývá přijímáno s jistým zármutkem, 
»Ale předně týká se to jen historie, která jaksi zůstala živou, na 
příklad pro Cechy historie Husa, Žižky, Poděbrada nebo Komen
ského, a zdali Jaroslav ze Sternberka roku 1241 porazil Tatary 
čili nic, na tom nesejde, A vůbec je nekonečně lépe nemíti hístorie 
než udržovati v lidu náklonnost ke lži. Jeto lichá pieta, chce-li 
kdo zakrývati chyby předkův; jediný prostředek ctíti památku 
našich otců záleží v tom, abychom se sprosbli jejich poblouzení" 
(119). Denis neschvaluje sice ve všem methody, užité od odpůrců 
pravosti rukopisů, ale na tom jinak málo sejde, protože amputace 
byla nevyhnutelná, .Ohled nelze srovnati s historií; učenec má 

jedinou povinnost: bádati po pravdě, a myslí-li, že jí odkryl, 
pověděti ji a Dic nezamlčeti. Pravými dědici Palackého nebyli ti, 
kteří hleděli přeměniti dílo jeho v nedotknutelnou bibli ale ti, 
kteříž užili zásad svobodného zkoumání při jeho závěrech, a kteří 
zjednali zásluhu svými spisy. Masaryk té chvíle, kdy v »Athe

tradicí postavil vědu a proti zbloudilémn vlastenectví 
pravdu, pravým synem národa; obrátil život veřejný na novou 
dráhu, povstav proti orthodoxii, která měnila se v posvátné dogma; 

'\TÍáti! zase Cechy k tomu, co bylo jejich slávou v minulosti a co 
zásadou jejich budoucnosti, úctu svědomí ~ (535). 

Mnoho naučení nalezneme u Denise po různu ve formě 
aforistické, Tak odpírá Palackému: »'1 politice jako v morálce 
přednější ctností nežli dobrota jest odvaha, jež záleŽÍ v tom 

nejen snášeli neochvějně bezpráví osudu, ale nelekali se 
mužných rozhodnutí« (246). Přes pošetilosti mnohé, jichž do

se radikálové čeští v letech 1848-1849, za něž pykali těžce, 
uznává potřebu, aby občas vyskytovaly se horkokrevné 
které by vydaly se nebezpečenství a ranám, čím by přiměly 

k ústupkům svobodomyslným a třeba nepopíráme zásluhu 
kdo se šetří a zachovávají pro vlast, utrpení mučedníků ne~ 
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bývají neužitečna pro vítězství spravedlnosti« (233). - »Vlastenectví. 
aspoň až dosud, jest jednou z podmínek osobního vývoj ea je při
rozeno a potřeb no, aby národ, jehož existence jest ohrožena, 
shromáždil všecky své síly k odražení útoku hrozícího; ale odpor 
jeho, jehož cílem jest obrana jeho života, nesmí vyplňovati jej 
zúplna. Vlastenectví je jako zdravÍ, jemuž nikdo neupírá, .že je 
nejvzácnější ze všech statků, s výhradou, aby nezabíralo všecky 
naše myšlenky« (437). .Zda nastane doba, kdy všeobecné roz
šíření ideí spravedluosti a lásky učiní vlastenectví nepotřebným, 

jež jest jen kollektivním pudem zachovacím proti zjevným nebo 
skrytým útokům ciziny? -- Možná a doufejme, že v té době 

ctnostmi, jež vyplynou z této jednohlasné dobré vůle, nahra~í se· 
mravní schodek, zůstavený zrušením citu národního. Zatím Jsme 
ještě vzdáleni tohoto věku zlatého, a národ, který by chtěl před
časně chápati se přítšfho pokroku humanity, velmi rychle stal by 
se obětí své neopatrnosti a poškodil by zároveň nejen svou vlastní 
věc, ale i příští vládu ideí spravedlnosti a všeobecného dobrého 
řádu. Čechové, jejichž postavení jest velmi ohrožené, mají nutnou 
povinnost brániti se proti panství cizímu, nechť se halí jakoukoli 
formou. ~ Cit sebe vystříbenejší a čistší nemůže přece sám o sobě 
vyplňovati duši. Vlastenectví je podmínkou života národního, ne
stačí však k vytvoření tohoto života . .. Národ, jehož občané 
jsou neteční k zájmům veřejným, dozrál pro despotism; .n.ár~d, 

jenž pouští se do zápasův ústavních, stává se národem pohtIkuv« 
(516). ~- Nezdolná je víra Denisova v budoucnost českého národa: 
~ Jaká bude budoucnost mocnářství Rakouského? .Je ne,sn~dno t~ 
předvídat, ačkoli já sám nevěřím hrubě věštbám, Jež hlasaJí brzke 
jeho rozpadnutí. Připustíme-li i okolnosti nejnepříznivější, kd~b~ 
Čechy byly přivtěleny k říši Německé, národ český byl v tak sIln.e 
kázni chován a tak pevně v srdci zakotvil vůli k životu, že neJ-
těžší zkoušky nezmohou jeho energii« (7). y 

Z historického dila Denisova o pobělohorských Cechách patrna 
jest veliká cena nových dějin pro úkol~ veliké politiky.y Ja~ý~ 
díkem zavázáni jsme učenci francouzskemu za dilo smerodarne 
pro aktuální politiku českou v době stežejného obratu, kdy zástup
cům národa našeho dostane se v době zajisté ne vzdálené spolu-
rozhodovat o novém státním ustrojení našeho mocnářství I . 

Potěšením nás naplňuje, že v bohaté literatuře, již autor uŽlI 
v 2. dílu svého spisu) hojně plynou zase zřídla česká, kdežto 
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ubývá zdrojů německých.' Z českých pramenů jsou to zej~éna 
bohaté korrespondence Dobrovského, Jungmannova, Hankova, Safa
říkova, Markova, Kollárova, Palackého, Havlíčkova; paměti Jung
mannovy, Fričovy, Pinkasovy, Malého, Tomkovy, biografie buditelů 
našich z péra Rybičkova, Brandlova, Zeleného a j., duchaplné 
essaye našich moderních literárních historiků Jaroslava Vlčka, 
Máchala, Jakubce, kritická studia Kalouskova, Gollova, Pekařova, 
práce politiků: Palackého, Riegrya, Sladkovského, Masaryka, Kaizla, 
Kramáře, sbírky pramenů J M. Cerného, J. Arbesa, A. Srba, mono. 
grafické práce B. Riegra, Zd. V. Tobolky, C. Horáčka, R. Maršana, 
revue: Osvěta, Naše doba a Revue česká, politické časopisy: Pražské 
Noviny, Národní Noviny, Národní Listy, Pokrok a j. Z pramenů 
německých nejdůležitější jsou historická díla Springerova a Hel
ertova, zvláště bohatá literatura memoirová (Wessenberg, Met

ternich, Huebner, Meyer, Froebel, Springer, Meissner, Hartmann, 
Hanslick, Hasner, Beust a j.), spisy o správě státní, protokolly 
říšských sněmů, revue Unsere Zeit, časopisy: Augsburger Allge
meine Zeitung, Grenzboten, Bohemia, vídeňský Tagblatt, Neue 
Freie Presse a j. I v literatuře francouzské autor všímal si ne
četných jinak spisů francouzských o věcech rakouských a českých 
(Thomas, de Mulinen, Bignon, Levy, Preux, Chéradame). Denis 
necituje jen literaturu užitou, nýbrž oceňuje ji též, polemisuje 
s autory koná přehlídku práce vykonané, již podrobuje bystrému 
soudu. Pěkné příklady takové poučné revise a kritiky nalezneme 
úláště v obsažných poznámkách o době probuzení (str. 12.) 

o sporu rukopisném (str. 118-119). 
Třetí veliký spis Denisův o Čechách po Bílé hoře je dílem 

nějším, nejvyspělejším a po stránce formální nejkrás. 
Historik, který v úvodu hlásá program čistého subjekti

v díle samém snaží se býti co nejvíce nestranným a zvláště 
sporech a zápasech stran politických v době nejnovější staVí 
nad strany. Sympathiemi svými stojí rozhodně při národu 

ceskc~m, jakožto při straně potlačené hrubým násilím a do
ající se nápravy a nového života samostatného. Ale sym
ie ty nejsou takové, aby dějepisec zastíral aneb omlouval 

a nedostatky, jež shledává při Češích, naopak odkrývá je 
" .. ,.LJo.LL ač formou mírnější než činí při nedostatcích stran 

a násilných, církve římské, absolutismu vídeňského 
dědice jeho centralistického lžiliberalismu. V Denisovi - pěkně 
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vystihuje O. Weber - jakoby zápasily dvě duše: objektivní chladně 
uvažující učenec a intensivně cítící člověk. Proto zejména srdce 
českého dotýká se tak hluboce jeho líčení nových dějin českých. 1 

V díle Denisově málo místa věnováno válkám, slavnostním aktům 
panovníků, ale za to mnohem bedlivěji líčeny poměry sociální, 
proudy duševní a směry národní, zkrátka všecka pozornost věnovaná 
hybným siláill, četným těm složkám, jichž výslednicí jest určitý 
kulturní obraz historický, který pak vylíčen bývá rukou uměleckou. 
Práci Denisovu prof. Gol! přirovnává k dílu »některých zname
nitych historiků starověkých, kteří látku ke svým dílům přejímali 
ze svých předchůdců, ze svého pak přidávali reflexe, posuzování 
věcí i osob, výklad a vytčení významu událostí; kteří také látku.
samostatně spracovali stilisticky, takže v jich díle přišla k plat
nosti též umělecká stránka dějepisectví. Denis v tom ve všem zů
stává věren tradicím dějepisectví francouzského.« 2 

V posledním svém díle prof. Denis zvláště v malování por
trétů historických osobností dochází největšího stupně umění. 
Jeho charakteristiky Komenského, Dobrovského, Palackého zů
stanou na vždy kabinetními kusy uměleckými. A k mistrovským 
těmto portrétlim jaká řada obrazů druží se v bohaté gallerií díla 

našeho! 
Český národ nemůže býti dosti vděčen životní práci upřím-

ného svého přítele, který první z historiků vylíčil mu nové jeho 
dějiny, jichž nedostatek tak škodlivě působil v našem životě po~iti
ckém a kterv dílem svým věc národa našeho--žalostný úpad po belo
horský a sn~hu po novém životě samostatném - předložil před 
forum světového obecenstva, nejen Francouzův, ale i druhých 
jichž intelligenci světový jazyk francouzský obecně je přístupn)', 

Dílo Denisovo o Čechách po Bílé Hoře bude zajisté vážným 
a včasným povzbuzením též historikům našim, aby s plnou horlivostí 
oddávali se vzdělávání nových dějin českých. Příklad z ciziny při
chází zrovna v dobu nejpříznivější. Zásluhou prof. Golla, který horli: 
vou prací učitelskou ; semináři historickém jako Mojžíšovou hoH 
dotekl se tvrdé skály zanedbávaného po léta učení dějepisného na 

--'-,Nemáme v nové literatuře< - napsal významně v soukromém listě 
překladateli přítel-básník - >díla, jež by tak prud.ko. sevřelo sr?~e 
hněvem i vztekem, aby je na konec naplnilo a Je-ll plno, se~lhlo , . 
a horkou touhou po lepším. Národní ~ítankou mělo by se to ,dIlo stat, aby 
utvrzovalo národního ducha, toho stareho ducha ceskeho v nas.' 

o Goll, .A. Denise, Čes. Čas. Histor. 1904, str. 72. 
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universitě Pražské, vynořila se nová škola historiků českých, kteří 
nabyvše solidní vědecké průpravy v Praze hledali dalšího vzdělání 
buď při Vídeňském institutu nebo na cizích universitách. Řada 
znamenitě vyškolených odborníků zaplňuje archivy domácí nebo 
nastupuje na profcssorské kathedry universitní. Od mladých a zdat
ných pracovníků těchto očekáváme s důvěrou, že s energií věku 
a vzdělání svému příhodnou ujmou se pěstování nových dějin 

českých. Veliký úkol v práci této připadne zejména našemu 
ar ch iv u ze m s k é In u, jenž. podnětem Palackého byl zřízen, aby 
shromažďoval a připravoval materiál k novým dějinám domácím 
a usnadnil tak práci ku vědeckému jich zpracování. Za archivářství 
Gíndelyova byl zanedbáván tento úkol, ježto přestávalo se hlavně na 
sbírání látky k dějinám války třicetileté. Od úmrtí jeho a od pře
stěhování do lepších místností mnoho bylo podniknuto, aby ústav 
byl vrácen prvotnímu svému úkolu, ale nevykonáno ještě vše, čeho 
je potřebí. Aby síly zaměstnané mimo práci úřední mohly věnovati 
se intensivní práci vědecké, nevyhnutelně je potřebí rozmnožiti 
počet jejich. Až zahanbující je srovnání kolik si! zaměstnáno je ve 
všeobecném král. říšském archivu v Mnichově a kolik v našem 
archivu zemském! 1 Jaký obrovský úkol čeká r:.a badatele v nových 
dějinách českých vyložil Rezek v .Dějinách Cech a Moravy nové 
doby, kde vytkl i program a methodu celé práce. Po důklad
ném monografickém propracování látky historické snad po létech 
vydaří se domácí dějepisec, jenž předsevezme synthesi díla vy
konaného a v podrobném živém a věrném obraze vylíčí dějiny 

české nové doby. Zatím zajisté na delší dobu náhradou za takové 
zůstane nám spis Denisův o Čechách pobělohorských. 

1 Naproti 5 silám úředním v archivu zemském v Praze nalezneme ve 
vše?becném říš. archivu Mnichovském 17 sil, kdežto v kro krajském archivu 
Mmchovském 3 síly, tolik, co u nás v archivu místodržitelském; v šesti kro 
krajských archivech bavorských zaměstnáno je 15 si!. 



Mon cher ami, 

Je re<;;ois les dernieres feuilles de Votre traduction et je 
m'empresse de Vous exprimer ma plus sincere reconnaissance. 
Vous avíez entrepris une táche longue, difficile et ingrate: Vous 
l'avez menée a bonne fin avec une persévérance et une conscience 
dont je suis profondément touché. . 

Dans une oeuvre aussi touffue qui tou che des questions si 
délicates, iI était impossible que nous fussions d'accord sur tous 

points. Vous avez avec une abnégation rare reproduit des 
opinions qui souvent ne Vous parraissaient pas completement 
justes. - D'autre part bien des erreurs m'avaient échappé: vous 
les avez rectifiées. Vous avez com pleté les citations; Vous avez 

des notes précieuses. V otre traduction a ainsi une valeur 
originale, et si jamais je pouvais donner une seconde 

ition fran<;;aise, je devrai Vous traduire čl. mon tour. 
II me semble, mon cher ami, que nous avons donné la tous 

deux un bon exemple de collaboration scientifique. Nous 
apporté chacundans notre oeuvre ce que nous avions de 

Dons avons été également soutenus par les sentiments 
: le goút de la vérité, l'amour de la justice, la sympathie 

peuple tcheque. ]'espere que notre travail n'aura pas été 
la cause du drolt et de la humanité. 

serre bien amicalement la main. 

E. Denis, 

Le 12 juilIet 1905. 
Professeur a la Sorbonne. 
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HLAVA PRVNÍ. 

PŘE DVĚ s T I TEL É. I) 

pncmy renaissance slovanské, - První období vlády Františka 1.: 
;UDušténi od politiky opravné. Ohlas revoluce francouzské mezi sedláky. Ne

šlechty: její slabost. - Vláda konservativní, zákony tiskové a spolčo
Šablona správní. Škola a církev. Úpadek hospodářský: státní úpadek 
1811. - Císařství Rakouské; plány Napoleona 1. o Čechách. _. Důležitá 

dějin českých v XIX. století. - Buditelé: Krá!. Česká společnost 
- Dobner, PelcI. - Dobrovský, zakladatel filologie slovanské. - Jung
buduje moderní literaturu českou. - Obnovitelé poesie české: Puch

majer. - Kramerius. 

Od doby, co v XV. století zlomena byla jednota křesťan
dějiny evropské byly určovány jakýmsi rhythmem národních 

politických proudu, jež, střídajíce se pravidelně, zachvacují 
Po době zakládání velikých říší následuje období 

'Ant. Springer, >Geschichte Osterreichs seit dem Wiener 
de ne (až do r. 1849), dva díly, 1863 -1865, psána v duchu čistě ně· 
m, ale znamenitá a velmi důležitá.- J. Hormayr, .Kaiser Franz 1. 

Mette rn i che, 1849. - H. Meynert, .F ra n z II. un d s ei n Zei tal t e rc, 
Týž »Kaiser Franz 1. und seine Regierunge, 1871. - E. Werth

> G e s chi c h t e O s t e r r e i ch s u n dUn g a r n s i m e r s ten J ah r· 
te des XIX.]ahrhunderts< (až do r.1809), 1884.-A.Beer, -Zehn 

osterreichischer Politik<, 1877. - A. Fournier, »Gentz und 
zl, Geschichte der osterr. Diplomatie vom J. 1801-1805< 
-- H. Bidermann, »Die staatsrechtlichen Wirkungen der 
. ~esa m m ts taa ts i de e«. - M. B,!idinger, .Z u den Ve rwa I tun g s
satzen des Kaiser Franz< (Osterr.-Ung. Revue, 1888). - Dílo, 

uvedené, Beidtel, .Geschichte der osterr. Staatsverwal
II.) je velmi zajímavé pro tuto dobu j Beidt01, horlivý katolík, 
podání ústní a může zde pokládán býti za svědka očitého. 

1* 
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válek náboženských, jež odstraňují hranice a záštím a náruživostmi 
společnými vyhlazují předchozí řevnivosti. J esuité a Kalvinisté, 
jsouce v té věci stejně dědici humanistů renaissančních, zabírají 
ve své plány celou Evropu, a voje, které zřizují jedni proti dru
hým, jsou vytvořeny ze sborů, které přišly z nejvzdálenějších 
koutů světa. - Strhují však s sebou jen bouřlivé jádro, kdežto 
lid dál jest ovládán svými vzpomínkami partikularistickými a jako 
připoután ke hroudě. Panovníci těží z únavy, jež vzbuzena byla 
zápasy konfessionálními, aby rozmnožili svou autoritu, a používají 
zvětšené své moci, aby panství své rotšířili na venek. Ctižádostivé 
snahy jejich srovnávají se z počátku s instinktivním přáním ná
rodů, kteří v Německu právě tak jako na Rusi, v Anglii právě tak: 
jako ve Francii kupí se kolem dynastií, jež zdají se jim způsobi
lými chrániti jich proti cizím úchvatům a pojistiti jim plný rozvoj 

jejich osudů přirozených, 

Jakkoliv oprávněna a potřebna byla tato práce koncentrace 
a expanse národní, ukládala poddaným velmi těžké oběti a nutila 

K porozumění renaissanci české je třeba studovati podobná hnutí 
u jiných národů; bud,e takto, velice prosp~šno čisti kni,hu" kter.ou s,epsali 
Pypin a Spasowicz o hteraturach slovanskych (francouzsky preklaa L dílu od 
prof. A. Denisa, český celého spisu od Kotíka), Eliáš Pompiliu o renaissanci 
rumunské, Kont o vlivu literatury francouzské v Uhřích, 

O Čechách mimo uvedené již Masaryka, Kai7.la, Murka a Kalouska 
Jarosiava Vlčk~ .Dějiny, české li.~e~aturJ< (výborné, ježto v nich. ,znovu 
zpracována otazka, bohuzel, nesahaJ! dale nez aSI k r. 1815), a V. FlaJshansa 
,Písemnictví české slovem i obrazem« (prostřední, ale pohodlné). 
V ědecké dějiny této doby budou možny teprv, až vydány budou korrespon, 
dence vůdců hnutí a uveřejněna kritická vydání jejich děl. Některé důJe
žité publikace byly již vytištěny: .Vzájemné dopisy Josefa Dobrov
ského a Fortuna ta Durycha z let 1778 až 1780« (vyd, A. Patera 18951;
,Briefwechsel zwíschen Dobrowsky und Kopitar 
a > H o TI hl JI II II C b '.lUl J~ o 6 11 o BeR a r o I E o II Wl' a p a II ;r P Y r J[ X'b ID r o 3 a II a 
HhIX'b CUDiIH'b< vyd. V, Jagié ve sbírce Petrohradské Akademie> 
IíJI5I llcTopia C.rrUBHHCI{ofi 'P!!.iIOJTOriH, 1885 a 1897; - Listy Kopitarovy k Vosto 
(vygal Sseznevskij, 1873). - Listy Junw~annovy k J, Kollárovi 
v Cas. Ces, Musea, 1880) k A. Markov!, lb. 188:<-1884, 1886, 1890. - . 
Markovy k Jungmannovi (ib, 1888). . 

Panslavism byl předmětem studia J. Pervolfa (t 1891) ve spIse »CJl'lDJIHe, 

HX'b BBalC,lllhIII oTHom6nilI II ORHBU« (Varšava, 1886-1890), jehož 
možná popírat, ale jenž obsahuje všecka fakta, a v jeho článcích, u 
v Čas. Čes. Musea, Vlčkově Osvětě, v ruských revuích PyccKarr ptqr" . 
EBPOllbI, ~l{ypJJa.'lb J'lIJlHHCT. Hap. '([pOCBtJlIOHia [Podwbný seznam jeho prací 
u K J. Grota .IIO'lllHld! no HUCH'P:!; IIOCH'PORII'I'É IIepnoJl<J>t« (1892). 

O počátcích literatury české A. Rybička .P ř e dní k ř i s i tel é n á rod 
českého« (1883), Jaroslav Vlček, ,První novočeská škola básnic 
(1896) s velmi jemnými studiemi o ThaglOvi, Puchmajerovi, 
a Vojtěchu Nejedlém. - Ferd, Schulz, .Ceská ballada a romance. 
Vlčkově Osvětě), 1877, 

5 

je ke kázni vojenské, jež velmi brzo zdála se nesnesnou. Filosofie 
XVIII. století vyjadřovala tuto potřebu klidu pro lid schvácený, 
a protože všudy utrpení bylo podobné, revindikace nespokoje
ných byly jednostejné. Z počátku národní hospodáři dožadovali se 
zlepšení hmotných podmínek života, a tudy oprav politických 
a sociálních, jež, majíce v zápětí méně nerovné roztřídění břemen 
veřejných, částečně umenší úděl bídy a utrpení ve světě, Války 
nepřestávají, ale vedou se bez přesvědčeni; po porážkách bývá 
více hněvu než vítězstvím budí se nadšenÍ. Století osmnácté -
napsal slavný kritik - nebylo ani francouzské ani křesťanské: ve
lice mu vytýkáno jeho sebevědomí, jež však chybuje tím, že je 
přiliš bázlivé. Století osmnácté, následujíc práva přirozeného a kultu 
rozumu, bylo velmi důsledně protikřesťanské a kosmopoHtické, 
a zcela přirozeným důsledkem vedlo ku prohlášení práv lidských, 
jež, nechť jsou jakékoli jejich počátky historické,l nepozbývají proto 
méně rázu všeobecného, a ku propagandě girondické: Pokoj cha
tám, válka zámkům. 2 

Válka propagandy revoluční obrátila se záhy ve válku výbojnou. 
Srozuměním přemožených usnadňovány zpočátku invase francouzské, 

brzo přestala záliba jejich v naukách, jež vyjadřovaly se cizím 
a kdežto panovníci v potřebě odporu proti útlaku Na

ovu nalézali zámínku k obnově popírané moci své, my
a spisovatelé poznali nedostatky a výstřednosti náboženství 
politského. Apoštolé evangelia encyklopedického vešli v ne
národů: ku potření jich vůdcové veřejného mínění dovolá-

se tradicí partikularistických, proti člověku abstraktnímu sta
lidi takové, jaké stvořila příroda a historie, pro každou skupinu 

dožadovali se práva, aby štěstí své založila podle svého 
bu a vyvíjela se podle svých pudů přirozených. Byl to návrat 

k nacionalismu XVII. století, pozměněnému ideou demo-

t. [O výz~amu a p~vodu t. zv, základních práv v moderních ústavách 
SpIS J,)e~mka, .Dle Erklarung der Menschen- und Biirger
h t e., )enz s vynecháním poznámek a některých částí textových přeložen 

v Masarykově Naší době, IV., str, 503 :.Je,l 
Rozumí ,se ovšem, že může zde běžeti jen o proudy obecné. Žili 
za LudVIka, XV. vlastenci horliví, ale zda nalezli bychom něco po

ve dlouhem hnutí. zůstaveném po míru Frankfurtskémť A rovněž 
P,~pul~,ri!a B,edřicha II, mezi jeho vrstevníky není mi neznáma, 
pnslusl cloveku, králi-filosofu, nikoli Prusku, 
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Romantikové, kteří ve vedení duchů přišli po encyklopedi
stech, jsou žáky Rousseauovými, a předstírají-li náruživou lásku 
k monarchii, děje se to proto, že v OČÍch jejich králové jsou 
stělesněním ducha národního, který stále žije, vždy jsa podoben 
sobě samému prostřed proměn postupných. Tohoto ducha, jehož 
nejčistší projevy uctívali ve třídách nejprostších a cizím vlivům 

nejméně přístupných, chtějí chránit od porušení cizího a umožniti 
mu, aby rozvil se ve své neposkvrněnosti panenské. Sentimentální 
vlastenectví jejich přechází v mystické vzrušení, jež nejmenší 
ústupek pokládá za svatokrádež: neuznává žádného promlčení 

a obnovuje nároky nejzastaralejší, aby vrátila národu části dědictví 
ztraceného; zda půda, kterou zabrali předkové, nezůstala prosáklá 
jejich životem, a zda nejjemnějšími výlevy minulosti netvoří se bu
doucí sláva národa? Apoštolé nového evangelia bouří se odpad
lictvím, jež chtěli jim vnutiti racionalisté: lnou k tomu, v čem tkví 
původnost kmene, vyhledávají pověsti a podání domácí, sbírají 
písně a zkazky národní, především pracují o vývoji jazyka, v němž 
zrcadlí se pozvolná práce předešlých generací. Dějiny století tímto 
pojetím nabývají svého vlastního rázu. Cavour, Bismarck, Napo
leon lIL, Gorčakov a Disraeli, třeba různé byly jejich methody 
a jejich osudy, vycházejí ze školy romantické a jsou nadšení jejím 

ideálem. 
Dnes, zdá se, hnutí vyčerpalo svou sílu a náruživosti národní 

pozbývají své působivosti, a to právem, protože byly uspokojeny 
ve věcech podstatných. Právě tak, jako v oboru umění, th . 
realistické a idealistické po sobě ovládají duchy, osudnou reakcí, 
jež vždy provází veliká hnutí intellektualní a politická, má nyní 
způsobiti vítězství nauk kosmopolitických, ale tento nový směr 
bude jen pomíjející, a zvláště výsledky, dosažené XIX. stoletím, 
budou zachovány ve svých kusech podstatn)Tch. Tak prvotní pod
mínkou mírumilovné organisace a vývoje lidstva jest uspokojení 
různých skupin, ze kterých záleží: abychom si toho byli vědomi, 
postačí vzpomenouti si na hrozný živel zmatku, jejž ve světě způ
sobilo rozdělení Polska. Porobou národa vzbuzuje se obecná né~ 
volnost, kterou celek nemůže na dlouho snášeti, a prospěch všech 
vyžaduje svobodu každého. Zákony národohospodářské jsou zde 
ve shodě s mravoukou: dělením práce, jehož potřeba je vždy pa
trnější, obecný pokrok spojuje se s vývojem rozličných národů, 
jichž práce společná zúrodní se teprv, až přirozené schopnosti 
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jejich nebudou mořeny potlačováním. Myšlenka míru obecného je 
nesmyslná a nemravná, nepředchází-li ji zboření v nichž 
dosud vězněno je přemnoho národů. 

Jestliže vnitř států žádný řád trvati není možný než zrušením 
privilegií, nastolení doby smíru a bratrství předpokládá, že žádný 
národ nebude chtít své panství vnucovati svým sousedům. Otrok 
má nejen právo, ale i povinnost bouřiti se proti porobě, která ho 
snižuje a ničÍ, a pokračovati v odporu až do té chvíle, kdy ne
přítel pozná, že z egoismu dobře pochopeného musí vzdáti se 
nespravedlivých nárokú. Té chvíle, kdy strany náboženské po
znaly, že nepodaří se jim zničiti se vzájemně, zrodila se myšlenka 
snášelivosti; myšlenka vzájemnosti lidské počíná od okamžiku, kdy 
kmeny, jimž šťastnou náhodou dostalo se okamžité převahy, na
razily na národy jiné, kteří nedali se vyhladiti s povrchu zemského. 
S toho stanoviska tvůrci obrození slovanského právem zasluhují 
vděku a úcty všech, kdo věří v pokrok spravedlnosti. 

Dobrovští, Jungmannové, Šafaříkové, Palačtí, Havlíčkové, 
Riegrové, t Sladkovští a vedle nich bezejmenné množstvÍ bohatýrů, 
kteří podnikli sázku, kterouž opatrní lidé měli za nesmyslnou, 
a kteří přese všecky nejzuřivější útoky udrželi veselý červenobílý 
prapor na polozbořené baště starých Čech, nedobyli vítězství tak 
hlučného jako zakladatelé jednoty německé neb italské. Uvážíme-li 
však místo, odkud vyšli, a prostředky, jež měli po ruce, poznáme, že 

získané převýšily předvídavost nejoptimističtější. - Jaká 
bude budoucnost mocnářství Rakouského? Je nesnadno to před

at, ačkoli já sám nevěřím hrubě věštbám, jež hlásají brzké jeho 
rozpadnutí. Připustíme-li i okolnosti nejnepříznivější, kdyby Čechy 
lJyly přivtěleny k říši Německé, národ český byl v tak silné kázni 
chován a tak pevně v srdci zakotvil vůli k životu, že nejtěžší zkoušky 
nezmohou jeho energii. A jestliže, jak právem jsem přesvědčen, 

dostoupilo svého nejvyššího stupně, jestliže smír má vzejíti 
výstředních vášní, vlastenci jsou s to, aby předložili své pod

mínky a dosáhli pro svůj národ záruky samostatnosti, které, chrá
ho od překvapení budoucnosti, umožní mu, aby k obecné 

národů přispěl silami, jež by se byly zmařily pod cizím 
",,,,ch,,,,,, Nebyli takto, jak osmělují se tvrditi jejich pomlouvači, 

ideálu překonaného, ale šetrnými opatrovníky 
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, 'kt ak J'eJ'ich oddanost a zásluhu, pochopíme 
Nezmenšíme Ul er , I' v d. h' 1 

h ' " h díla poznamename- 1, ze v ru e po o' 
I ' e původ a pova u JeJlc, , , d . 
ep , . dila se celá řada zapomenutych naro nosti, 
vió XVoIII~st~:etIMoa~:ru zvláště Slovanu. Roku 1762 t chilandar
Rumunu, e .u, . ' P 'J' vydav Kroniku bulharskou, kárá 
k' mni~h a prOlgumen aysl, . " 

s y v.' '1' kt ří se otáčejí po cizí politIce a nc-
ozumne a pošetl e , . " e v' ' v k 

.ner , 'b v se učí čísti a hovontl po rec u 
pracují pro jazyk bulha:sk~, ;Yl:z _ Mnich chudého kláštera 
a stydí se, když je nazyvaJl u .arY"'Ob dovié (1739-1811) 

b k'h a Frušce Hoře Dosltej ra 
sr s e o II h 'tí klášter a vydává se na cesty roz-
t žízně po ~ědomoste~ o~~~~ německých velikou hojnost nauk 
sáh1é, a vida na umverSl a v utí se že národ jeho zbaven' 
a množství vědychtivé mládeze, rmo '. k 'h bské (1783-

J
' e světla vědy a vzdělanosti, i skládá prvm ll! , y. sr K d v ' , 

. V k StefanoVlce ara Zlce 1 "'84) Jimi roznítí se VIra u a o" 
I. . v h ve\iky' ch spisovatelu, kten na po-

(1787 1864) Jednoho z onec E 
- . ' v . nové 'itro národům východní vropy.-

čátku stoletl zvestuJí J o Sl' o někteří duchovní 

V Dalu:ac~i, ,v Slavo~ii, l~ld~h~~aažtíu s: o::~~~t~ mu prostředky k~ 
jsouce jatI utrpnostl k .: k t u že píší nářečím, jemuž 
vzdělání, a tím při ve dem JSou. v.~;n,' a n P a vel 

. _ V Polsku neštěstl oClsťule duchy a tJ, o vo 

on rozuml. h " lavnou řadu básmku, kten 
Woronicz (1759-1829) za aJuJe ~ . 

I d' m směldlm vlévají obětavě nadsem: 
ma y V' 'h 

d s právem násilí boj skoncl za .y, Blud s pravou, . , 
světu bude navrácen plod pravdy drahy, 

~ v bratry všecky spojí přirozeným svazem, 
)enz 'v t rázem 

člověčenstvu skvělejší dá tvarnos . 
~ když v té bouři splály všecky vaše c~aty, 
zda z popela se nový Fénix vznes~ Zl~~y? 

- - - -

Úmluvu novOU s Bohem jak jen učjv~íte, 
. I' vzkříšení tím již si zaslouzlte, sve s avy vb'l 

, ' 'tě rod váš mohyla ta nepohr 1 a: 
0, Jes v , b orodila 1 

vždyť proto Troja padla, Rlm y p, , 

v. .' Rusům kteří je tisknou, tIto 
A kdežto Poláci zoufale zun pro II 'k v,' vla' daJ'f' nad. 

, NVmců ten Je o , 
počínají se hýbati pod despotismem ev', padního vyniká škola 
dvur kosmopolitický a nad literaturu smeru za 

, 2 
Karamzmova. . ' , V' řel ožil 
----'-[Závěrečný akkord Woroniczovy básně »Slbllly< (IV, zpev) ~ , 

A Černý.] ,'v K in (1766-1826), veliký dejep~s~C 
, 2 tNikolaj };1ichajloVlC v , av~amz "1 'ho Michala VasiljeVlCe 

a belletrista ruský, vstoupil ve slepeje gema nI 
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Kvasem silným) který vzbudil toto hnutí, byla filosofie 
XVIII. století; nauky emancipační, vyšlé z Anglie a hlásané Francií, 
otřásají starý svět, Snadno jest ukazovati nám na slabosti a ne
dostatky encyklopedistu, je zajímavé dokazovati, že Voltaire byl 
velmi obratný dvořan, a nepopírám půvabu těmto podrobným 
studiím, ač-li jen nezapomíná se v nich, že pochlebníci Bedřicha II. 
a Kateřiny II. byli apoštoly svobody, a že silným hněvem stíhali 
bezpráví a útisk. 

Později u Rousseaua a u žáků jeho jasně se zračí idea demo
kratická: nejen že pro všecky domáhají se práva ke vzdělání a ku 
blahobytu, ale tím že dopřávali jakési převahy citu a obraznosti, 
jež jsou vlastnostmi ínstinktivními, zpusobili, že v zástupu vydě
děncův a nevzdělanců spatřován živný zdroj života mravního 
a politického; boří proto ohrady nejpevnější, potlačují rozdíly tříd 
a pod povrchní vrstvou aristokracií pozorují bezejmenný a bídný' 
lid, svatou to zálohu budoucnosti, život to věčně požehnaný, 
odkud zrodí se noví myslitelé a šťastná díla. - Jakou zásadou 
a jakým nálezem nespravedlivým lze vylučovati ten neb onen 
kmen, odsuzovati jej k věčné podřízenosti? Zda důvody, jež čelí 
proti jednotlivému bezpráví, neplatí i při hierarchii národův, a jestliže 
Bůh neřekl jedněm lidem: panuj! a druhým: poslouchej! - kde 
jsou právní důvody národů, kteří si osobují výsadu přednosti? _ 
Je velmi nesnadno stanoviti spojitost ideí, zvláště když přicházejí 
zároveň s několika stran, Nelze popírati, že theorie Rousseauovy 
.pronikly do Čech ke konci XVIII, století, a byly zde rozšířeny 
zvláště rozličnými ložemi zednářskými; šířily se zde tím rychleji, 
že odpovídaly nejhlubším potřebám kmenů slovanských, mystických 

zaujatých pro rovnost, a že zdály se vzdáleným ohlasem Jednoty 

'Lom o n o s o v a (1711-1765) asi jako Vuk St. Karadžié ve šlépěje Dositeje 
Obradoviée, Kdežto před tím v literatuře ruské a srbské za spisovný jazyk 
užívalo se staroslovenštiny (řeči církevní), promíšené ovšem četnými russismy 
a srbismy, Lomonosova Dositej Obradovié jazyk národní vytrhli z tohoto jařma 

ího, Lomonosov literatuře ruské prokázal službu asi takovou jako Petr 
. státu a společnosti ruské: jako všestranný polyhistor ovládal všecky 
obory naukové, zvlášť i vědy přírodní, jež první jal se vzdělávati čistým ja
zykem národním; vedle toho vynikl i jako nadaný básník, zejména odaik, Ve 
směru jeho pokračoval Karamzin, přizpůsobiv dle vzorův anglických a fran

národní jazyk ruský ještě více ku potřebám moderním, Podobné dílo 
monosov u Rusův a Dositej Obradovié II Srbů vykonal u Bulharů 

p yračanský Sofronij ([739-1816), Kdežto Paysijova Kronika bulhar
ze na byla ještě nerůdnou směsí staroslovenštiny a bulharštiny, Sofro
sbírka naučení (Kyriakodromion) r. í806 vydána jako první kniha, 

jazykem novobulharským 1 . 
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br a trs k é a Jan a A m o s e K o m e n s k é h o. Plně uchvátily 
duchy teprve kolem roku 1815, a prvotní dojmy byly posíleny 
a stupňovány vlivem spisovatelů německých, Kanta, Goetha a zvláště 

Herdera: 
Kdokoliv jen poněkud dovede sledovati matoucí proměny sy

stemů a ví, s jakou piastičností podléhají tlaku prostředí, nepodiví 
se, vidí-li, jak kosmopolitický racionalism francouzsko germánský 
vede k roznícení vlasteneckých vášní, a jak sarkasmy tupitelů 

minulosti mění se v hymnu obdivu pro vzpomínky zapomenuté. 
Základní myšlenka zustává táž, vytvořena byvši vážností k jedno
tlivci, úctou ku přírodě, soucitem k slabým a nízkým. 

vývoj ideí rovnosti a vymanění ve fanatism národní byr 
v Čechách usnadněn a uspíšen šlechetnou horlivostí a neobratnou 
násilností Josefa II. V době, kdy zemi dokořán otevřel theoriím 
západním, neopatrnost, s jakou jich používal, pohnula muže, kteří 
zprvu šmahem přijali tyto nauky, aby je zkoumali zevrubněji; ne
odříkali se sice své víry, ale chovali jakési pochybnosti o dúsled
cích, jež z nich vyvodil císař, a o zpusobu, jímž uskutečnil učení 

svých učitelú. Svědomí myslitelú, jednou vzbuzené, nalezlo vzácný 
pokyn v odporu lidu proti nové vládě. Sedláci jen v nenávisti měli 
vzdělanost německou, kterou představoval pán, zřízenec finanční 
a žid lichvářský. Dvě století, jež právě uplynula, v mysli jejich 
zůstavila toliko dojem hrozné ošklivosti: od bitvy bělohorské, ba od 
nastoupení Habsburku jméno kterého panovníka bylo by se mohlo 
vrýti v pamět národa? Třeba však nutně látky pro přemýšlení, pro 
obrazotvornost: sedláci proti ošklivé přítomnosti hledali útočiště 
ve vzdálené minulosti; ba i ti, kdož uctívali sochu Nepomukovu, 
věděli přece, že je to povýšenec nedávného púvodu, 1 a jejich prostá 
modlitba vznášela se k sv. V ácla vu a mistru Janu Husovi, jež 
stejně ctili jako patrony zemské. Tu a tam zachovaly se skupiny 
kacířú velmi rázných, poměrně vzdělaných, požívajících vážnosti 
těch, kdo neodvažovali se následovati jejich statečnosti: zapomněli 
katechism, ale pamatovali si, že království České někdy bývalo 
samostatné a sedláci předmětem postrachu. 

Nejčistší vody valí s sebou zkažené zbytky, a nejšlechetnější 
pohnutky směšují se s výpočty malichernými: rolnické kraje, oby
dlené od Čechů, stěžovaly si tehdáž ne bez důvodu, že jsou 
obětovány prúmyslovým krajům, obydleným od Němcu; vývoz 

1 [Viz Denisovy ,Čechy po Bílé hoře., díl I., str. 404-405.] 
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obilí by! zakázán, aby práce byla lacina, a naopak cly ochrannými 
zvyšována cena výrobku, jichž potřebovalí sedláci. Kdo těží z jejich 
tísně? - Němec, cizinec, věčný nepřítel, ten, jemuž ve středo

věku neprozíraví králové vydali pohraniční kraje zemské. Zda ne
zazní nikdy hodina pomsty? V takovém ovzduší vyrustá většina 
prvních pěstitelů české literatury; vycházejí z řad lidu, mnozí jsou 
púvodu kacířského, vídávali slzy svých rodičů, ve škole od první 
chvlle bývali předmětem posměchu svým spolužákllm německÝm 
a po všecken život nepřestali nenáviděti soustavu vychováv'ací: 
jež jim vnutila svěrací kazajku cizího jazyka. Jak by nebyli v po
kušení domáhati se postavení méně ponižujícího pro svůj národ! 
V okolí jich cítíme jako záchvěvy probuzení: druzí Slované, i méně 
vzdělaní, hýbají se pode jhem; zda Čechové zůstanou pozadu a v boji, 
který počíná, zda potomci Husitu budou jediní chy1::ěti v utkání? 

V álkami revolučními udržuje se hnutí příznivé touhám po 
samostatnosti, kdežto převážný úkol Ruska lichotí pýše potlače
ných, kteří ve své zemi snášejí se vzrůstající podrážděností zpup
nost německou. Když Rusové a sněhy zničili velikou armádu na-, 
psal povstali Němci. Dávno před ním Vojtěch Nejedlý uka
zoval na Rusko nespoutanéa pyšně stojící naproti dobyvateli 
Korsick~mu, k jehož nohám padla celá Evropa. Požár Moskvy 
nadchl Celakovského k jedné z jeho opravdu nejkrásnějších písní: 

Ne krupobitím, ani lijavcem 
na širém poli obilí polehlo, 
to zatopeno, to rozdrceno: -
ach! pode Moskvou, pode matičkou, 
tam na rovinách, smutných dolinách, 
mnoho chrabrého vojska ruského, 
mnoho vojínstva i francouzského, 
ke syré zemi hlavou přilehlo, 
to rozbodáno, to rozkotáno 
ostrými meči, hrotem bodáků, 
i přívalem to kalených kulí I 

Vy velké matky věrní synové, 
vy milé vlasti obhájcové, 
dobrého cara zástupové! 
My za tu lásku, za ochotnost, 
za drahou obět vašich životů v, 
vám slavili jsme panichidu, 
jakou-to posud svět nevídal 
a o jaké snad nikdy neslýchal. 
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Nebylo u nás světla hojného, 
nebylo dosti vosku jarého 
pro to-li množstvÍ duší vašich 
a my postavili jedno světlo 
do toho-liž chrámu božího, 
jediné světlo - matičku Moskvu 
vám, synům milým, na usmíření, 
a vrahům našim na pokoření. 1 

Tato velkolepá pochodeň byla Slovanům oblakem, který zá 
noci posiloval na poušti Židy malomyslné a vedl je do země za
slíbené. Dojem, způsobený v myslích hrdinstvím moskevským, byl 
tím hlubší, čím politika rakouská byla jalovější a žalostnější. 2 

* * * 
Od několika let nesmělá reakce jeví se na prospěch Fr a n

t i š k a L (1792-1835), aniž některý z obránců jeho podal posud 
důkaz dosti přesvědčující, jímž by oslaben byl spíše přísný od-

, [»Veliká panichida< Č. V. >Ohlasu písní ruských< (1829).] 
2 Různí spisovatelé pokusili se vysv~tlit!. příčiny obroze;lÍ če,ské?o. 

Skene, který jako Moravan byl by m?hl by tl lepe zpraven, Vidl v noem Jen 
spiknutí předních pánů, kteří používal! svých kapla~uv a vychovateluv, aby 
vzbudili opposici, příznivou svým osobním prosp~chum. [~lfred von Skene, 
.Entstehen und Entwickelung der slavlsch-natlOnalen Bewe· 
gung in Bohmen und Mahren im XIX. Jhrdt.< (1.893).J K~y.by Mora
vané nebyli měli jiných vůdců než šlechtu,. dávno by ~yh ~ap?mnel.l, n~ s,:ou 
minulost a na svůj jazyk. - Helfert a Jlrecek hnut! ceske p~I'pISUJI vylu~ně 
reakci, vzbuzené germanisačními pokusy cís. Josef~ ll. NeqbaJI,toho, co jest 
obecného ve vzrušení, které stejnou dobou prOjevIlo se v Cechach, v.Polsku, 
v Bulhar~ku, a zapomínají, že skoro všickni předvěstitelé obrozen,í c,esk~ho 
jsou osvícenci, josefinisté, kteří, třeba litují některých opat~ení ,cIsaro":,ycho' 
zůstávají přece voltairiany. - M a s ary k o:: i, kt,erý d~es i: Jed.~In: z vu~~:-r 
mladšího pokolení českého, náleží zásluha, ze udalostl o cesk~ spo]I,l Jak, s deJl
nami předchozími, tak i s obecným vývojem .SI<:vanu. [>~es~a, .. otaz,ka<, 
1895,] Bohužel, že zaujat je předsudky mystlckyml, ktere svadejl ho c~sto 
k závěrům si odporujícím. _. Kaizl dokázal, jak mnohé z těchto hypoth~s J~ou 
neodůvodněné, a jaJs vůbec Masaryk upřílišuje vliv ,směrů. romantlckych 
a náboženských. [>Ceské myšlenky«, 1896.] - Ze tradIce Jednoty 
br a trs k é a K o m e n s k é h o rĎělv veliký vliv na obrození české, ~elze po: 
pírat ale působily jen nepřímo' a v podobě, jakou jim dali spIsovatele 
XVIiI. století. Kdo v Dobrovském a Havlíčkovi vidí přímé pokračoyat~le 
Bratří, odpírá faktům nejzřejmějším; připisuje-Ii se jim ,takové ,snažem kre: 
sťanské, aby přeměněni byli v předchůdce Tolstého, to Jest mysjenk~, ktera 
svědčí jen o mocné obr~zo~vornos~i, Ma~a.~ykov~. ::- Murko paprotl tom~ 
upřílišil vlivy německé, ac rad uznavam Jejich dulezltost. - Vubec obrozem 
české vzbuzené politikou císaře Josefa II. a podporované obecným pokro!'em 
vědo~í slovanského, bylo stupňováno a často sváděno romant.ismem neme
ckým' v trvalé a skutečllé podstatě je především jednou z e~)ISo~ v demo
kratické evoluci století, jež má svůj původ ve filosofickém raCIOnalIsmu. 
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sudek vrstevníků. Šťastným sňatkem s Marií Teresií zmlazena krev 
Habsburků, které tížila dvojnásobná dědičnost Karla Smělého a 
Johanny Šílené, a bujná činnost Josefa II. právě tak jako ostražitá 
povolnost Leopolda lL, připomínají jasně vlastnosti oněch vévod 
Lotrinských, kteří jako velicí rekové a obratní diplomaté vy
plnivše XVII. století hlukem svých dobrodružství, vzdali se koruny 
vévodské jen výměnou za císařskou. Marie Teresie, často lepším 
vnuknutím vedená, vyvolila Leopoldovi za manželku Marii Ludo
viku, dceru Karla IIL, pošlou z oné větve Bourbonů španělských, 
kteříž od Filipa V. po Karla IV. byli stále stíháni trudnomyslností. 
.Skoro všickni bratří Františka I. byli dotčeni vážnou poruchou 
nervovou; jeho syn Ferdinand I. trpěl epilepsií a slabostí duševní. 
Zda není kus choroby duševní v nenávisti Františka 1. k tomu, 
co více nebo méně podobá se pokroku? - Misoneism 1 je vše
obecným rysem ducha lidského: do jisté míry však, a když 
objevuje se ve formě násilné, nabývá povahy podezřelé. 

Příklad otcův a vychování, jehož mu se dostalo, zvětšily 

II hocha takto instinktivní hrůzu z novot. Leopold IL, jsa velice 
podezíravý, učinil z policie přední odbor vládní a nedůvěrou svou 
neušetřil ani těch, na něž musil vznášeti část své moci. Podstatnou 

··"'·"'''In· ou Františka I. byl jakýsi chorobný strach: i ke konci svého 
života, kdy nenadálé úspěchy byly by mohly jej zaplašiti, děsí se 
úkladů; tím konečně vytvořuje se při něm jakási původnost a ze 

f dává se mu zjev jistého pevného chování. Hlavní svou chybu 
na system: chce vyhnouti se nejlehčím otřesům; vše utišiti 

ubiti - ba i touhu po činnosti, zabezpečiti svúj klid všeobecnou 
bnosti, jiného nemá ideálu politického. 

Není divu, že od první chvíle nebyl milý Josefovi II. Tento 
loudavý, těžkopádný, netečný a potměšilý, jenž nenaučil 

tanci, ani šermu, ani jízdě na koni, zdál se bouřlivému 

neschopným >sloužiti státu v jakémkoliv úřadě«; ne
při něm hrubě jiné dobré vlastnosti, než jistou pili, .ale je 

spíše jako stroj; nic není v něm: chybí mu myšlenky.« Aby ho 
povolal jej do Vídně, hledě zasvětiti ho do věcí státních: 

byl málo nadaný a učitel velmi špatný, Rozmary Josefovy byly 
ašily vůli tužší než byla Františkova; jinoch zastrašený 

jen uchrániti se důtek. Z tohoto schvácení zůstala mu 

1 (Misoneism (z řečt) odpor proti novotám.] 
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nevyléčitelná památka. Po všecku dobu dlouhé vlády své nepo
vznese se nikdy ku pochopení prospěchův obecných, zabývati se 
bude malichernými titěrnostmi, skrývaje sobeckou lhostejnost a na
prostou chudobu ducha za zevnějškem otcovské dobromyslnosti. 

Nebyl neoblíbený, protože chyby jeho nebyly nepříjemné 

většině jeho poddaných. Vychování, jakému Rakušané podrobeni 
byli po věky, potlačilo u nich samu potřebu myšlení; nasládlý 
despotism Habsburků vtiskl na dlouho duchu národnímu jistou 
prostotu a životu veřejnému dal ráz idyllický. Vídeňané, obdaření 
od Josefa II. svobodami, jichž nežádali, pohráli si s novými ideami: 
již znudili se jimi a bez lítosti vrátili se ke svým starým zábavám, 
k hudbě a žertům. Revoluce francouzská ani na chvíli neodvrátila 

je od zalíbených zábav jejich. 
Docela jinak bylo tomu v Uhrách a v Čechách, 

zpráv z Francie hnutí posledních let trvalo dále v kruhu úzkém. 
Ústupky Leopoldovými uspokojeny byly zatím v podstatných 
věcech duchovenstvo a šlechta, jež poplašeny výbuchem revolučním 
srazily se kolem vlády. Protože nad to přívrženci oprav netw,řilí 
skupinu organisovanou, opposice přestávala jen na nerozhodných, 
bezvýznamných projevech, jež byly snadno potlačeny a jež zavdaly 
králi vítanou jen záminku k zavedení vlády nelítostného útisku. -
František I. naučil se od svého otce, že je lehčeji předejíti zlo, 
než zaháněti je. ,Podstata státu,« pravil Leopold II. ve svém na
řízení ze dne 1. září 1790, »záleží v jednotě vůle a sil všech 
občanův, a nejvyšším jeho zákonem jest udržení veřejného po-" 
řádku; vše, co ohrožuje tento pořádek veřejný, vše, co budí nebo 
zdá se buditi zmatky a roztržky, vše, co zmenšuje poslušnost 
dlužnou panovníkovi a působí, že povinnosti politické nebo ná
boženské vykonávají se s větší vlažností, musí býti pokládáno 
podezřelé. Pravidla opatrnosti přikazují, aby k zabránění těchto 
zlých účinků zakázány byly knihy, jež haní neb tupí zákony 
svrchované, protože oslabují u poddaných ducha poslušenství a 
stěžují více výkon vůle panovníkovy.« Nástupce jeho vštípil si 
hluboko do srdce tyto instrukce a stroj vládní byl zřízen tak, aby 
ohlašoval nejmenší projevy svobodomyslné a v zárodku je pó~ 
tlačil. Řídící ministr Thugut, jenž nenáviděl revoluci - jediná 
sekyra může uhasiti tento pozar, říkával s jakýmsi smělÝ!l1 
obrazem - byl příliš zkušený a smělý, aby se lekal pří 
osamělých, byl by rád nedbal těchto maličkostí. Císař bral 
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vážněji; důvěrníci jeho byli pošetilci, jako Colloredo, s nímž podlé 
slov Lacuéových, 1 ~srovnávali se, aby zamítali prostředkv i oby
čejné«, nebo ctižádostivci, jako Saurau nebo hrabě Pergen, do~

upevniti svůj vliv tím, že přijímali udání pravdě nejnepodob
nější. Jejich vítězstvím byl process roku 1795, následkem jehož 
plukovník Hebenstreit byl oběšen, a v nějž zapleten byl jistý počet 
Maďarů, jichž vina nebyla těžší, než že vážně pojímali obrazo
borství, hlásané Josefem IP Není dokázáno, že dvůr sám byl příliš 
pobouřen zločiny, jež se jim přičítaly: v nejistotě příležitost zdála 
se mu vhodnou, aby strachu nahnal nespokojencům. 

V Čechách svobodní zednáři sledovali dosti bedlivě události 
francouzské a iI1umináti, kteří neděsili se theorií radikálních, měli 
'J lóžích jistý počet stoupenců Sedláci byli patrně pobouřeni 

m roboty: již ro~u 1775 oznamovalo se nebezpečenství, 
z toho, »nasadí-ll se do jejich hlav touba po svobodě, 

neměli nijak správné představy<, a potom jejich 
ování věru nebylo pokojnější. Vzpoury, jež v různých stranách 

ka, zejmena v Sasku, udály se v stejný čas s bouřemi 
zskými, zvýšily strach dvoru, takže přikazoval správcllm 

zdvojenou bdělost. Dne 11. listopadu 1792 odměny byly 
každému, kdo by udal pobuřovatele, kteří vykřikují nebo 

zprávy nebo hesla znepokojující a 'poskytují takto pouličním 
ům příležitost ukazovati své rozumy a své vědomosti po 
dách a kavárnách.« 3 Zprávy, jež přicházely z Prahy, zdály 

. ými. Neustále šíří se a lepí plakáty pobuřovací, psal nej
purkrabí, t hrabě František Rottenhan, dostal jsem ještě dva. 

ID e a n ,G Jé f, ar d ~ e }-- a,? u é e ,(1752-1840), člen shromáždění zákono
(1 79?J, .1ra~ dostl, d~.lezlt~u ~lohu. za revoluce; po f:řevratu Napo
slouz.l novemu ClSlrl v ruznych ministerstvech.] 

• »Ge h e i m e A k ten s t li c k e<, uveřejněné ve feuil!etonu časopisu 
rrespon denz« v Praze 1868 (listopad). 

• J.f~r~tý so:rd a
v 

trest vy~onán nad muži, kteří pokusili se tajnou orga
SlfJtl, v narode uherskem svobodomyslné idee revoluce francouzské. 
k~~tna ~7~5 na generální }ou;:e budínské mečem bylo popraveno pět 

u<:astmku! naposledy uceny opat Ign. Martinovics. Ze třinácti 
obzalovanych ]edenácte žádalo za milost ien mladiství Szolarcsik 

" ' ~ d?~oláv~jíce s~ své r:eviny žádali za' spravedlnost, ale 3. června 
~ sLatl. ):nI >s~lkle.ncl< byl! odsouzeni do žalářů pevnostních, mezi 

ranbsek K~zlnczy (1754-1831), slavný tvůrce moderní lite-
11l<l:tr,ro~ ",svou za:l::~~uv. podo~n~ našemu Jungmannovi, nad něhož 

[}"'\1r"r.ol7'!,~h" rozm~n},teJs; cmnostl, prekladatelskou z moderních literatur 
a ye.tsl puvodnostI vlastní tvorby básnické Kazinczy 

let na Sprlberku brněnském, odkud propuštěn roku 1801.] 
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Rozumuje se víc a více v kavárnách a hospodách, jak jsem o tom 
zpraven od tajné policie. - Samo vojsko bylo ohtoženo vsakováním 
nových ideí. ~Smluvil jsem se s velícím generálem t hrabětem 
Thunem; jakmile usvědčen bude některý důstojník v té věci, bude 
hned a bez okolkův odevzdán profousovi. Co se týče osob obČan
ských, slíbil jsem odměnu každému tajnému zřízenci policejnímu 
jenž mně vydá takového mudráka nebo všelikou jinou osobu, je; 
usvědčena bude, že psala nebo rozšiřovala posměšné letáky nebo 
zapletena byla v jakoukoli podobnou příhodu. Některé osoby 
z úřednictva magistrátního jsou podezřelé, že svým chováním 
opposičním hledí získati mínění veřejné.« 

Byly obavy, aby zvláště do Čech nezamířili francouzští 
emissaři: • Pověst jest obecně rozšířena, ač jinak bez důvodu, že 
pobuřovatelé naleznou zde příčiny a podněty pro svou soustavu 
nepořádku.« - Zda tyto obavy zakládaly se na nějakých určitých 
známkách? Nelze ničím to potvrditi, a otázka propagandy revoluční· 
náleží k nejtemnějším. Bud' jak bud', kancelář dvorská psala správcům 
zemským; .že pozorovalo se, jak tu i tam vyvěšovány a rozšiřovány 
pohoršlivé pamflety a publikace« a přikazovala jim, 'aby za původce 
publikace pokládaly a v té věci exemplárním trestem bez ro 
stavu pokutovaly se osoby přistižené, že chovají takové paškvily, 
manifesty a provolání neb jiné spisy podobné, nebo kdo by byl 
usvědčen, že je svěřoval jiným ústně nebo písemně.« Policie byla 
vyzvána, aby přísně bděla nad cizinci; ani emigranti francouzští 
neunikli podezření a byli obklopeni vyzvědači. 

Kanceláí- vyžádala si podrobné dobrozdání o stavu myslí. 
Zprávy, jež ji došly z východních Čech, dávného to ohniska 
radikalismu, zněly dosti pessimisticky: .Obecně zmáhající se 
Mění přemrštěných myšlenek o svobodě,« píše t vrchní hejtman 
litomyšlský Verst, »počíná se tak rozmáhati v lidu v 
že nemohu se již na to dívati zrakem lhostejným ... Pokud se 
pojímali současné události francouzské, nízozemské, ba i něm 
jako dějiny, zdálo se mi, že postačí dáti jim některá poučení 
telská ... Ale víc a více se množí Se phpady, kdy odvážlivci osm 
lují hlasitě se ozývati. Tak jeden lanškrounský poddaný, kráče 

pod mými okny, vykřikoval: »Vivat francouzská svoboda a 
šibenici s officírami! ~ Kocléřovský sedlák Jiří Volf na kance 
panské, když nebylo vyhověno jisté žádosti jeho, u 
mnohých druhých poddaných zvolal: »Teď již se nedivím, 
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jde-li to u nás tak daleko jako ve Francii.~ t Lažanský sedlák Jakub 
Tobek, odpíraje konat půldenní práci faráři morašickému, zvolal 
před komisí krajského úřadu: »Věřte mi, že nebude lépe, až všecky 
tyto kněžoury a všecky tyto pány pobijeme!« Ve svých krčmách 
a při svých sklínkách kořalky zacházejí ještě dále. - » Vím sice « 

připojuje vrchní hejtman, >že při blahobytu zdejšího sedláka a p~i 
moudré vládě, která každému dopřává přísné spravedlnosti, není 
snadno obávati se povstání;« konečně však beztrestností mohla 
by se oslabit úcta povinná autoritě. 

Krajský hejtman chrudimský Jan Půlpán ohlašuje přítomnost 
dosti značného množstvÍ žvastalův a zle smýšlejících poddaných. 
Noviny české, jež odbírají skoro všickni pastoři, a jež dostávají se 
do rukou sedlákův, od nichž čtou se s největší dychtivostí, při
spívají velice k tomuto špatnému smýšlení lidu; bylo by nesnadno 
zakázati je, ale nechť censura bdí, aby v nich o revoluci francouz
ské mluvilo se tónem a s úvahami takovými, aby dovedly odstrašiti 
lid a vzbuditi v něm lásku ku pořádku, ku pokojnému užívání 
majetku a ku poslušnosti zákonů. Půlpán navrhoval ještě prostře
dek, jímž by zvýšena byla vážnost úředníků, totiž vysázeti křiklou
nům hoJi 20-25 ran, čím stanou se opatrnějšími: .Nicméně, aby 
v té věci nechybil, nechtěl nic podniknouti, pokud by se neporadil 

svou Excellencí.« (8. led, 1793) - Nejvyšší purkrabí český 
Brabě Prokop Lažanský, muž klidný a mírný, nebral tragicky tyto 
zprávy a vyzývaje Půlpána, aby podle zákona trestal ty, kdož 
ohrožuji veřejný pořádek, upozorňoval ho, aby neviděl buřiče 

prvním opilci, jenž se namane. 

Co lze uzavírati z těchto zpráv? - Podobá se pravdě, že 
. v části království idee francouzské byly ochotně přijímány, 

mkde nepozorujeme ani určitého programu, vůbec ani sledu 
c,.,"''''''tí. Oznamují se sice malé vzpoury selské; poddaní odpírají 
robo~,u, mladíci odvedení na vojnu utíkají se do lesů, po vojácích 

Jl se kamer.ím. 1 
- Takové události nebývají řídké v dějinách 

a zdá se, že tehdáž neměly zvláštní důležitosti. 
Zpráva o smrti Ludvíka XVI. odcizila straně francouzské lidi 
ěné a bázlivé: i v krajích Čáslavském, Boleslavském, Kouřim-

~ ~iZ o t~mto smýšlení lid.u roku 1793 E. Guglia, • Vol k s s t i m m u n g 
m e nIm J. J 793« v Mltth. des Ver. fůr Gesch. d. Deut. in B6hmen 

.(!~92), str 1~3-18~. [Jiné příklady u K. V. Adámka, >Příspěvky 
1nC'Om selske~o lIdu z okolí Hlinska v XVIII. věku. v Roz

es. AkademIe, 1896.J 
&. Den i s - Va TI Č tl r a: Čechy po Bílé hore. II. 2 



18 

ském a Královéhradeckém, kde část lidu projevovala lhostejnost 
urážející úředníky, mnoho obyvatelů, věříme-Ii v té věci svědku 

současnému, • přešla z nadšení ve hrůzu.. V ostatní zemi obecně 
zavládl strach, ne-li rozhořčení. 

Ústřední vláda vfdeňská učinila opatření, aby l,držela tuto 
příznivou náladu; - konati se bude přísná spravedlnost sedlákům, 
tak aby nebylo jim činiti oprávněné stížnosti; nebude se dbáti 
hlupcův a bláznll: s rozhodností tím větší zakroČÍ se proti zlo
myslníkům. Tělesné tresty potkávají se s vážnými námítkami: rány 
spíše dráždí nežli děsí; lépe je buditi hrůzu, šířiti pověst, že pode
zřelí budou odvedeni k vojsku, t vyhoštěni ze statku, nebo ně

který čas držáni v káznicí nebo přestěhováni na hran ice turecké; 
kdyby tito křiklouni strojili se přejíti k činu, bel meškání užije se 
prostředků přísných; vláda vídeňská bude zpravována o nejmen
ších příhodách, jež by ohrožovaly veřejný pořádek. K těmto naří
zením František II. vlastní rukou přičinil poznámku, v níž doporu
čoval, připomenouti jemným způsobem kněžím, aby v půjčování 
časopisů byli velmi obezřelí; spisovatelé čeští budou vyzváni k nej
větší opatrnosti a censoři zdvojnásobí bdělost. 

Nevíme, jakým způsobem tato nařízení byla provedena; policie 
a vrchnosti měly plnou moc soudní a po uvězněni některých sedláků 
nezůstalo hrubě stopy. Nejbedlivějším dozorem nezamezila se ne
spokojenost: »musíme konati mnoho robot,« reptal lid, 'platiti 
daně a nad to odvádějí nám všecku čeládku na vojnu;~ pro
roctvími ohlašován blízký východ slunce svobody. Úřady měly 
pozor zvláště na jinověrce, jichž práva byla velmi skrovně vyměřena, 
a kteří podlehali rozličným poplatkům vedlejším. Roku 1797 super
intendent reformovaných církví na Moravě, Michal Blažek, byl 
uvězněn, t svědkové bitím přinucení vyzradili plán »h e I vet s k é 
rebellie<.I Spiknutí to pravdě velice nepodobné! Nikde ne
nalezneme nejmenšího důkazu o počátku provádění jeho. 

V rchnosti kořistily z obav úředních, aby pohřbily docela 
-otázku výkupu roboty. Když roku 1798 zdražilo se velíce obílí, 
připisovaly drahotu sedlákům, kteříž odpírali práci; aby přestaly 

konečně jejich věčné rekriminace, bylo třeba, aby byli donuceni 

v 1 -O z a t k n ut í pan a s up e r i n ten den taM. Bla ž k a« v Dobiášově 
Casopise historickém. 1881, str. 161-188. [Srovn. též K. V. vAdámka, » 
selských bouří., List z dějin českomoravského rolnictva v Cas. Mat. Mor., 
1902, str. 237 x.] 
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J{ vykoupení svých povinností v určitém čase; cena jejich výkupu 
bude ovšem ustanovena od majitele; po uplynutí lhťJty nebude lze 
učiniti žádnou změnu v postavení těch, kdo neužili dobrodiní zá
kona. - Vláda nechtěla zaručiti takto věčné trvání robot, a patent 
ze dne 1. }áří 1:98 vyhradil sedlákům právo vykoupiti se, kdy se 

. jim zlíbí. Ustupek to čistě formalní, protože zůstavoval vrchnostem 
moc sta~oviti cenu výkupu. Krajským hejtmanům bylo jen do
blížet, aby smlouvy nebyly příliš obtížné pro sedláky. Obme
zení bylo pružné, i při nejpříznivějším výkladu nemohlo než 
zdržeti výkupy. Zároveň úředníci byii vyzváni, aby nedopouštěli 
sic utlačování sedlákův, ale aby nechránili jich nespravedlivě a vy
stříhali se všeho, čím by šířil se duch neposlušnosti a vzpoury.
Tato theoretická neutralita vlády zaručovala v skutku libovůli 

, též jiná opatření zákonná, jimiž nadržováno majorátům 
fideikomissům, ohlašovala, že dvťh rozhodně upustil od sna!i 

fa II. Páni nežádali víc a uspokojeni na příště ve svém hmot
llém prospěch, zapomněli brzo na své revindikace politické. 

Když někteří liberálové ujali se otázky zastoupenJ měst na 
"UV"'V, odpověděno jim, že v zásadě žádost jejich je zajímavá, ale 

>v nynější době všeliká novota v ústavě je povážlivá<, poně~adž 
nynějším závratném duchu bylo by lze očekávati další po
vky, k jichž odmršťování nebylo by vždy dostatečných důvodů 

. června 1792).1 Mezi muži, kteří podepsali toto přiznání malomoci 
lidé pokrokoví, postrašení revolucí. Podobně když kancelá; 

nejvyššímu purkrabímu postarati se o to, aby stavové ne
příště jména národního zastupitelstva, jak událo se dříve 

rát, 'poněvadž je to pojem docela mylný, pravé politické 
... v nynější době je to taková neslušnost, jako kdyby 
nazval národním konventem<, v'ětšina poslechla a zamítla 
ti strany neústupné, která jim navrhovala, aby se označili 

>stavové a zástupci všech poddaných království ~. - Nej-

v pokroky byly stejně podezřelé oligarchii jako králi 
Jak"slechta tak sobecká a zbabělá byla by měla odvahu hájiti 
kralOvství naproti panovníkovi! 

Leopold II. umřel dříve, než jednání se sněmem bylo skončeno. 
v, ne.~etřil slibů vůči něm1.í. Stavové je připomenuli nástupci 
ZadajlCe na něm ústupkův určitějších. Odkázal je na dobu 

• Kalousek, ,Státní právo české<, str. 509. 

2* 
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pokoje, a když po míru Lunevillském znovu obnovili požadavky své 
nedostalo se jim odpovědi. Stavové pozbyli mysli a s tupou resignac; 
přihlJželi k nenáhlým úchvatům, jimiž zbavováni byli ubohých práv, 
o nichž na chvíli myslili, že jich znovu dobyli. Výbor zemský. 
který byl hlavním jejich úřadem výkonným, pozbyl dokonce 
i zdání samostatnosti. Jednotliví členové sněml! pokoušeli se užiti 
své iniciativy: o jejich návrzích se ani nerokovalo. Leopold II. 
prohlásil stavům, že budou slyšáni, kdykoli se bude jednat o obec
ných zákonech: pod záminkou splnění tohoto slibu, dekretem ze 
dne 30. dubna 1792 zřízena byla k o m i s e k on cer t ač n í, kterét 
uloženo zkoumati vládní předlohy: jediný zástupce sněmu zanikal: 
tu mezi četnými úředníky. Stavové dožadovali se aspoň, aby v dů-. 
ležitých otázkách zástupce jejich byl povinen referovat o nich 
v plném shromáždění jejich: 1 uspokojení to platonické, jež nebylo. 
proč jim odpírati: Bylo jim i dovoleno raditi se o některých 

článcích nového zákonníku občanského, ale nikdo nestaral se 
o jejich usnesení. 

I právo sněmu, povolovati daně přímé, bylo popíráno! Bůh> 

ví přece, že dobrá vůle jeho byla by zasluhovala vÍCe šetrnosti: 
povoloval vše, co se žá:lalo, s velice poníženými rozklady o zkáze 
země. Jeho snaha přestávala na tom, že domáhal se ohledů, j 
kontrolly nad vybíráním a nad vynakládáním daní. Vláda dávala 
zamítavé odpovědi: čas kvapi!; jakmile okolnosti dovolí, sněm vráti 
se k obvyklému způsobu jednání. Že by stavové po případě mohli; 
odepříti berni, nikoho ani nenapadlo, a důkazem toho jest, že již 
ani nebylo hlasováno. Předčítány jen proposice královské, potom, 
již ničím se nezabýv~no. t Při tom závěrky sněmů opozďovaly 
se způsobem nenvěřitelným. Tak závěrečná schůze postulatové 
sněmu na rok 1796 konala se o čtyři léta později. Na postuláty 
za léta 1797-1809 a 1811 svolení sněm:)Vní stalo se 9. března 1814 
a potvrzení od císaře teprve 28. září 1819. V těch dobách smut
ného úpadku zřízení sněmovního opomíjeno tiskem vydávati arti
kule snesení sněmovních, aniž vkládáno je do desk zemských, jakď 
dříve bývalo pravidlem. Ve chvíli bankrotu státního roku 1811. 

1 [Aby nebylo třeba častých scbůzí sněmovních, stavové volili ze sebe 
zvláštní sněmovní komisi k revidován Í zákonů z 9 členů a 2 ná, 
hradníkův, aby na mhto plného sněmu přljímala zprávy stavovského d 
vaného z koncertační komIse a o nich se radila a usnášela; jen důlt::~lI,"'~.'< 
v~ci měly býti předkládány plnému sněmu k úradě a usnesenÍ. (K 
,Ceské státní právo«, str. 507.)J 
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v oné hrozné krisi, jež otřásla státem a vším jměním soukro
mým) nikdo nestaral se o sněm. 1 

U prostřed třesku řítících se trůnú kdož by byl myslil na 
Qbranu práv zastaralých? Neustálá válka zabírala všechen pozor 
a vyčerpávala všecky síly. Nad to, když každého dne hrozilo roz
l;?adnutí říše, nejnevinnější reklamace nabývaly rázu velezrády. 
Slechta většinou byla připoutána ku panovníku svazkv osobní 
věrnosti i byla by pokládala za nehodno své oddan~sti roz
množovati jeho zármutek nevčasnými rekriminacemi. Říše byla 
v neustálé přeměně; mezi zeměmi ztracenými některé, jako Nizo
zemí a Tyrolsko, zachovávaly dosti velké svobody a kladly vážný 
odpor úchvatúrn moci ústřední; jejich praerogativy byly ku pro
spěchu druhým. Naopak pro nová území nebylo ani nároků práv
ních ani záruk; vláda zřizovala je podle své chuti a místodržitelé 
~osvojovali si tu způsoby despotické. 

V celé říši žilo se v jakémsi stavu obležení, a tísní válečnou 
oslabovány potřeby svobody, neb alespot1 nevynořovaly se na povrch. 

Ze :~av~ ti,. k.~~ zú~távali přesvědčeni o potřebě pronikavých oprav, 
nepnchazeh JIZ am do sněmu, kde neměli žádné čáky, že budou 
slyšáni. Přenechali tedy vedení sobcům a hlupcům, kteří důležitost 
přik:ádali prázd.~ým jen tretkám a z nezdarů svých potěšili se, 
kdyz dostalo se JIm dovolení nositi červený frak; ještě po roku 1830 
sněm ,věnoval dlouhá zasedání rozpravám o uniformě, parádních 
SPOdCICh, ~ obleku služebním, o šnurách a portách. Roku 1837, 

l V v'k' k 
pn.'rem ontrastu proti skomírajícím sněmům českým tuhý v._ 

votel!l, a l1e~?oll1ým odporem vynikly tehdáž s II ě m y u her s k é Sta~o~~ 
uherstI. k~en za Leop~lda 1. a Josefa II. šťastně odrazili útok moci p'anovnické 

.. rodavno,u ;wou ustavu, neprovedli sice dílo oprav, o němž pracovala 
ls~e operatm r. 1791 zvolená, ale sněm uherský pravidelně svoláván po 

etech. aby povoloval žádané berně a odvody k vojsku. Proti finančnímu 
r. l~l~,~:re:lI se prud,ký odpor I:a sjezdech župních a když předložen 
li 1. pn,cl11e pr~~ed~il1 Je~?, o,dmltán byl jako nezákonný a když vláda 

na sr:eme mlmora?neho pnspevku na umoření dluhu státního všeliká 
sZ3,vrzena ;Od S~~Vl]. Po dlouhém, marném jednání rozpuštěn byl ne po
v ~em: a, F!ant!sek, I Odhodlal se vládnouti bez něho v Uhřích. Ale 

)p;set;! tn~e~I ozyval se~ odpor mnohých žup, jehož však nedbáno 
b s~avnyc? yltezstvl nad Napoleonem 1. Teprve roku 1823 nařízením 

erne odvodela se ne - , h ' , , 
od v", v , V penellC paplrovych, ale v stříbře, roznícen 
b~or, v ~~tr:.YCh zupach. u~erských, takže úřady jejich odepřely další vy-

rm. . ~z na mlsto JejIch dosazeni byli mimořádní komisaři stavové 
naS~J~~I11 .n.~ odpor passivní, o~epřevše placení berně vůb~c, takže 

při!'r}' Ira~1 Jl vOJ~~skou exekucI. Ve sporu zvítězili stavové uberští. 
uhe~ l~~Je( ~(_~deJs!m nesnázím zahraničním ustoupil, svolav znovu 
ZáTl]~ y v v~~r; 1825), na němž s'avum uherským dostalo se nové pí-
, Y o pnstIm zachovávání ústavy uherské. 
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v době, kdy dávno již zasedání dála se v úplném klidu, bouře se 
zvedla pro nařízeni, jímž dovolovalo se stavům nosit u bílých 
kalhot stříbrné porty téže šířky, jako státní úředníci v šesté třídě 
dietní. - Zač jsou pokládáni? Nejsou úředníky státními: chtějí 
šířku porty takovou, jaká není v žádné dietní třídě.! Byli jako. 
stvořeni, aby se dohodli s vládou, která za nepřátele veřejného. 
pořádku vyhlašovala muže, kteří přednost dávali dlouhý~ sp~d
kům před krátkými, nosili vesty otevřené a kravaty po pkobm-

sku uvázané. 

»Vaše jediná a nejvyšší úloha,« pravil nejvyšší purkrabí hrabě 
Wallis t ve své nástupní řeči ke stavům dne 9. září 1805, »záležf 
v tom abyste předcházeli i nejmenší pokynutí panovníkovo.« Ne
vzpíraii se tomu a to nejen ze servilnosti, ale i z veliké přirozené 
příbuznosti. Jak~ František 1. tak i stavové čeští děsili se všdi~ého 
hnutí a co existovalo, zdálo se jim posvátným. Slovo ,reakce', 
jímž' často se označuje vláda Františka 1., není docela přesné, 
konservativní' hodí se mnohem lépe, ovšem béře-li se slovo 
~ plném svém smyslu. V letech 1800-1848 Rakousko zůstává 
ztuhlé v naprosté ztrnulosti. 

Nikdy duchové nepodléhali přísnější kázni. > Jakkoli málo 
jsem nakloněn,« pravil císař hned po nastoupení svém, >zakázati 
mírnou svobodu tisku, divím se, vidím-li, že rozličné noviny ohlašuji 
změny a čtu-li v nich zprávy plané a nedůvodné.< Od té chvíle 
nepřestává vydávati hojně rozkazů, by tato mírná svoboda ne
zvrhla se v nevázanost. -- Censorové dříve, než dovolí vytištění~ 
budou dohlížeti nad správností zpráv, jež podávají časopisy, a ne
propustí knihy podezřelé; policie zvláště je vyzvána, aby pátrala 
po knihách zapovězených. Dne 3. února 1793 zakázáno byl~ 
všeliké dílo > domácí neb cizí. jež ve světle příznivém líčí události 

1 [.K smíchu apláčijest,< poznamená~ávKal?usek(~yes,ys.t~tní p.rávo 
str. 530.) >čteme-Ii o těchto starost<;,~h sta,vu c;eskych v pncme jeJl~h .umfor:nr 
parádní a sprostší. Cit odporu boun se tln; VIce, ~zp?men~m~-l!, Sl, pk pr?,ve 
V těchto letech s t a v o V é u her š t í podnetem ze]mena vyteeneho mag~ata,. 
Štěpána Szécsenye ~1792-1,860) usil<:~ali n~ sně.mleh o prov.ed~n~p~: 
třebných oprav ve zřízem zemskem I ve VSI spoleenostl uhe~s~e. zeJI'~en Ph 
vznesením blahobytu hmotného a vzdělání ?uševníl~o. ,Z ho]nyc.h a ces~'yc 
zjevu horlivého úsilí toho ať připomeneme )e~, zaloz~n1 aJ~d~mJe u~ers e na 
památném sněmě roku 1825, kdy ohnivou rec! hrabete Stepan~ ~zecsenye ~ 
stkvělým jeho darem - celého jednoročníh::> ~uc;hodu panst;/Iy ]:ho S~·o~u 
zlatých) - vzbuzeno ve sněmě nadšení, V ne}?z n,asled<,;>.va,no st;edre pn a 
dárcova. takie za krátko zabezpečeno bylo znzem nadejneho ustavu.] 
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francouzské ... a prodchnuto je zásadami, jež protiví se soustavě 
říše dobře spořádané a zvláště států rakou:3kých.« Dekretem ze dne 
22. února 1795 stanoví se t nový zákon o censuře: každý spiso
vatel odevzdá censorovi svůj rukopis ve dvou exemplářích pěkně 
psaných s prázdným krajem pro poznámky; nesmí dotazovati se, 
komu rukopis jeho byl odevzdán, a trpělivě vyčká výsledek; 
censorovi bude volno dožádati se změn a škrtův a z rozhodnutí 
jeho nebude odvolání; jestliže spisovatel nebude dbáti těchto 
předpisů, spis jeho bude zabaven a zničen, a vinník zaplatí pokutu 
t 50 zlatých za každý výtisk postižený; nemůže-Ii pokutu zaplatiti, 
bude potrestán vězením. Kolportáže je zakázána: kolportéři budou 
uvězněni a skladatelé knih prodávaných budou stíháni.! 

Od roku 1781 byly ve větších městech otevřeny čítárny: nyní 
byly zrušeny, • protože místo aby byly užitečné, staly se škodlivými«; 
knihovny půjčovacf byly zakázány. Zapovězeno tisknouti knihu 
v cizině bez předchozího svolení. Po novinách politických vzaty 
fl.a mušku časopisy literární a podrobeny nejúzkostlivějším před
pisům. 

Konečně i censoři upadli v podezření. Ze studu, z úcty ku 
práci, z pospolitosti družné stalo se, že propustili spisy, jež, ač ne
obsahovaly nic podvratného, nebyly prostými panegyriky. '- Ta
kový není úkol censury, napsal přísně president dvor. místa poli
c.ejního t Sumeraw roku 1801, jí neběží o věc vědy, ale o dozor: _ 
• Při duchu, jenž vládne nyní, když tolik spisovatelů má patrnou 

ost šířiti zásady odporující víře a státu, dobře zřízená SOlh 

censurní je důležitým ústavem státním, a dovoluji si tvrditi 
tento ústav podle znalosti, jakou policie míti musí o obecenstvu 
eho smýšlení, také jen od ní způsobem pro klid státu přimě

pravé vzdělanosti nijak nepřekážejícím, řízena býti může.« 2 

18. září roku 1801 censoři byli v skutku podřízeni ministru 
. {mu. Ten doporučoval jim největší opatrnost: zvlášť aby 
si na čas a nedbali netrpělivosti autorů. 

Censura byla rozšířena na tabatěrky, hračky, Vejlre. »Komisi 
« roku 1801 bylo uloženo zkoumati znovu všecky spisy, 

od roku 1780: ve dvou letech odsoudila jich dva tisíce 

I [Srovn.
v 

F. Menčík, .Censura V Čechách a 
• kro ces. společnosti náuk, 1889, str. 133 -135J 

)
G. WOlf, .Geschichte der k. k. Archíve in 

1 , str. 154. 

n a JH o r a v ě. ve 

W i e n< (ve Vídni 
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pět set. 1 Končilo se tam, kde by bylo možn'á začíti, rozkazem. 
časopisům, »aby ze zprávo věcech politických uveřejňovaly jen 
ty, jež jim budou dodány vládou nebo jež by byly již vytištěny 

v listě úředním. < 

Roku 1809 za ministra StadlOna, aby probuzeno bylo mínění 
veřejné a rozníceno vlastenectví, uveřejnilo se několik oběžníků 
liberálních; nikdo nebral je vážně a po míru Vídeňském (1809) 
klídně pokračováno v obyčejném šlendriánu: knihy dále se roz
třiďovaly na čtyři druhy: zakázané, dovolené s podmínkou -
mohly býti zůstaveny po určitou dobu osobám doporučeným, 
jichž jméno předloženo bylo císaři - trpěné, mohly býti čteny,. 
ale ne ohlašovány - a konečně schválené; to byl druh nejméně 

četný. 

Policie nespokojila se tím, že dohlížela na veřejné mínění, 

chtěla je říditi oběžníky, úředními denníky, zprávami, jež posllala 
do hamburského Politischer Journal nebo později -- od roku 1803 
do augšpurské Allgemeine Zeitung, jež měly dosti čtenářů v říši 
a svými službami zakoupily si poloviční shovívavost, z níž se 
těšily. Ovšem tyto prostředky chytré neoklamaly nikoho. Úsměch 
budilo, když po každé o narozeninách císařových čtlo se, že kostely 
byly přeplněny věřícími, kteří shromáždili se, aby přivolávali po
žehnání nebeské na hlavu panovníkovu, a že odpoledne zástupy 
dojemnými slavnostmi radostně oslavovaly ten krásný den. V skuteč
nosti všední popularita Františkova přestávala na Vídni, kde zevlu
jící lid byl mu vděčný za dobromyslné jeho chování, za ochotu, 
se kterou uděloval audience, za pozornost, kterou věnoval klepům 
jemu donášeným, za nářečí vídeI1ské, jímž mluvil. V druhých 
zemích ovzduším podezření a strachu potlačen byl všecken duch 
veřejný, a obyvatelstvo zajímalo se o události jen odrazem přímým, 
jímž působily na jeho postavení. Pohnutí, jež vzbuzovaly čas od 
času, šířilo se jen v kruhu dosti těsném, takže nejen netvořilo cit 
pospolitosti obecné mezi ruznými zeměmi mocnářství, nýbrž roz
množovalo rozdíly, které je dělily. Rovněž postrach, jejž cizí spis 
vatelé naháněli státní moci, byl pravou záštitou malým literatu

rám zemským. 
Podobný výsledek měla opatření, jichž předmětem byly spo

lečnosti mezinárodní. Největší strach byl ze svobodných zednářů. 

1 Springer, .Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener 
F rieden 1809<, díl I., str. 63. 
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kteří měli skutečný- vliv, jak projevilo se skVělým úspěchem 

,Kouzelné flétny', jenž vysvětluje se narážkami zednárskými, v ní 
{)bsaženými,l Nenáviděni byvše od Leopolda II. působili synu jeho 
{)dpor i hrůzu; vzhledem ke smýšlení dvoru odpadlictví zasáhlo 
řady a odpady dály se tak četně, že ke konci roku 1793 
poslední členové usnesli se, že se rozejdou, pokud nenastanou 
okolnosti příznivější. František 1., jemuž toto rozhodnutí bylo 
{)známeno, schválil je rád, ale nezapomenul dávného svého pode
.zření. Zbavil se zla: bylo třeba zabránit, aby se opět nezjevilo. 
Spolky tajné byly zakázány pod tresty nejpřísnějšími Úředníci 
činili přísahu, že nenáleží žádnému spolku zakázanému, a obnovili 
svůj slib písemně: tato povinnost byla zachovávána od roku 1801 
-do 1848. 

Podezření vlády šířilo se na kruhy nejnevinnější, na spolky 
Dobročinné, bratrstva náboženská; jednotlivci, když dávali ples, 
zvali komisaře policejního, aby nebyli vydáni nejnepříjemnějšímu 

podezření. Universitám zakázáno udržovati styky s učenými spo
lečnostmi zahraničnými. Cesty za hranice byly skoro docela za
mezeny a průvodních listů požadováno s nejprotivnější přísností. 

V Olomouci mluvilo se roku 1798 a 1799 o tajných popravách, 
občanech, kteří vyrváni byli svým rodin:ám; pověsti ty měly 

původ svůj v častých prohlídkách domovních a v činnosti tajné 
;policíe, jež ráda šířila hrůzu. Články zákonníkll byly tak neurčité, 
ze dopouštěly úřadům zaplétati v obžalobu ze spiknuti všecky, 

se jim nelíbili. Úřady byly tím pozornější, že cítily se špeho~ 
vány hejnem biřicův a zvědův a že udání nejnesmyslnější byla 

ána bez kontroly. Konduitní listy byly znova zavedeny a 
. byli propouštěni nebo pensionováni, aniž zpraveni byli 

ybách, jež jim byly vytýkány. Protože opět reformami Josefa)I. 
la zvláště rozšířena pravomoc státu a že počet kandidátů k úřad~m 

'ným byl značný, tento system politický působil pronikavým 
na mravy. Občanstvo žilo v jakés úzkostlivé malátnosti 

vyjevené náměsíčnosti. Nebylo žádné vzájemné dllvěry; v kavár
jakmile vstoupil cizinec, zavládlo úplné mlčení. Hovory 

úzkém kroužku týkaly se žertů rozpustilých a hrubých; způsob 

I [V textu ,Kouzelné flétny' shledáváno allegorické oslavení francouzské 
uce: Pamma znamená svobodu, Papageno aristokracii, had deficit, Sara
kněží nirodní shromáždění (Geheime Geschichte des Verschworungs

der Jakobiner in den osterreichischen Staaten 1795).] 
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života byl volný a představení rádi přehlíželi milostná dobro
družství svých podřízených, protože pokládali je takto za chráněné 
od horších pokušení. 

Úzkosti vlády vysvětlují se částečně tajným odpadáním Med: 
níků. František I. stěžoval si do ducha ironického a reptavého 
svých podřízených: kritisují rozkazy, jež dostávají; . > ba i ve 
vyšším úřednictvu vyskytují se muži, kteříž nepřestávají odpírati 
zásadám, které jsem schválil .. ' Kdokoli svým postavením nent 
ustanoven k tomu, aby podával mínění své o některém předmětě, 
nebo kdokoli není otázán o to od panovníka, nemá také žádné 
povinnosti vyslovovati se nějak o důležitosti neb nepatrnosti jeho ... 
Presidenti dohlédnou přísně, aby, pokud uznám za vhodné vytknoUl~ 
některé vady, tyto byly přijímány s povinnou úctou, aby nikdo 
o nich si nedovoloval žádných výkladův a drzých poznámek.« 1 

Je sice velmi snadno umlčeti lidi, jichž budoucnost závisí na 
zprávě policejní, ale mnohem nesnadněji obdrží se od nich ~ráce 
užitečná. Úředníci většinou byli nespokojeni, špatně placem, na 
mizinu přiváděni častým měněním místa, demoralisováni odporem, 
jejž cítili kolem sebe. Za svou porobu mstili se nedbalostí polo. 
přirozenou polo vypočítanou. František zachoval system Josefa II. 
s jeho krajně složitými stížnostmi a odvoláními a s přílišným roz
šířením přímého zakročování centrálních úřadů správních: úřednic~ 
nižší dobře vystihli chvni, aby nic nedělali. Pod záminkami nej
nepatrnějšími referovali svým představeným, žádali instrukcí ~ 
komisí vyšetřovacích přibývalo, dobrozdání následovala za dobro
zdáním a rozhodnutí byla odkládána do nekonečna. Protože ze 
šetrnosti obmezoval se počet úředníků výpravčích a tím, že formal
nosti byly spletitější, nejpotřebnější kusy nebývaly v čas vyřizovány. 
Beidtl vypravuje, že město O;omúc roku 1798 žádalo za dovolenf 
zříditi si na své útraty sál divadelní; věc protáhla se až do 
roku 1818. Třeba bývá osmi let, než dostane se potřebné 
na opravu kostela, jenž hrozí zřícením. 

Mnoho míst úřednických udělovalo se konkursem: několik 

měsfcův uply'nulo, než formality byly vyplněny; potom přicházel, 
do Čech muž, jenž dráhu svou vykonal v Dalmacii nebo v Buko
vině zhola neznalý obyčejův domácích, a jenž špatně vyřizoval' 
prá~i, kterou neznal. Jeho podřízení rádi ho šidili. Centralisace, 

1 G. Wolf, .Geschichte der k. k. Archive in Wiel1<, str. 238-

jejímž účelem bylo posíliti moc panovníkovu, měla skutečně v zá
pětí úplné ochromení organisace vládní: při úřednictvu velmi 
drahém a velmi četném věci běžné nebyly vyřizovány, nejnaléha
vější a nejjednodušší novoty narážely tím spíše na skeptickou lho
stejnost nebo na potměšilou nedbalost úředníků, jichž úkolem bylo 
je prováděti! 

Radikální theorie Josefa II. zůstávaly úředním evangeliem _: 
,Přání, prospěchy a požadavky jednotl vých zemí bud'tež oběto
vány vyšší potřebě udržeti moc státu celého. < - Jen že tento stát, 
hrozná to abstrakce, kteréž obětovány byly individuality historické, 
nebyl schopen, aby užil práv, jichž domáháno se proň, a aby 
zřídil instituce ústřední, jež by - podle záměru jeho pyšných 
představitelů - vtiskly rozličným částem směr společný. Vláda 
Františka I. je vyplněna řadou nesouvislých pokusů, jichž účelem 
bylo odstraniti nesnesné spory o kompetenci příslušných kanceláři 

a" direkcií dvorských. Žádný z těchto pokusů nezamezij zlo, jež 
tkvělo v samém systemu, jenž nijak se neshodoval s podstatnými 
potřebami říše a se skutečnou její povahou, 

O~ět a opět spojovány s kanceláří dvorskou finance nebo 
připojovány k ní neb odlučovány od ní jisté provincie se 

ným jiným výsledkem, než že ve zmatek uvrhovány úřady. Když 
stával se nejspletitějším, zřízeny zvláštní komise, jež byly 

veň sbory poradními i úřady výkonnými; jejich zakročování, 
zařízené a občasné, nemělo nijaký užitečný výsledek, takže 

zemi, kde nebylo trpěno žádného odchylného mínění, vůle panov-
ova neměla moci nežli ku potlačení živlů činných, Arcikníže Karel, 

císařův, ohlašoval roku 1802 »cit zármutku«, jejž tento úpadek 
budil mezi nejvěrnějšími poddanými. - »Horlivost nejlepších 
ků chladla, poněvadž neviděli žádný výsledek své práce; 

obory správy vnitřní jsou v plném rozvratu, a převeliký 
institucí, zavedených v jiných státech na největší prospěch 
blahobytu, jejich štěstí, jejich moci, v Rakousku jsou věcmi 

',« Přes trojí autoritu urozenosti, nadání a služby nepo-
se ani potlačiti těžké nedostatky organisace vojenské: služba 

nahrazena byla službou stálou, ale vrchnostem a magistrá
byla zůstavena péče o sestavování listin konskripčních, co za

příčinu k nejlibovolnějšímu jednání a v nenávist uvádělo 
y, jež válkou se zdvojnásobovaly. 
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Arcikníže Karel dosáhl roku 1801 zřízení státního a kon
f e r e nč n i ho min i s t e r s t va, jež, rozděleno jsouc na tři depa rte
menty: vnitřní, 1 zahraniční a vojenský, mělo podle slov císařovÝch 
> uvésti v užší jednotu rozdílné větve správy a umožniti pano~ní-' 
kovi, aby jediným pohledem obsáhl celek věcí státních, tak aby 
správa jednou v pohyb uvedená dále pokračovala jako hodiny 
dobře natažené <. 2 

Na neštěstí tento ústřední úřad působil spíše jako překážka 
než-li jako hybná ,síla. Snesení ministerstva státního tvořila jen ná
vrhy, >jež panovník sobě vyhražoval ku přijetí nebo zavržení.' 
nejdůležitější návrhy kupily se v kanceláři jeho, aniž dochá~el~ 
rOl-hodnutí, a ministerstvo, většinou složené z přívrženců statu quo, 
pozbylo záhy odvahy malým úspěchem prvních svých návrhů. 

Zasedání plná scházela se po řídku a byla nahrazena písemními 
zprá varní; náčelníkům správy vrácena opět jejich moc, a minister' 
stvo státní nejen nezavedlo, jak se doufalo, větší jednotu ve správě, 
nýbrž stížilo více stroj vládní a nové kolečko přidáno přístroji, 

jenž zdál se důvtipně sestrojen, aby zdržoval činnost veřejnou. 
Z jakéhosi pudu panovník vyhledával muže, kteří hodili se 

nejlépe k této rozrušenosti ústavní; bál se lidí mladých, kteří 

yřelou jaksi krví snadno podléhají náhlým změnám; cizinci, totiž 
Němci, jež někteří ministři povolali do Vídně, aby ve prospěch 
Rakouska vykořistili probuzení veřejného mínění, popuzeného ná
jezdy Francie, byli mu podezřelí; i ti, kdo stali se ochotnými ná
stroji Metternichovými, Muller, Pilat, ba ani Gentz, nebyli oblíbeni 
a získali si přízeň císařovu teprve, když dali záruky ne své upřím
nosti, ale své obezřelosti a své mírnosti. Měl v ošklivosti horli 
i když týkala se velikosti domu jeho; zánovní katolíci byli mu 
tudíž protivnější než protestanté, poněvadž jejich odpadlictví 
jevovalo nepříjemný neklid; důvěřoval jen mužům docela pokoj
ným, kteří netrápili se žádnou potřebou duševní. 

S tohoto stanoviska šlechta podávala zvláštní 
nový panovník upustil od praxe Josefa 11., který, zůstaviv 

, [Ve vnitřním departementu jeden rada byl pro země české s 
jeden pro Uhry. Uhři však odpírali, aby kancléř uherský byl podříz 
nímu a konferenčnímu ministerstvu, jak bylo ustanoveno při zřízení 
úřadu, že dvorští kancleřové (českomoravský, uherský, sedmihradský a 
roku 1805 též italský) podřízeni byli diriaujicímu státnímu ministru hrab 
Leopoldu Kolovratovi.] '" 

2 Springer, .Geschichte Osterreichs seit dem Wiener Frie-
d en<, 1., 51. 

některá přední místa aristokracii, rád pohrdal právy urozenosti 
a snažil se uspíšiti rozvoj měšťanstva. O jmenování napříště roz
hodovalo téměř výlučně postavení sociální a svazky příbuzenské. 
Ve správě rozhostila se koterie, jejíž členové šetřili se a podpovali 
na nájem: >soustava neobmezeného nepotismu zachvátila rychle 
země západní se svými následky obyčejnými, korrupcí, intrikou 
a servilností. < 1 Nejlepším doporučením ku povýšení prostředních 

lidí, kteříž. úřady své pokládali za sinekury, bylo, když toužili, aby 
měli pokOJ a osopovali se na stdljce plánu, na bystré hlavy, na 
geniální muže, na literáty, na vlastence, Rakousko stalo se tehdáž 
tím, čím zůstalo skoro až po naše dni, říší byrokratickou, kde moc 
veřejná je soustředěna v rukou oligarchie, odevzdané svému úpadku 
politickému, protože ve svůj vlastní prospěch vykořisťuje moc státní. 
Vláda šlechty, právě proto, že byla na chvíli popírána, a také proto, 
že přese vše některé myšlenky rovnosti znenáhla vnikaly do říše, 

jala se vystupovati mstivě a jevila zpupnost a smělost, jakých ne
měla za dob předchozích; úředníci, jsouce lhostejni k otázkám 
všeobecného prospěchu, snažili se pokud zbývala iim horlivost 

ržeti v těsné závislosti nižší tříd~, jichž pokrok b~l by ohrozii 
výhradné právo. 

Poslední zbytky samosprávy obecní by ly potlačeny. Již roku 
1797 František II. prohlásil, že volba - tento stín volby, jenž Zl!~ 

ven by! nařízeními Josefa II. - »ruší zjevně mír občanský a svor
působí nekonečné roztržky, nepřátelství a různice.« Aby se 

vyvaroval, prohlásil úřady městské za doživotní; uprázdní-li 
místo úmrtím nebo vzdáním se, kandidáti podají svou žádost 

anu krajskému, jenž ji prozkoumá a ve shodě s vyššími úřady 
ví seznam osob volitelných; z nich volí výbor volební, složený 

kohka delegatů, ustanovených od cechú; jejich volba musí býti 
rzel1a od gubernia. 
Dekretem ze dne 3. bř~zna 1808 zrušeno bylo VŠtliké úča· 

obyvatelstva při volbě purkmistra a radních, kteří zastávali 
, soudní; byli jmenováni od gubernia a appelačního soudu 

na,vrhu .:ady obecní; jakési zdání volby zachováno bylo jen při 
1.~h, Jichž působnost byla čistě správní, a jichž skutečný vliv 
lJaký, Pravomoc magistrátů byla neustále ztenčována: roku 1800 
jim právo činiti vydání až do 50 zlatých, k útratě 300 zlatých 

»Geschichte der Verwaltung in Osterreich<, II., 
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potřebí je svolení podkomořího; o vydání nad 300 zlaty"ch podá 
se zpráva guberniu a nad 3000 zlatých kanceláři dvorské. KdYby. 
aspoň toto nedi'lvěřivé poručníkování bylo vykonáváno ve prospěch 
Dbyvatelstva! Nedbalost je taková, že chvílemi tážeme se, zda není 
vypočtena úmyslně, aby zničila měšťanstvo. Důchody jsou špat~ě 
spravovány; chudé zbytky statkův obecních prodány dražbou. 
Město Praha, jež při nastoupení Leopolda II. žádalo za potvrzení 
nepatrných privilegií, která si zachovalo z obecné zkázy, obdrželo 
příznivou odpověď teprve roku 1808, a bylo třeba ještě tří let 
jednání a naléhání, aby odstraněny byly směšné námítky, jež vy
mýšlí mrzutý rozmar úředníků. 

Soustavou vychovávací poddaní ku podivu připravují se k abdi
kacím, jichž očekává se od nich. Žádný zjev nedopouští podezření, 
že by byli professoři dost málo zneužili poměrné svobody, kterou 
jim dal Leopold II. Jich neopatrnost neupokojila Františka lL, 
a university byly znovu podrobeny dozoru direktori'l studií, kteří 
voleni byli nejčastěji, ne z učenců, ale z úředníků, kteříž osvědčili 
svou poslušnost. Učenci stíháni od nich nedůvěrou a žárlivostí. 
Všeliké bádání svobodné bylo podezřelé: nechť učitelé přestanou 
na tom, aby vštěpovali žákům vědomosti praktické, jež jsou jim práVě 
nevyhnutelné, a vyhýbají se všemu, co by budilo v nich marnivého 
ducha zvědavosti vědecké. Professoři jsou nuceni slovo za slovem 
přidržovati se zastaralých příruček, takže skoro všickni studenti 
odnášejí z university s velmi skrovným počtem positivních vědo
mostí jen nechuť ke studiu. 

Většina mužů, kteří v Rakousku vynikli nad prostřední úro
veň - velmi nízkou - jsou samoukové; vzdělali se sami, bez me
thody, co zajisté činí velikou čest jejich vůlí; ale tím vysvětluji se 
též zvláštní mezery, podivné omyly, překvapující nás u nejlepších 
duchův, Ajaké mrhání sil a času, když studující připravováni takto 
o dobrodiní nových method, nuceni, aby každý z nich téměř bez 
pomoci počínal znovu práci stolet~ minulých! Z toho vyplývala 
také ochablost a nedostatek jednoty v duchu veřejném. Hohen
zollerové nebyli snad opravdověji liberální než Habsburkové; po
znali aspoň, že instituce prokazují služby, jen když se vyvíjejí / 
za okolností pravidelných, a když učitelé působí na žáky jen poc 
měrem své převahy duševní. Jakým vlivem mohli tudíž působiti 
tito prostřední repetitoři, jichž čtení kontrolovala a běh přednášek 
diktovala policie! 
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Gymnasií přibylo, protože nebylo dorostu kněžstva; postup 
vyučování zůstával velmi chatrný, jediná pamět byla pěstována na 
:škodu schopností rozumových a přeímtavých. Přirozeným násled
kem toho při zkouškách jevil se neustálý úpadek studií. 

Počet dětí, chodících do škol obecních, byl dosti značný, ale 
"1 n; h h K . , nenallcLy se v / .. c/. mno o. L omIse ustanovena, aby vypátrala pří-

-činy vzrůstajících zločinů, prohlásila roku 1813, že velká část zod
povědností přísluší vládě a zvláště zanedbanosti, ve které zůstavuje 
vyučování počáteční: »Vyučování v nižších třídách není nikterak 
svěřeno nejlepším rukám, a je vesměs udíleno osobami, jež ne
mohly si opatřiti lepší postavení než ubohý úřad učitelský.« 1 _ 

Učitelé obecné školy byli podřízeni faráři, děkanu a konsistoři. 
Autorita církevní byla dosti volná: • ovcí prašivých bylo pořídku 
ve stád ci, a nezdálo se ani potřebným dohlížeti příliš pečlivě na 
jehňata.« - Hejtmané krajští a policie jsou nedůtklivější: dávají 

. předkládati knihy, děsí se nejmenší narážky. Učitelé byli officiálně 
zařazeni mezi úředníky, dostali právo nosit uniformu: je to symbol, 
aby si stále připomínali, že úkolem jejich je vychovávat občany 
!poslušné. Tato čest nechrání jich, aby nemřeli hlady: jejich služné, 
,bez toho nedostatečné, vyplácí se jim penězi znehodnocenými; 
.aby vystačili s ročním· příjmem, nezbývá jim než chápati se nej
-divnějšího zaměstnání vedlejšího; většinou šumaří po vsech a opí
její se se sedláky; jejich vzdělání duševní je nejnižší. 

Kolem nich lid venkovský živoří v naprosté nevědomosti 
:a dětinská prostoduchost jeho nadějí a pověr přenáší nás do plného' 

ověku. Jeden z vlastenců českých 2 vylíčil nám zajímavý obraz 
-duševního stavu lidu selského na konci válek francouzských; 

konšelé z poddaných vesnic po odbytém řízení scházejí 
v hospodě; hovory jejich týkají se obyčejně poměru jejich 

k vrchnostem, robot, pak posledních válek a nešťastného bankrotu 

o roku 1811: nikdo naň nezapomněl, poněvadž jím utrpěl 
u. - Události nejnovější jeví se jim jen' za neprůhlednou clo
Napoleon narodil se na jednom ostrově dalekém, je »ševcův 

« - farář to hlásal s kazatelny - 'a v skutku, jak jsem se do
ěl, měli kněží nařízeno takovými báchorkami lid balamutit 

1 Paměti ]age:ovy!Meine Bildungsgeschichte« v Mitth. des Ver. 
" d. Deutscnen 10 Bohmen, XIV. (1874), str. 1., 97. 
. []osťtfBo~isl~v Pich! ve .Vlasteneckých vzpomínkách«, uveřej

V,Ceske vcele', 1876, str. 28 a násl.] 
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a popouzet proti tomu ne pří tel i cí s a řep á na! < A jak snadno 
dal ubohý sedlák ještě tehdá se obalamutiti, jest viděti z následu

jícího směšného příběhu: 

Tednou rozšíří se zpráva, že císař rozkázal rolníkům vyplatiti 
bonifikací čili náhradu za škody, které utrpěli za války, ale 
vrchnosti prý ponechaly si peníze: sedláci se shrom~ždí, aby stě
žovali si pánům, kteří vůdce odsoudí do vězení a k bití. 1 Starý 
voják z okolí, který prý císaře pana dobře znal a již mnoho
krát s ním mluvil, nabídne se jim, že předloží jejich žaloby panov
níkovi; sehnali mu peníze na cestu, které náš šibal klidně prohýří 
v Praze, pak vrátí se, aby podal zprávu, jak pořídil. - > Když jsem 
Vám do Vídně přišel, koukal císař pán zrovna z okna, jen tak ve 
vestě, bez kabátu. Jakmile mne shlédl, volal na mne: ,I vítám vás, 
Šando, do Vídně, pojďte jen, pojd'te I' Když jsem přišel nahoru 
k němu, popadl mne za ruku a radostí dIV mi okolo krku .nepad:: 
Přinesl mi židli a pravíl: ,Sedněte si u nás, příteli; to Jste aSI,. 
chudáku, se našel, je sem k nám kus světa od vás.' V tom vešla 
císařovna do pokoje, císař pán jí běžel naproti a pravil: ,Podívej 
se, stará, náš starý' známý z Čech. - Budete míti asi hlad, viďte? 
Dej mu něco zakousnout.' Bylo to právě po obědě. císařovna šla 
a vyndala z trouby pekáč a na něm kus husy, co jim zbyl od 
poledne, a pak poslala holku se džbánem pro pivo. Když Jsem, se 
najedl a napil, ptal se mne císař pán, jak se nám tu v Cechach 
vede. ,Inu, pantatínku, když pánbůh zdraví dá, ale - »» Co ale?«< 
otázal se mne zprudka císař, »»já mám všecky své nace rád, ale 
Čechy nejradši, a-proto chci, aby se nejlépe měli.«« ,Vedl.o by 
se, vedlo, kdyby -' já zas na to. - .»Co kdyby?« spustll n~ 
mne on. - ,Co pak já. já jsem starý voják, já se nedám, ale tl 

naši ubozí sousedé -' A tu jsem vám začal celou vaši záležitost 
rozkládat a stížnost vaši přednášet, jak vám ti pánové křivdu 
dělají, jak vás okrádaj~ a sužují. Víte, že to umím. Císařovi vstáv~ly 
vlasy vzhůru, a měli jste vidět, jak byl celý hněvem dopálen a J~k 
mu hořely tváře, že by od nich sirka byla chytila. Císařovna lormla 
rukama a císař konečně pravil: »» Tak tedy oni tak? Dobře! Však 
já jim nasolím! Mé nejmilejší Čechy tak šidit! To nesmí být, já 
to nedovolím, nedám I Až přijdete domů řekněte vašim sousedům,. 

1 [Tenkráte povstalo v lidu přísloví: Páni nechali si bon i a sedlákům 
dalj fískaci. lb. str. 125] 
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že je pozdravuju a že uhlídají, jak já s těmi pány zatočím. <<< 

Když jsem viděl, že jsem tak dobře pořídil, neměl jsem už ani 
stání. Zdržovali mne a chtěli, abych u nich zůstal přes noc, ale 
já se poděkoval, dal císaři pánu s bohem, políbil jeho paní ruku 
a pospíchal z Vídně, ábych tou radostnou novinou vás mohl po· 
těšit.« - Když však bonifikace pořád nepřicházela, Šanda, po
vedený to ptáček, učinil novou sbírku na novou návštěvu u dvora, 
když odkryt byl podvod a on t za to odseděl v Rakovníku. 

A odkud měl tenkráte ten ubohý lid nějakého vzdělání na
býti? »N eustálým hubením starých českých knih nejenom že vše
obecný jich nedostatek povstal, ale s nimi konečně i všecka chuť 
ke čtení zašla; ano v ošklivost se proměnila. Mimo duchamorné, 
náboženskou třeštivostí přeplněné modlicí knihy, nenalezl jsi v celé 
vsi ani jedné jiné. Ano i nechutné bác hory o Meluzině, JiříkOVě 

viděni, Bruncvíkovi atd, jen velmi zřídka se čítaly. Malou a chvalnou 
výminkou byly tu jen nečetné, po vsech roztroušené evangelické 
rodiny, ve kterých čtení starých knih, ovšem také z větší části 

náboženských, se hledělo. Proto čtenář a beran, jak jim potupně 
přezděli, považováhi za jedno. Přece ale v takových rodinách bylo 
nejenom více mravní zvedenosti, ale i soudnosti a smyslu vyŠŠího.« 1 

- V skutečnosti nevědomost a lehkověrnost nebyla všudy tak 
hluboká, ale když vláda zpozdilá užívala svých sil, aby potlačila 
přemítání a myšlení, když lekala se nejmenšího projevu činnosti 

duševní a nedopouštěla žádné narážky na příběhy politické, jak 
byla by mohla doufati ve vytvoření vlastenectví rakouského! Na 
bojištích vojska Schwarzenberkova smutně vypadala vedle bojovníků 
BlUcherových, protože vojáci nerozuměli zhola nic tomu, oč se bojuje, 
a že osud říše nedotýkal se jich pranic. Právě tak uvnitř říše tento 
způsob vládní, čistě negativní, výstředního potlačování projevů poli
tických a zhlupování usnadňoval propagandu těch; kteří dovedli 
obraceti se k duši davů a uspokojiti potřeby jejich obraznosti. 

Vláda, aby ukolébala duchy ve spánek, spoléhala na kněze. 
O povaze styků Františka ll. s církví bývaly často klamné názory. 
Císař byl dobrý katolík, ovšem, pokud bylo možná býti dobrým 
katolíkem při srdci tak suchém a při náboženském citu tak málo 
vyvinutém, ale nebyl nijak ochoten přiznati biskupům postavení 
rozhodující, a vláda jeho nepřestává říditi se zásadami Josefa 11., 

1 [Ibid., str. 126.] 

A. Den i s ~ Van Čll r a: Čechy po Bílé hoře II. 3 
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v provádění téměř nezmírněnými. Duchovenstvo v zemích něme
ckých a slovanských navyklo takové poslušnosti, že Leopoldovi n. 
podařilo se snadno usmířiti je některými ústupky, velmi málo dů
ležitými: styky biskupů s papežem byly vždy podrobeny přísnému 
dohledu, placetum regium bylo zachováváno, moc prelátů nad jich 
duchovenstvem těsně obmezena: stát zachoval správu fondů ná
boženských, jež byly utvořeny ze statků klášterů zrušených; po
stavení církve bylo takto v skutku podřízenější, nežli jaké zaují
mala ve Francii za vlády základních článků. 1 Čechy zůstaly tím, 
čím vytvořila je dvě století náboženství státního a panství jesuit
ského, zemí hluboké lhostejnosti náboženské, zastřené po-věrečným 

zevnějším konáním pobožnosti. 

Ve většině rodin měšťanských výkony náboženské byly jen 
věcí konvence světské, a nepředpokládaly žádného upřímného pře
svědčení. Faráři byli chudí a kandidátů k úřadu kněžskému taR: 
pořídku, že bylo nutno přijímcti kde koho; ovšem nebylo třeba 
vynikajících duchů k úloze, která jim byla vykázána. Proud hon 
pravil o Thiersovi roku 1849, že když pochyboval o udržení národa 
v poslušnosti pomocí žandarrnů, sesílil je, přizvav ku pomoci ne
beské četnictvo. Thiers chopil se tu opět tradice vlády rakouské. 
V očích Františka 1. farář byl nejprve pomocníkem policie: hlavni 
povinností jeho bylo přesvědčovat osadníky, že odbojní poddan:í 
jsou odsouzeni k zatracení. Proto nebylo třeba důkladného vzdě

lání theologického. 

V seminářích zachovávala se většina učebnic, přijatých od 
Josefa II. Kněží, kteří vycházeli odtud, dělili se na dvě třídy: 
jedni hleděli co nejsnadněji zhostiti se svého úkolu, a když od
sloužili mši a o hlučných dnech svátečních přednesli kázaní čtvrt

hodinné, mínili, že zadost učinili svému svědomí; byli to hodni 
lidé, kteří se nikdy neobjevili ve škole a kteří neměli jiné chyby, 
než že poněkud přes příliš věnovali se práci vedlejší, které se od· 
dávali, aby rozmnožili své důchody. Vedle těchto lhostejných kněží 
někteří faráři slitovali se nad lidem, jehož opuštěnost viděli, snažili 
se zušlechtiti jej, promlouvali k němu jeho jazykem a snili s ním 
o návratu stavu věcí, kdy království České bude opět sobě vlastním 

1 [Články základní (artic~es organiques) bylo nařízení, kterým císař 
N~po!eon v doubnu 1802 doplmI konkordát roku 1801 zjednaný s papežem 
PIem VIL zpusobem takovým, že církev podřízena byla přísnému dozoru 
moci státní.] 
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cílem a říditi bude své osudy. Jejich zbožnost spíš upřímná, však 
málo osvícená, byla velice snášelivá, a bez rozdílu obdivovali se 
všem, kdo někdy přispěli ke slávě vlasti, Husovi a Komenskému 
stejně jako Karlu IV. a svatému Václavu. Také na této půdě 

pobožnůstkářský a malicherný absolutism Františka 1. oslaboval 
moc ústřední. Protože ve své lhostejnosti ku potřebám národů 

svou snahou ctižádostivou přestával na tom, 'aby se udržel, zů
stavoval volné pole vlivům odstředivým a připravoval původéům 

české renaisance pomocníky v oněch učitelích a kněžích, kteří ko
nečně rozhorlili se nad jakousi zradou, jež jim byla ukládána, 
a nechtěli býti déle uspavači veřejnými. 

Temná nespokojenost, způsobená despotismem vídeňským, byla 
zjitřována hmotnými útrapami země. Přese všecku censuru spisy 
Adama Smitha získaly si některé stoupence mezi mladými úřed
níky. Při dvoře byly velmi neoblíbeny, a ministerstva, financí a ob
chodu byla ovládána .nejzastaralejšími theoriemi. Roku 1805, aby 
se zabránilo nouzi v Cech ách, zakázáno Židům obchodovati s obi
lím, a sedláci přinuceni prodati své obílí ve lhůtě velmi krátké; 
roku 1809, aby se zabránilo znehodnocení peněz papírových, ve
liké clo uloženo na dovoz kávy, jenž pak docela byl zakázán. 

Podobnými prostředky neulehčovalo se břímě, pod nímž 
klesal lid. V letech před pádem Napoleonovým Čechy odvádějí 
24,000000 zlatých, z nichž 22,000.000 bylo dáno na výdaje vojen
ské; k tomu třeba připojiti requisice, velmi těžké a špatně roz
vrhované, jež často ničí docela celé kraje, průchod vojsk spojene
ckých nebo nepřátelských, nepřestávající odvody vojenské. Oby
vatelstvo, jehož od války sedmileté přibylo o třetinu, z méně než 
2,000,000 (1768) na více než 3,000'000 (1791), klesá v letech 
1806-1810 ze 3,070.000; roku 1816 je ho teprve 3.140.000. 1 

Na Moravě, kde počítá se asi 1,100.000 obyvatelů, dějí se po
dobné změny. Statky selské jsou zle obtíženy desátky robotami 
poplatky soudními. Úředníci panští přes zákony Josef; II. zacho~ 
vávají moc příliš rozsáhlou: ve věcech konskripce, rozvrhování 
daní, úpravy dědictví rozhodují skutečně dle vlastního dobrého 
zdání; úředníci vyšší zakročují jen v případech pohoršlivých a se
dláci se svými stížnostmi nejčastěji nevydávají se hrozné~u ne-
----~-

1 j V .. Goehlert, »Die Bevolkerung Bohmens in ihrer Entwicke-

B,~.nhg selt hundert Jahren< v Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in 
o men, XVII. (1879), str. 353. 

3* 
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přátelství. Ale pozbývají mysli: pokrok se zdržuje; pěstování 

zemčat nešíří se z krajin hornatých, kam bylo nejprve proniklo. 
Silnice, jichž je dosti po skrovnu, nejsou udržovány v dobrém stavu , 
a jsou samá nesjízdná kalužina; plány prací veřejných komise 
odkazuje komisi. Od XVII. století jednalo se o zřízení průplavu 

mezi Labem a Dunajem prostředkem Vltavy; roku 1813 professor 
pražský Gerstner navrhuje nahraditi jej železnicí koňskou, jež by 
z Budějovic byla vedena do Mauthausen; myšlenka vzbudila živé 
účastenství, co nepřekáží, že provedena je teprve roku 1832. 

Rozmach, daný hnutí průmyslovému Marií Terezií a Josefem II., 
potrval nějakou dobu. Po dlouhém zápase s místními cech; 
G. Berger obdržel roku 1798 privilegium zříditi v Liberci továrnu 
na sukna, a od té doby počíná velký rozvoj hospodářský toho 
města; několik strojů parních objevilo se tu a tam, o něco po
zději některým továrnám prospívala kontinentální blokáda 
že zbavila průmyslníky soutěže .anglické, a klesání kursu, jež je 
jim neobyčejně šťastnou ochranou. Úspěch to špatné jakosti, z ně
hož celek neziskal ničeho! Kupcům chybí nevyhnutelné podmínky 
bezpečnosti a přinuceni jsou ke spekulaci a ke hře na burse, čím 
hromadí se úpadky, znemravňují výrobci a odcizuji zákaznici. 
Roku 1800 gubernium zjišťuje, že vývoz plátna sklesl se šesti nebo 
sedmi milHonů na tři nebo čtyři, protože kupci stěžovali si do 
jakosti zboží. Podává dvoru návrh úpravy, ale nedostává se mu 
žádné odpovědi, a o dvě léta později radové konstatují v proto
kole, že .mysl jim klesá, vidí-Ii, jak vyšší administrace zanedbává 
všecky pokyny jejich«. 

Daně scházejí se těžce. Protože je nemožná obtížiti více lid, 
a že vláda nechce žádati nových obětí od stavů privilegovaných, 
chápe se prostředků jako zlehčení peněz, nucených půjček a zvláště 
vydávání papírqvých peněz. Hojnost poukázek a ažio umožňují 
věřitelům zbaviti se svých dluhů, sedlákům usnadňují prodati své 
plodiny. Brzo sklesnutí kursu se horší, peníze mizejí, nedůvěra 

pojímá lidi a tíseň rozhošťuje se všudy. Správa potírá zlo dekrety, 
o nichž těžko říci, jsou-Ii podivnější čili jalovější. Oplývají sliby, 
na něž se hned zapomíná; v té věci došlo se až tam, že stát již 
již vrhal ve zkázu jmění soukromé. Protože podle přiznáni ministra 
prostředky dříve předsevzatými nebylo dosaženo žádného zlepšeni
.k zachránění poddaných od bídy a ku povznesení národního 
blahobytu., patentem ze dne 20. února 1811 prohlášen bankrot 
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a papírové peníze sníženy na pětinu ceny nominální. Podrobnostmi 
operace neobratně vypočtenými stížena a prodloužena katastrofa; 
nové poukázky upadají brzy pod pari. Vláda přes své výslovné 
závazky utíká se k novým emissím; náhlé změny kursu a státních 
dlužních úpisů vábí do Vídně tlupu bankéřů židovských a jednatelů 
kosmopolitických, kteříž obohacují se z obecné bídy. Rakousko 
víc a více klesá v ony neblahé návyky obtížných půjček, lichvář

ských prostředkův a ažiotaže, jež po celé století bude ochromo
vati jeho činnost na venek, zdržovati pravidelný vývoj jeho prů
myslu a obchodu a udržovat obyvatelstvo v neklidu a tísni Ila 
největší prospěch hrstky lakotných a podezřelých jednatelův ob· 
chodních. 

Osvícení pozorovatelé počínají chápati potřebu pronikavé 
změny; aby říše mohla klidně čeliti roztržce s Francií nebo Ru

píše publicista, že je třeba a stačí, »když povznese a oživí 
síly mravní; takto nahradí úplně ztráty, jež ji způsobil mír 
Yídeňský.« 1 

Druzí obmezujíce víc otázku vidí hlavní příčinu v protivě mezi 
říše a zřízením, jež jí jest uloženo ctižádostí jejích pan ov

Aby nemusili se vzdáti svých zastaralých nároků zvláště na 
vládu v Německu, pokládali za potřebné vytvořiti všemohoucí 
ústřední; jen že výkon toho složitého stroje je poměrně velmi 

protože tření jest ohromné, takže skutečné výsledky nevy-
... . se nijak síle, jíž se vyžaduje od obyvatelů. Proč tvrdošiJně 
omáhati se cíle, jehož dosažení jest věcí nemožnou? Zda není 

úkolem pro panovníky rakouské, aby se stali ochránci 
malých národú, kteří hledali útočiště pod jejich žezlem, 

v jejich vděčnosti nenaleznou podporu účinnější, nežli v jejich 
,eOCn,Qtrlf; poddanosti? 

Úko,1 byl svůdný; panovníkům rakouským běželo jen o to, a by 
naklonnost ráje turecké, jež netečností jejich obětována byla 
!alleyrand s menší prudkostí než Bismark sleduje podob

myslenku, zatlačiti na východ ministry Františkovy. Někteří 
Ií politikové počinali chápati, že, i když připustí, co bylo 
. dvoru vídeňskému, že panství Napoleonovo bude jen episo
sl~uace Evropy jeho přejitím tak se změní, že nebude možná 

se prostě a jednoduše starých záměri'l. Rakousko nebude ----
t >Betrachtungen íiber den Frieden zu Wien., str. 65. 
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se domáhat ani Nízozemí, ani držav Švábských, neobnoví ani imme
diátní šlechtu ani drobná knížetství, ani duchovní panství říšská; 
na místě této spousty svrchovaných knížat, jež tvořila až dosaváde 
jeho věrnou a oddanou družinu, bude mu jednati s panovníky, 
kteří budou míti politiku samostatnou a ctižádostivé snahy zvláštní, 
Nezdar Stadionúv, když roku 1809 pokusil se postaviti v čelo revo 
lučního hnutí německého, dokázal - co příště potom projeviio se 
několikrát - že mocnářství svou tradicí a povahou je naprosto 
nezpúsobilé ku podobným pokusúm: Prusko jediné těžilo z úsilí, 
jehož obáváno se na chvíli, aby neznamenalo úplnou zkázu řiše 
německé. Mezi muži, kteří přáli si nejvřeleji z Rakouska učinit 
ohnisko koalice protifrancouzské, nejupřímnější, jako Jan von 
Muller, radili mu, aby kořist svou hledalo na v)'chodě, a nejprozí
ravější, jako Gentz, přiznávali časem, že není jiné čáky, aby na

bylo opět postavení ztraceného, než ve sblížení s poddanými 

německými. 
František a dúvěrní jeho rádci byli neschopní povznésti se 

k myšlence tak smělé, ba ani tehdáž, když okolnostmi byl přinucen 
vzdáti se koruny německé, záměry odvetné nevybočily z vyjetých 
kolejí a vybledlých snah ctižádostivých. Založení říše Rakouské, 
jež takto bylo by mohlo znamenati východiště plodné doby, zna· 
menalo jen přijetí nové přednosti společenské od starého rodu, jenž 
nemění žádný ze svých návykú. Jinak ovšem v ničem neproměněn. 
právní poměr rozličných zemí, poddaných Habsburkům, a jako 
dříve, tak ani později nebyla popírána theoretická samospráva 

jednotlivých jejich království. 
Když vyslanec rakouský v Paříži Filip Cobenzl oznámil 

dvoru, že Na.poleon připravuje se ku přijetí koruny císařské, vláda 
jeho, ač ráda slyšela o změně ústavní, jež prý konec učiní revo
luci, znepokojila se titulem, jehož domáhal se vítězný válečník. Zda 
bude dbáti přednosti, kterou panovníci nikdy nepopírali náčelníkllm 
svaté říše, a jestliže tato říše i zanikne, jak bylo lze předvídati, 
zda král Český a Uherský neocitne se ve stavu trapné podříze
nosti vůči Francii a Rusku? Bylo docela přirozeno, že od o té 
chvíle dVllr vídeňský hleděl k tiaře německé připojiti hodnost 
císařskou, jež by nezávisela na volbě, aby Habsburkové v žádném 

případě událostmi nebyli překvapeni. 
Napoleon, byv o tom zpraven, nečinil žádné námítky a oznámil 

dokonce, »že rád uvidí, zmizí-li titul královský v Evropě;« podkládal 
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titul císaře Českého a Uherského (8. srpna 1804).1 V Čechách 
sněm nebyl by zpúsobil žádných nesnází, ale v Uhřích byl by 
snad pokusil se o to, aby dal si zaplatiti svúj souhlas některými 

ústupky. - .My máme také formy ústavní,« odpověděl ducha
plně Cobenzl Talleyrandovi, jenž kladl váhu na rozhodnutí opráv
něného národa, jemuž vyhOVěl Napoleon, 'a kdyby múj pán 
myslil, že třeba mu adress a přípisúv, opatřil by si je neméně 
snadno než Napoleon.« - Tento postup ostatně nelíbil se dvoru 
vídeňskému, i byli by protahovali věc tím mrzutěji, že Napoleon 
od první chvíle se tázal, nehledají-Ii zámínky k neuznání ho. Vě
děli, že je nedúvěřivý, prchlivý, a obávali se jeho pověstného roz
maru: - a pak »tím húře pro mocnářství rakouské •. 

Ministři Františkovi nepřáli si spojiti titul císařský se žádným 
ze států dědičných zvláště, nýbrž »s celým mocnářstvím, nižádné 

nevyjímaje<. Od dávna v jazyku diplomatickém mluvilo se 
t o státech nebo zemích domu Rakouského, o mocnářství téhož 
rodu, kratčeji o dvoru rakouském, nebo prostě o Rakousku. 
Myšlenka podávala se sama sebou zvoliti jméno, jež by připomí· 
nalo ne tu neb onu zemi, nýbrž rod, který vládl nad touto směsí 
zemí. Patentem ze dne ll. srpna 1804 2 František jako náčelník 

domu rakouského přijímá titul dědičného c í s a ř e R a k o u s k é ho; 
nikde neni zmínky o říši Rakouské a slova proklamace byla 
patrně uvažována v úmyslu, aby utišen byl nepokoj, který by 
snad mezi obránci starého práva veřejného vzbuzen byl změnou, 
jež se vykonávala. Císař mluví několikrát o stá tec h s a m 0-

o s t a t II Ý c h, krá lov s tví c hne z á v i s 1 Ý ch, z nichž se skládá 
~ocnářství; am z nejmenší narážky nevyniká úmysl upevniti 
Jednotu mocnářství, co chtěli později v něm spatřovati jistí 
právníci. Jde jen o zachování »úplné rovnosti v hodnosti a důstojen
ství dědičném« Habsburkú s nej vznešenějšími dynastiemi Evropy; 
všecka království, knížetstvl a země, z nichž skládá se mocnářství 
podrží bez změny »své dosavádní tituly, ústavy, výsady a poměry«: 
Pan~~níc: dále budou přijímati hold svých poddaných podle formy 
tradlclOna!ní. V skutku nástupce Františka I. Ferdinand byl koru-

S .. ' ,Cor.resp. de Napoleon<, IX., 448. - Listiny jsou sebrány ve 
V.tjčdkll ~r RI:g.ra: >Jak bylo zavedeno rakouské císařství?« ve 

ove Osvete, 1893, str. 193-214. 

d . ~ Úřední prohlášení císařství Rakouského stalo se 10. srpna ale patent 
atovan 11. srpna, aby nepřipomínal výroční den pádu Ludvíka 'XVI. 
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nován za krále Českého dne 7. září 1836, kdežto nebylo nikdy 
obřadu korunování za CÍsaře Rakouského, ačkolí se o to jednalo 
několikrát. Smlouvy byly od té doby podpisovány od CÍsaře Ra
kouského, krále Uherského a Českého. Odřeknutí se důstojenství 
císařství Německého Františkem 1. roku 1806 přirozeně nezměnilo 
v ničem toto postavení. 1 

Ačkoli nelze popírati, že změny v letech 1804-1806 neob
sahují v sobě žádný úmysl úchvatu, přispěly přece k podrytí 
politické samostatnosti Čech a prospěly záměrům centralistickým. 
Počínaje rokem 1806 obyčej se zavádí nejprve v diplomacii, potom 
ve vnitřní správě užívati slov: císařství Rakouské, císařský stát 
Rakouský. Jméno stá t ů děd i č n Ý ch, jež samo již naznačovalo 
oslabení prvotní samostatnosti Čech, vyšlo z užívání a roku 1822 
dokonce bylo výslovně zakázáno; mnoho Čechů zvyklo si mluvit 
o c í s a ř i a smysl pro historickou individualitu koruny slábl 
ponenáhlu. Nový titul povznesl společné svazky jednotlivých států 
a vzbudiv dojem jednoty vytvořil předsudek nepříznivý federalistům. 

Tyto pokroky myšlenky všerakouské byly ještě dosti pozvolné, 
aby v této době, kdy obrazotvornosti ponechávána volná dráha, 
záměr rozštípiti různé kmeny, z nichž se skládalo panství Habs
burské, byl jedním z těch, jež přicházely nejpravidelněji na mysl 
diplomatů. Roku 1808 Rusko, chtíc odvrátiti Napoleona, aby 
Prusku neodnímal Slezsko, nabízelo mu volnou ruku v Čechách: 
»Bylo na mé vůli roztrhati mocnářství Vašeho Veličenstva, < psal 
pánovitě Františkovi 1. po schůzce v Erfurtě. - Pouhý fakt, že 
upomínky na starou samostatnost úplně nezanikly, tvořil Habs~ 

bu rkům situaci velmi nebezpečnou, tím nebezpečnější, že společná 
nenávist panovníků starého pořádku proti povýšenci Korsickému 
nepřekážela jim, aby nehleděli těžiti z jeho rozmarů. Ctižádostivé 
snahy Pruska na příklad byly v zoufalství uvedeny jeho porážkou, 
a plukovník Knesebeck připomínal Bedřichu Vilémovi UL, že 
:orakouské země německé netvoří jediný celek, tím méně Čechy 

8 [Složením koruny německé Qd Františka II. (6. srpna 1806) rozvázány 
všeliké svazky, jimiž země koruny Ceské a země rakouské byly k ní poutány. 
Dvorským dekretem ze dne 21. srpna 1806 prohlášeno zejmena, -že přestává 
důstojnost yolenecká a úřad číšnický, které ve vlastnosti léna říšského 
s korunou Ceskou spojeny byly, jakož i všeliké její spojení s říší dle Frideri
cianských privilegií z roku 1212 a 1459 (správně 1462), zlaté bully císaře 
Karla IV., pak slavné readmisse k hlasu a místu v radě kurfiřstské 
z roku 1708 < Kalousek, ,České státní právo«, str. 65.J 
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a Uhry vzájemnými svými styky •. 1 Napoleon sám vypravoval 
Metternichovi, že plány o rozdrobení Rakouska došly ho z Berlína 
a Metternich mě! nejlepší důvody věřiti pravdě jeho slov. 

Za války roku 1809 Napoleon rád mluví o rakouských zemích 
německých a o třech královstvích (Čechách, Uhřích a Haliči) a 
kolikrát naráží na :o rozdělení těchto tří korun«. Bohužel, tento 
renegát svobody měl smělost jen na bojišti a politické jeho kombi
nace byly nesmělé, protože byly fantastické; jako proti Habs
burkům tak proti Romanovcům výbojce nedovedl užiti vášní ná
rodních, jež by byl tak snadno vzbudil, kdyby jeho plány byly 
horlivěji prováděny a kdyby byly opravdu odvetou spravedlnosti 
a ne prostředky vlády dobrodruha. Mnohem snadněji než ve 
Vestfálích byl by mohl v Čechách dosaditi maršálka francOuz
ského, jenž zrušením práv feudálních a prohlášením zákonníku 
Napoleonova byl by hned získal sobě vřelé sympathie. Ale jaký 
účinek mohly způsobiti neurčité proklamace, v nichž skrývala se 
nejvetší nejistota záměru I Jednou vítěz myslil na připojení Čech 
k Bavorsku, po druhé domáhal se pravého břehu labského pro 
Sasko. Výborný to prostředek, aby všickni obyvatelé při vinuli se 
opět k Habsburkům! - »Nechať Čechové zvědí z vlastních vy
hlášek francouzských, že z jejich vlasti chce se učiniti stát po
platný jako Bavorsko.« 2 Toto vyzývár.í dvoru vzbudilo v zemi 
sice málo nadšení, však Čechové neměli patrně žádného důvodu 
aby se kompromitovali pro cizího válečníka, jenž by je byl opusti; 
při první nesnázi. 

Cestovatelé, kteří přišli do Rakouska, byli překvapeni vše
obecným klidem, jenž podivně se odrážel od vzrušení Německa' 

to je ten »klid <, jejž hlavně líčí paní de Staěl: »Národ rakouskÝ 
tak oddal se odpočinku a slastem života, že události veřejné ne
působí zde mnoho hluku.« - Emigranti němečtí, kteří přicházejí 

do Prahy, brzo se dusí v této místnosti zavřené. Karolina 
z Humboldtu B Iičí nám dosti pochmurný obraz města: »N ení 
opravdu společnosti ... napětí, v němž žijí nejen rozdílné národ
nosti, .~~ různé třídy, ničí trochu života společenského, jenž by 

J 
'Wertheimer, .Geschichte Osterreichs und Ungarns im ersten 

a~rzehe.nt des XIX. Jahrhunderts 11.<, str. 102. - Srovnej 
o techto udalostech Beera, »Zehn Jahre osterr. Politik 1801-1810 .• 

vI. 2 Zpráva Metternich<2va Stadionovi ze dne 3. dubna 1809 u Riegra 
v c a~ku >Napoleon a Cechy roku 1809< ve Vlčkově Osvětě 1897. 

Kar. von Humboldt, >B r i e f w ech s e I., str. 73. 
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mohl vzniknouti;« řekl bys, že ochrnutí zachvátilo až i srdce: 
»dosti je krásných žen a dívek, ale pfIVaby jejich zůstávají ne
povšimnuty ~ .. Nemohla jsem tu objevit ani jediného svazku mi
lostného ~ .. A to proto, že není tu žen vznětlivých, jež by oživily 
srdce .• Město je temné, mlčelivé, udržované ve velmi špatném stavu; 
kláštery a velkolepé paláce dodávají mu vzhledu velebného. -

Ve svých ~Českých elegiích« zapěl Moric Hartmann: 

Ta tichá Praha, tvůj ') to miláček, 
jak hrdě hruď jí tloukla v těle, 
v ten čas, v ten zmizelý už věk; 
ted' socha na hrobce to ztmělé. 

Ty's mateřsky ji zkrášlila, 
háv zlatý, knížecí jí's dala, 
sto korun jsi jí vsadila, 
by v celém světě le kem plála. 

V ní knížeCÍ je krev a jas, 
meč, žezlo třímávala v ruce, 
a jako démantový pás 
jí proud obepjal bedra prudce. 

Teď zšedivěla zestárla -
je kněžna zbavená to trůnu, 
sní o své bídě Zl sláblá 
teď v pustém sídla toho rumu. 

Rei koruny jí rozžírá, 
háv královský už vybled zcela 
jen jedno město Východ má, 
jímž bolestně se's přioděla. 

Ba, slávský Jerusalem ty's, 
ó, Praho, jak tě zve tvé dítě, 
jež zná tě, jaká byla's kdys, 
11 jakás v žalosti své líté. 

Tím jsi - neb jak prorOK zřel 
kdy's anděla lkát na Sionu. 
já lunu vidím, samý žel. 
jak na tvých zdech lká v těžkém skonu. 2 

1 lBásník apostrofuje Českou zemi.] 
• [Překlad Fr. Táborského. »Č e s k é e leg i e< ozdobou jsou s.bírky 

básní .K e 1 c h u n d Se h w e r t« (1845), v nichž M. Hartmann velebí hrdwstvÍ 
husitské.] 
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Podobný právě obraz vyskytuje se v elegii maďarského básníka 
Szarvadyho, jenž byl druhem Hartmannovým a Meissnerovým: 

Noc v půli dráhy, v město spící 
svit line měsíc dumavý, 
a obráží se bledou lící 
od mlčelivé Vltavy. 
Vše ticho, plno vznešenosti 
jak v hrobce, kde tlí králův kosti ... 

Co nepozorovali cizinci, kteří vábeni byli melancholickými 
vzpomínkami na slavnou minulost, co netušili úřadové, kteří bděli 

ledabylo, aby žádným nebezpečným snem nebyl rušen spánek 
poddaných, co neznamenalo několik desítek pánů, kteří bez pře
svědčení jednali o předlohách královských a ze svých rukou 
stářím a dnou schvácených pouštěli privilegia národa, to bylo dílo 
klíčeni, z něhož mělo vzejíti neočekávané jaro. První část ~Iády 
Františka 1. spadá v jednu dobu s nejúplnějším iípadkem politi
ckým země: nikdy svobody obecné nebyly prázdnější, národ méně 
dbalý svých tradicí, správa tápavější a obmezenější. - Však pod 
touto vrstvou sobectví a lenosti hrstka vlastenců vážně pojala 
napomenutí spisovatelů, kteří za vlády Josefa II. hájili právo jazyka 
českého, naučili se jakž takž své řeči mateřské, chtějí v ní po
učovati národ, zjednati mu místo, jež dávno ztratil ve vědě a 
v životě. Úkol je nevděčný: ale oni jediní v království neztratili 
víru. Všecky okolnosti jim slouží; příhody na pohled nej
nepříznivější zdvojují jejich horlivost a přivádějí jim nový do
rost; minulostí a mládím, představují vlast a lidskost, tradici 
a pokrok; jejich program uspokojuje předsudky a živí naději 

idealistů. Takto přese všecky překážky, jimiž zatarasena jejich 
pravidelně postupují od úspěchu k úspěchu a soustavně 

zapuzují před sebou zmatené odpůrce. 

* * * 
Dějiny renaissance slovanské v Čechách dělí se na tři doby 

dosti rozdílné. V letech 1780-1815 převládají idee racionalistické 
a přicházejí z Francie přímo nebo nepřímo; učiteli myšleni českého 
tehdáž jsou Voltaire a Lessing a jimi nadchnou se hlavně oba 
muži, kteří vedou hnutí, Dob r o v s k Ý a Ju ngm a n n, Touhy 
vlastenců za této první doby jsou skromné, nejsou docela jisti 
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zda jejich jazyk není určen k zaniku, chtějí především pomáhati 
svým spoluobčanům, aby probrali se z nevědomosti, ve které 
hynou, a nechtějí věřiti, že by nejlepším prostředkem ke vzdělání 
jich bylo mluviti s nimi řečí cizí; jsou ducha velmi přímého a 
velmi jasného, litují výstředností a poblouzení Josefa lL, v úctě 
majíce dobrou vůli jeho; zůstávají cizí všemu mysticismu, a hle
dají-li posily v myšlence moci moskevské, jsou spíše Čechy nežli 
Slovany. 

Za vlivu Herderova, G6thova a romantismu německého ná
sledující generace (1815-1840) má snahy rozsáhlejší a velko
lepější; Kollár a Šafařík zavádějí panslavism literární; hnutí 
se šíří a duchové uvádějí se v nadšení; to je doba blouznivých 
snův a též skla mání. - Na štěstí po roce 1848 P a I a c k Ý a 
H a v I í č e k přivádějí svůj národ opět ku pojetí jasnějšímu a 
nějšímu, podávají mu program pracovní a učí ho užitku 
soustavné. 

Po roce 1860 opouštíme dobu heroickou a období literární: 
Čechové obnovili svůj jazyk a shromáždili svůj národ; napříště 
je zřejmo, že germanisace není možná a nejzuřivější centralisté 
vzdávají se naděje v potlačeni Slovanů. Neběží již o to, aby za
ložena byla národnost, ale o to, aby dosaženo bylo uznání úřední 
a získáno jí postavení v mocnářství, jež jí přísluší. Spisovatelé 
předávají napříště první úkol politikům; jakmile nebezpečenství je 
překonáno, jednota zachovávaná proti nepříteli se láme, strany se 
zřizují a proti sobě staví se školy, v nichž více nebo méně jasně 
odrážejí se záchvěvy myšlení evropského. Doba bouře a útoku 
jest ukončena a národ obnoviv se a stav se jedním z hlavních 
činitelů politiky rakouské, podléhá napříště společným podmínkám 
soutěže životní. Otázky, jež dnes rozněcují mysli v Praze, mají 
důležitost jen velmi podružnou, srovnáme-li je s otázkami, jež 
dány byly na počátku XIX. století, kdy každým zavanutím větru 
mohl býti shašen poslední kmit života národního. 

Netřeba ovšem bráti do slova předchozí rozdělení. Vlivy 
romantické počaly působiti již před rokem 1815 a nezanikly 
rokem 1840. Dobrovský překročuje dobu racionalistickou a hlavní 
práce Jungmannovy padají do doby mnohem pozdější, kdy pronikly 
již idee Herderovy; Palacký, který je jedním z vůdců reakce proti 
romantismu, je všecek proniknut jeho naukami. Období historické 
je jen okamžikem v životě národa, a idee, jež zdají se ji charakte-
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risovati, jsou jen přechodem od nauk včerejška ku přesvědčení 
zítřejška; nejsmělejší revolucionáři vlekou jako rozbité okovy 
theorie, kterými ukájeli se za mládí, a nejkonservativnější duchové 
isou unášeni během století. Proudy obecné vytvořují se v skutku 
~nožstvím protivných vírů, a úkolem biografovým jest, ukázati 
nám, jak vlivy opáčné se skládají a zpět působí v díle hrdin jejich. 
Obecné dějiny nemohou dbáti těchto podrobností a musí se spo
kojiti s pravdou přibližnou, jak ony mapy o velkém měřítku, které 
vypouštějí zátočiny řek a zákliky návrší, aby podaly jen skutečné 
orientování. Ale v tomto smyslu renaissance česká jeví se nám 
v skutku nejprve jako racionalistická a kritická, potom jako senti
mentální, romantická a panslavistická, konečně jako realistická a 
politická. Podává takto v obecných rysech postup myšlení v Ně
mecku, jež od Lessinga kráčí ke Goethovi a k Mladému Německu, 

přechází do rukou diplomatův a generálf1V. 
Předáci renaissance české jsou především věřící, a někteří 

z nich jsou apoštoly, co neznamená, že díla jejich mají trvalou 
cenu. Šovinism český, špatně poučený v té věci, téměř je sni
žuje, domáhá-li se pro ně jiné slávy, nežli která jim po právu 
přísluší. Byli to především vyvolávači lidí; jejich zásluha záležela 
v tom, že připravili půdu dědicům, kteří je předstihli. Mnozí z nich 
jsou historikové nebo filologové, to znamená, že úkolem prací 
jejich jest, aby rychle zastaraly. Literátům vlastně řečeným je zá
pasiti s okolnostmi tak nepříznivými, že vylučují naprosto vznik 
plodů v opravdu vynikajících. Nezbývá jim, než vyčerpávati nej
lepší své nadání ve vlasteneckém kázaní, nevyhnutelném a pře

svědčením a nadšením často podivuhodném, ale podstatou svou 
~()dpírajícím samému výměru díla klassického, jež má zachovati ráz 
pbecný a lidský. Účel dila uměleckého musí býti hledán v pod
mínkách jeho vývoje; umění je jen transkripce skutečnosti duchem 
mohutným, předpokládáť národní 'individualitu ostře vyznačenou, 

pozbývá své ceny, jde-li za úspěchem hmotným a praktickým. 
Tou měrou, jak idea národní zapouští do půdy kořeny hlubší 

hlubší, spisovatelé čeští znenáhla sprošťují se svých předsudkův 
obav, jsou více umělci a méně vlastenci. Těží také z namahavé 

svých předchůdců, jazyk jejich je jasnější, živější a barvi
; dnes není mladíčka, aby neovládal verš s větší obratností 
Kollár. Předchůdcové nemohli míti jiné touhy - a v tom po

se s úspěchem - než vytvořiti situaci, jež by umožnila 
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talentu jejich nástupců ukázati plně, co umějí, a kdy duch zbaven 
pout, kteráž ochromovala vlastní jejich vzlet, byl by s to, aby pro
jevil se příležitostně některým z oněch děj, která vábí pozornost 
všeho lidstva a národu zjednávají Jistinu jeho občanského práva 
mezi národy kulturními. Tyto šťastné náhody nastávají dříve nebo 
později; nechybí nikdy národům, kteří zachovávají lásku a vůli 

k samostatnosti, a sláva hudebních skladatelů českých přesahuje 

již hranice jejich vlasti. 

Ze tří velkých dob renaissance české první jest nyní POSUZQ

vána jaksi nespravedlivě; její hrdinové jsou zanedbáváni, ba někdy 
očerňováni, jako Jungmann, často travestováni, jako Dobrovský. 
Tato nepřízeň vysvětluje se obnovou romantického sentimentalismu, 
jímž označen byl konec XIX. století. 1 Tato nespravedlivá přísnost 
nemůže býti než chvilková a dějiny postaví zajisté v popředí Do
brovské a Jungmanny nejen proto, že prorazili cestu, co již mnoho 
váží, ale i pro vynikající jich vlastnosti rozumu a přímosti. ducha
plnosti a rozváž!ivosti; jsouce méně proniklí nežli jejich nástupci 
vlivy cizími, pocházejí z pravého kmene národního, a po každé, 
kdy národ český v nejistotě a pochybnosti hledá své cesty, může 
s plnou a veškerou důvěrou vrátiti se k nim a žádati od nich 

svého hesla. 
Tří věcí ·bylo zvláště potřebí: obnoviti tradice historické, jéž 

rozplývaly se v husté mlze pověstí a neposkytovaly již dosti síly, 
aby o ně opřel se program reorganisace politické; - studiem 
starých spisův a zbudováním methody vědecké obnoviti jaz~k, 
který znetvořen byv nechutnými výmysly ižiučenců hůře než nevědo
mostí lidu, v přítomném stavu byl neschopen dostačovati potřebám 
národa vzdělaného; - konečně bylo třeba vrácením národu lásky 
k jeho řeči a minulosti vzbuditi v něm vlastenectví a dáti .tím 
pevný základ hnutí, jež by se bylo lehce zvrhlo v rozmar. dllet
tantský. Tato trojí práce úpravy historické, obnovy filologické a 

1 Tento směr má vynikajícího představitele v professoru č~ské uní,:er
si ty pražské M a s ary k o v i. Masaryk je duch svobodomyslJ?-Y a. pr?kazal 
Čechám služby neocenitelné: první odvážil se opříti smě,ru ldyylckemu" a 
hagiografickému, který by byl k~nečně znetvo~il .X1?C. stol~tl a vys;lll ~o.va~~ 
Ale sám jsa všecken projat - pres prapor reah~t1Cky, .kt~ry yztyCI: - u~~,n 
idealistickým a jsa přímým žákem Herderovym, J\'hcklewlczovym, ven ~e 
zvláštní povdlání, určené národu českému, a po d~brém ~~b? po zlém lltrhuJe 
pod prapor svůJ lidi, kteří by zajisté nikdy nebyl! ho pnJall za vudce, Co .se 
týče těch, kterých opravdu mu nemožno získati, pomíjí je mlčením, nebo pre
hlíží jejich zásluhu. 
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propagandy vlastenecké shrnuje se jmény Dob r o v s k é h o, Jun g. 
man n a a K r a m e r i a, aniž ostatně tímto výčtem yyčerpá vá se 
jejich zásluha, a aniž zvláště sluŠí každého z nich vměstnávati 
v obor zvláštní. 

J o s e f Dob r o v s k ý, jenž slávou svou ovládá tuto dobu, druží 
se ke skupině učenců, které v poslední čtvrtině XVIII. století shro
mažďovali kolem sebe někteří šlechtici, kteří, jako František 
Antonín Nostic a později František Josef Kinský,l s láskou velmi 
vřelou k vědám spojovali vážnou náklonnost k lidu a upřímnou 
oddanost k tradicím českým. Okolo roku 1770 tyto schůzky staly se 
pravidelnějšími, rokování a přednášky nastoupily na místo zábavy 
a salon nabýval tvářnosti akademie. 2 

Shledáváme tu některé osvícené velmože, professory univer
sitní, vysoké úředníky, řeholníky a kněze. Mnozí jsou svobodní 
zednáři, většinou deisté; všickni jsou ducha velmi probudilého 
a oškliví si pověru a nesnášelivost. Nejsou nijak ovládáni podstatou 
kmenovou; tuší jenom, že úplná germanisace Čech bude dokonána 
teprve průběhem několika století a rmoutí se ze žalostného stavu, 
který bude národu jejich způsoben po tuto dlouhou dobu. Sami 
mluví skoro výlučně německy a v žádné nenávisti nechovají Něme
cko; ještě nezrodila se theorie o K u! tur vol k u, o národu vyvole
ném od Boha, aby ve světě šířil vzdělanost a ctnost, a nikdo necítí 
tudíž potřebu bouřiti se proti ní. Nevěří již hrubě v možnost 
změniti směr proudu, kterýž od století unášel Čechy a zabrániti 
konečnému pohlcení národa jejich: vyčítáno jim to, ale zpozdile, 
protože jim třeba bylo vyšší odvahy, aby obětovali se službě ná
fQda odsouzeného k rychlé smrti. 

Jejich pessimism je zakořeněn v nejvznešenějších ctnostech, 
a vášeň ku pravdě. Třeba nejsou prosti svých slabostí, 

, [O zásluhách osvíceného hraběte Františk.a Josefa Kinského 
:(1739 -1805) v obraně azyka českého viz Denisovy .Cechy po Bi lé hoře. 
I. díl str. 589 - 590. J 

• Je to příští česká společnost náuk, jež zřídila se za veřejnou 
rolsu 1784 a po celý konec XVIII. století jest ohniskem duševního života 

Cechách, [Ze zakladatelů jejích přední zásluha náležela Ig n á ci rytí ř i 
ovi (1742-1791), znamenitémn geologu a mineralogu, jenž všestrannou 

u'_,;nu',,", duchapl\;lOstí a společenskou uhlazeností stal se tehdáž vůdcem osvě
hnutí v Cechách, Roku 1776 povolán od Marie Teresie do Vídně 

rovnání c. k. kabinetu přírodnin.] - Viz Kalouskovy »Děje král české 
po I e čn o s t i n a u k., v Praze 1884 (česky i německy). Je to vzácný zdroj 

o těchto počátcích. 
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své malicherné marnivosti, svých dětinských ješitných hněvů, hrozí 
se lži samé o sobě. Pia fraus zamítá se od nich naprosto tak, jako 
podvodným a licoměrným vlastenectvím uráží s'c jejIch počestnost: 
Jejich dílo, výlučně vědecké, vyniká vážnou snahou a opravd 
vým bádáním; probíráme-Ii se publikacemi Společnosti nauk od 
roku 1771, žasneme, co tu je důkladné práce a pevného pře~ 
svědčení; při východu z dlouhého panství nevědomosti a 
k němuž Čechy byly odsouzeny, nic nebylo jim prospěšně 

nad toto pěstování vážných studií, kde vůle se zoceluje a duch 

zbystřuje. 1 

Mezi těmito sběrateli a učenci Dob n e raP e I c i mají zvláštní 
význam, první svým důvtipem a smělostí svých názorů, d 
činností, kterou vyvinul. Gel a s i u s Dob n e r 2 učinil konec lhaní , 
jak výrazně napsal vrstevník jeho t František Faustin Procházka. 
Tento piarista byl kritik velmi smělý a všecken život jeho 

1 Nepíšu historii literatury české a nemohu tudíž vyčítati jména 
kteříž účastnili se, dokonce znamenitě, tohoto hnutí duchů. Z mužů, 
zůstavili důležitá díla, zvláště vynikají 1\1 i k u I á š A d a u k t Vo i gt 
až 1787) t z Horního Litvínova, piarista, otec numismatiky české -
.Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. jsou vzácným nr"n""b,,.,.,/ 
k dějinám literatury české. - 19 n á c Co r no" a (1740 -1822) 
exjesuita, svobodný zednář, jedna z nejzajímavějších tehdejšich 
pražských: přeložil do němčiny a poznámkami opatřil spis Pavla 
t .Respublica Bojema< (viz Denisovy »Če c h y po Bíl é v hoř e<, I. 
190-195).-Karel Rafael Ungar (1743-1807) t zeZatce, 
organisátor universitní kpihovny pražské. - Jan B o hu m 1 rDI a b 
1820) t z Cerhenic u Ceského Brodu, praemonstrát, jehož t AlIg(~m(~im)s 
historisches Kunstlerlexikon von Bohmen jeví podivuhodnou 
a píli.- Václav Fortunat Durych (1735-1802) t z 
jeden z nejznamenitějších, otec studií slovanských a exegese v ,--"'Clld''''1o 
František Faustin Procházka (1749-1809) t ze Staré Paky, "AUd'""U 

jenž s V. F. Durychem přeložil Písmo svaté do jazyka českého (1 
druhé vydání r.1804). Do seznamu toho bylo by třeba zařaditi též lUd.W'OH",e, 

velmi četné (Jana Tesánka 1728-1788, Stanislava Vydru, 
1740 -1804, astronomy (J o s e fa St e p li n g a, 1716-1776, exjesuitu, A n toní 
Strnada, 1749-1799, exjesuitu) a j. 

, Gelasius Dobner (1719-1790) "t z Prahy, piarista. - Jeho 
dílem jest: • Ven C e s I a i Ha g e k a Lib o c z a n A n na! es B o h e 
(1762-1786), šest svazků, v nichž podává latinský překlad pověstné 
Hájkovy (1541) t z péra piaristy Jeviny (Victorina a Sancta Cruce) s 
poznámkami, v nichž srovnávaje vypravování Hájkovo s původními 
vystihuje a přetrhuje pásmo výmyslův a lží pověstného kronikáře 
finem fecit!). - Jeho »Monumenta historiae Bohemiae< (1 
přes své nedC!statky prokázaly přece předůležité služby. Viz Ka A,,,,lr,w-v 
.Děje Král. Ceské společnosti nauk«, str. 26-29. Palackého.W 
gung der alten bohm. Geschichtschreiber« (1830). [Srovn. 
Duška, .Dobnerův pů.vod a příbuzenstvo. v Gollově Čes. Čas. 
1897, str. 242:le a J V. Simáka, .Pozůstalost Dobnerova< ve Vl 
Osvětě, 1901.] 
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věnován ohromné práci vyvrácení nepravd. Až do něho spisovatelé 
~ínili, že dějiny záleží ve zbožném podávání toho, co bylo tvrzeno 
úd jejich předchůdcův: on první ptal se, čím odůvodněna je tato 
autorita, která důvěřivě byla přijímána, srovnával prameny, zkoumal 
jejich původ. Mnohé rozpravy jeho jsou vzory důvtipu a důmyslu. 
Kritické studie jeho umožnily dílo těch, kteří po něm pokusili se 

pověstí romantických položiti vypravování založené na 
osobní jeho vliv však převyšuje neobyčejně jeho dílo; 
Čech nového ducha a ve vlasti Koniášově zavedl opět 

bádání a úctu ku pravdě. 
František Martin Pelci, který jej doplňuje a který vy-

nikl nad něho jako palaeograf, nemůže se mu rovnati co do síly 
a pronikavosti myšlení, ale vchází v užší styk s lidem. 1 Za všech 
. dob historikové byli hlasateli vlastenectví: ve svých pramenech 

žije věčná duše národa, jejíž jednotnost pozorují přes 

stálé jeho přeměny, a jak bylo lze snésti myšlenku, aby tento 
p.árod, Jehož utrpení a radosti sdíleli, byl ponechán blízké smrti! 

nepokusiti se o odvrácení této nesnesitelné katastrofy! -
cl, který roku 1784 přiznával se, že není schopen napsati knihu 

roku 1791 svou »Novou kroniku českou«, za
ou na důkladných studiích, ;Je složenou v duchu opravdu 

, takže úspěch její byl trvalý. - Potom za dlouhý čas 
zbloudivše t v pod hoří moravském, v hospodě venkovské 

. se se starým mlynářem. Na otázku kdo a odkud jsou, od
dělí: Jsme studující rychnovského gymnasia.« uA sláva, 
I Rychnov, toť město vlastenecké. Dalo nám buditele Františka 

Pelcla. Napsal českou kroniku. Mám ji, tu knihu vzácnou ... « « 

"'Pan otec<, jeden z oněch samoukl\ kteří zachovali lásku ku 

'František Martin PelcI (1734-1801) t z Rychnova, pověřen byv 
ním synů hraběte Fr. Nostice (1769), dostal se ve sty~ se. vším učen.ým 
pražským; byl povolán za prvmho professora na stohcl Jazyka a l1te
česé, zřízenou na universitě pražské (1793). Hlavní díla Jeh~ JSou: 

urzgefasste Geschichte derBohmen von den altesten b~s auf 
e neuesten Zeiten< (1774, 1779,1782) - .Bohmische, mahflsche 
d schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden 
r Jesuiten« (17S6). - .Geschiehte der Deutschen und ihrer 
rache in BČlhmen< (1788). - t Podrobné životopisy cís. Karla IV a 

IV, s listáři o mnoha stech listin (1780 -1790) německým jazykem 
a konečně .Nová Kronika česká<"t ve třech dílech (179L 1792, 

seps3.ná. českým jazykem, sahá, bohužel, jen do smrti císaře Karla IV. 
e 1 c 1 li v Al man a e h z prací bývalých žáků gymnasia rychnovského 

odním ná.stinem ži votopisným Fr. M. Pelda od Fr Tisehra (1893), 
též Denisovy .Čechy po Bílé hoře., 1., str. 570, 596.] 

A. 1) e H 1 S M Van č ur a Č~chy po l:hlé noh:. Jl. 4 
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písemnictví českému, štědře pohostil jinochy; kteří mu doporuče . 
byli jménem historikovým. Hovořili dlouho o zemi české i~: . . ., o JeJI 
mmulost!. ..Ba bylo líp, bylo líp, kdy žili ti, kteří nosili českou 
korunu svatováclavskou na čele, tu prvou i tu blahé paměti 
Karla IV., otce vlasti, a sídlili v Praze, matce měst, když žili ti 
které líčí náš PelcI - ano líp, líp - a teď - eh - hošatá' 
pijme na šťastnou budoucnost národa 1«« 1 - Takto se připravo~ 
vala ona jednota učencův a lidu selského, jež je rysem tak za
jímavým v současné historii české. 

Této prvotní škole st,?jí v čele Josef Dobrovský, a myslím, že 
za celého století není v Cechách muže, který by si zasloužil b 'ti 
k v v' , S H Y nemu pnrovnan. u sem a K o m e n s kým doplňuje českou 
Trojici a v jejich podrobnostech i rozdílech shrnuje se znamenitě. 
poslání národa, jenž si zasloužil žíti svou úctou k osobnímu pře. 

svědčení, svou láskou ke vzdělání a svou horlivostí ku vědě. 

J o se f D Ov br o v s k Ý 2 narodil se náhodou v Uhřích; jeho 
předkové byli Ceši a on nikdy nepřestával se pokládati za ,Čecha 
rodem a Slovana jazykem«. Jsa velice chud, jako většina mužů, 
kteří v koruně Svatováclavské stali se vůdci svého národa, děkoval 
šťastné náhodě, že mohl pokračovati ve svých studiích, a jeho 
učitelé na universitě pražské zasvětili ho do method, jichž v Ně
mecku užívali Adelung a Sch16zer. Vždycky otevřeně osvědčoval 
~vou vděčnost cizím učencům, kteří mu ukázali cestu; právě tak 
Jako H u s a K o m e n s k Ý ani on nebyl schopen závisti nebo ne
vděku, jsa pravým synem onoho ušlechtilého století XVIII., tak pří

stupného ideám lidskosti a bratrství. By! pokračováním pokolení 
Jed not y br a tři čes k Ý c h, jejichž myšlení docházelo ho pře
tvořené deisty anglickými a encyklopedisty; on sám jest úplně 

1 Fr. Jiří Košťál, .Pelclovské vzpomínky' v Peldově almanachu 
str. 146. . , 

2 J o ~ ~ f. Dob r o v s ký (1753 -1829) t narodil se otci svému dragoun
skérl!u strazm!~tru z kr.·~radecké .S?:nice y ležení vojenském blíže' Gyarmatu 
~ ~abu v ~~nch, vstoupil do ~?Vlclatu U }esuitův a po zrušení řádu pokra
cUJ~ ': ~tudllc~ v Praze. Jsa uCltelem synu hraběte Fr. Nostice (1776-1787) 
uyere}ml ~tudll o e':,~ng~liu. sv. Ma~ka, .t domnělém autografu kapitoly svato
vltske (17 :8), a zalozll ruzne sbormky hterární' byv vysvěcen na kněze (1786) 
sta! se , vlcer:ktore~, pozd!!ji rektorem gen~rálního semináře v Hradišti 
u Olomu~e (VIZ Demsovy >C ech y po Bíl é hoř e., I., str. 559); p(,dnik! 
velkou vy~kumn~u cestu v~deckou na sever a východ Evropy (1792); od 
r. 1 ~95 .obv~a~ strada.1 ~em?CI nervovou, jež někdy přecházela v šílenost; této 
dobe n.alezl Jeho vehke prace z filologie slovanské. Založil roku 1806 sborník 
>Slavln« a roku 1813 >Slovanku., 
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prost předsudků dogmatických a nevyznává jiného Boha než 

rozum a vědu. 
Počal svůj noviciát u jesuitův, ale nevzdávaje se v ničem své 

mravní svobody, neváhal déle přijmouti řízení generálního semináře, 
kdež užíval method Josefa 11., než dokázati, že pověstný rukopis 
pražský, připisovaný sv. Marku, není zajisté od evangelisty, předně 
proto, že apoštolé nemluvili latinsky, a pak že rukopis byl z IX. sto
letí (1778). Jako vrstevníci jeho choval úctu ku přírodě a zamítal 
i coelibát i sliby řeholní. > Dovolte kněžím, aby byli lidmi,« psal 
roku 1781, »protože v této hliněné schránce nemohou se po
vznášeti k dokonalosti serafínů.« Hluboce nenáviděl útisk, přede
vším násilí, jímž ohrožuje se svědomí. »Styděti se nám jest,« pravil, 
mluvě o pronásledování, jež nastala po Bílé hoře, :>za předešlé 

časy, kdy s náboženstvím tropily se takové zlořády; jen opovrho-
sluší zlovůlí mstivých rádců, kteří na svědomitého Ferdinanda II. 

naléhali takovými radami, až ho svedli ke kroku, jenž křesťanství 
není na chválu a zemi škodil.« I Tento t exjesuita byl svobodným 
zednářem a zůstal věren svému přesvědčení, i když lože se roz

ptýlily. 
Jeho láska k národu českému má přímý svúj původ v jeho 

nadšení pro svobodu a rovnost. Četl Herdera, jehož vliv byl tak 
hluboký na Slovany, a zvláště na Čechy: nalezl tu ve formě vý
mluvné jen evangelium století, právo všech národů k životu a odpor 
k bezpráví. Až do poslední chvíle zůstane věren svému ideálu 
a své víře. Neliboval si v sentimentálních výlevech a výronech, 
a protože měl vtip ostrý a jizlivý, vůdcové strany národní, na je
jichž hlouposti nejednou poukázal důrazně, vinili ho z vlažnosti. 
>Dobrovský" psal Jungmann roku t 1819 »ač vždy zasloužilý, často 
více Němec býti se zdá; to snad z politiky,« 2 a roku 1823: 
»Já vždy myslíval, že jest ne .Čech - ale slavisirender Deutsche, 
a to, tuším, pravda .• 3 - Jungmann byl vynikajíci učenec, co 
nevadilo mu, aby nebyl velmi nedůtklivě marnivý, a neodpustil 
mistru, že mluvil o lidech, jimž jejich češství stoupá do hlavy. 

, [Z posudku Dobrovského (v Lit. Magazin) spisu J. Sextetera > B e i
trage zur bohmischen und mahrischen Brudergeschichte« 
(v Praze 1781), k němuž benediktin Kladrubský povzbuzen byl Elsnerovým 
vydáním Historie protivenství církve české (1764).] , 

2 [List Jungmannův k Ant. Markovi ze dne 13. února 1819 v Čas. Čes. 
Mus., 1882, str. 456. 

• [Ibid. 1883, str. 43.] 
4* 
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Tyto útoky dokazují jen - co není nám neznámo - že není 
církve, která by neměla svých hádek, a že nejušlechtilejší vášně 
nevylučují nevraživost. - Život a korrespondence Dobrovského 
svědčí o jeho důvěře v budoucnost Slovanů: • Od Slovanů musí 
vzejíti nové osvícení světa, třeba by Němci prví stali se hlasateli 
lepších method. Slovanský um, čistě pojatý, jest ještě v lidstvu 
krajně svedeném nejméně pokažený. Německým rozumem netřeba 
opovrhovat, ale našemu umu nemůže se vyrovnati. Francouzský 
esprit příliš brzo se vykuřuje, a sotva lze jej zachytiti. Qui potest 
ca pere, capiat.< 1 V úvodu ke »Slavínu«, časopisu, který posílá 
~slovanským bratřím« (1806) je síla a vřelost vzrušení, jež mám 
za úchvatnější než nejhlučnější fanfary Jungmannovy a Kollárovy. 

Zda Čechové jsou povoláni, aby zaujali své místo v obroze
ném světě slovanském? Dobrovský ví, že nesnadno obracuje se 
zpět běh století. Neoddává se illusím a připomíná si, že 
poblouzenim jest pokládati věc za pravdivou proto, že si přejeme, 

aby jí byla. »V ěc našeho národa, nepomůže··ji Bůh, jest téměř 
zoufalá,« psal Kopitarovi roku 1811. 2 Nicméně není mu možná 
oddávati se zoufalství; s dojemnou ironií zvídá o dalekosáhlých 
plánech filologa slovinského a vytýkaje s úsměvem, co v nich je 
blouznivého, kochá se možností jejich. Kopitar nemluvil o ničem 
menším, než učÍn iti Vídeň střediskem velikého hnutí všeslovan
ského. »Kdy by jen Rakousko chtělo!« Je přece podivno, že dvůr 
vždycky německýma očima hledí na Slovany. Mohl-li Gottorp 
v Rusku úplně se poruštit a princezna zerbstská opět se poslovanit,8 
proč my've Vídni ne také poněkud, aspoň z polovice ne-li ze dvou, 
třetin ex r a t i o II e subditorum? Vždyť armády jsou samý Slovan 
proč se jim nevelí stupaj atd.? Na tur a fa c i e t, tardius quidem; 
ser o tam e n r e s pe x i t in e rte m.« 4 Rakousku přísluší, aby 
chopilo se vedení Slovanů, nikoli Rusům, »pro jejich hrozné ne-

, [Jagié, »Bril'fwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar< 
(1885), str. 404-405. List Dobrovského ze dne 7. května 1815.] 

2 [.Causa gentis. nostrae, ni si Deus adjuvet plane desperata est<. V listu 
Dobrovského ke Kopitaru ze dne 20. října 1810. Ibid., str. 173.] 

• (Princeznou zerbtskou míní se K a t e ř i n a II, slavná cařice ruská 
(1762 -1796). jež pocházela z rodu Anhaltsko-zerbstského (město Zerbst slulo 
slovansky Srbiště) a provdána byl"- Z;J. Petra III.. prvního caře z rodu 
Holštýnsko·gotorpského, po jehož násilné smrti (1762) sama se ujala panstvi.] 

• ]agié, »Briefwechsel zwischen Dobrovsky nnd Kopitar~ 
1885, str 141-142. -.Je to jeden z nejvzácnějších pramenů k dějinám prvm, 
části XIX. století v Cechách. 
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volnictví: vždyť i z chvály SchlOzerovy jest viděti, jak dlouho tam 
se čekati musí na něco lidštějšího;. ve Vídni bylo snadno 
založit akademii, která by ujala se jednotného vedení prací osa
mělých, zavedla podobný pravopis, 'připravovala literární jazyk vše
c;;!ov'anský a společným úsilím spojovala takto kmeny, jež pro své 
;oztržkY vydány jsou panství cizímu. - Dobrovský varoval Kopitara 
řed Jeho illusemi: »Považte jen, že nám jednati je s Němci, kteří 

~áS potlačuji tak dávno. Nezůstanou něm i ... Vlaši a Němci
a Židé - měli vždy missionáře, blahověsty a spasitele všeliké; 
nám Slovanům něco takového nepřihází se tak snadno « 

Ale chvílemi jeho tužby vybuchovaly s jakousi prudkostí. Ne
ustálá práce, únava a sklamání na četných cestách výzkumných, 
snad i rána, kterouž utržil na honě, zpúsobily mu nemoc nervo
vou, která přecházela někdy v záchvaty šílenstvi. V těchto chvílích 

pomatenosti vášeň jeho unikala síle, kterouž obyčejně ji 
ovládal pevný jeho rozum. - .A co mně po Bohu dražším může býti, 
než vlast?« psal Durychovi dne 24. listopadu 1795. »Avšak i cizincům 
a všemu lidstvu chci býti prospěšný ... Co Vy jste o slovanském, 
všemu národu společném a církevním jazyku ve smyslu historickém 
bludně napsal, správně jste pověděl ve smyslu prorockém, to jest 
o době, která nyní začíná a ve které národ slovanský, daleko ši
roko rozložený po zemi, jméno vezme od Slávy, jelikož Bůh veliké 
věcí na Slovanech a skrze Slovany zjeví světu působením toho, 
jejž Duch svatý řídí ... Do zemí Slovanů, kteří mír milují, sejdou 

všickni vyvolení, jimž rádi práva pohostinská prokážeme" .. 
hlad nedotknou se nás, ale jiných, když přijde slovo jeho: 
se prorok, kterého poslal Hospodin v pravdě.« (Jerem. 

28, 8.) Ztratí věrolomný král Pruský Slezsko, jež ke království 
Českému náleželo, Sasík, jelikož špatné rady jeho poslechl, ztratí 
Lužici. Království České rozmnoží se nesmírně a vyvine se mo
hutně; Polska, trestaná pro zanedbání řeči mateřské, pokvete opět; 

cárstvíse rozmnoží a rozšíří až k hranicím Persie a Indie ... « 1 

Tyto listy, v nichž zvláštním způsobem nejopojnější horování mísí 
se s nejpronikavější prozíravostí, byly přijímány od českých lite

s jakýmsi nábožným pohnutím. »Ačkoli jsem svou řeč mateř
skou nade všecko miloval a její nepřátele nenáviděl,« psal mu 

'[A.Patera, .Vzájemné dopisy]osefaDobrovského a Fortu
ta Durycha«, vyd. 1895, str. 355-356.] 
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Puchmajer (10. prosince 1795), »nyní přece má láska a nenávist 
nejvyššího stupně dostoupily. V áš list mě elektrisoval a horoucí 
vlastenectví moje ještě více rozplamenil. Kdy však přijde blažené 
okamžení našeho vykoupení? ~achraňte nás, sice jsme ztraceni. 
Zachraňte nás; požehnání nebes přijde na Vás a všickni věrní 

Čechové rozradostněni budou Vám blahořečiti a jako andělu 

strážnému se Vám klaněti!-

Cíl je podivuhodný, ale cesta dlouhá a poseta překážkami , 
Jez nepřekonají se deklamacemi. • Lépe jest pracovati (třeba po 
tichu), než dělati lermo v novinách.« Dobrovský je příkladem ne
unavného pracovníka; jeho učenost je báječná a zabírá nejrozma

nitější obory. 

Při tom není u něho nic, co by připomínalo velkolepé, afe 
nerozvážné konstrukce romantiků. Životními svými kořeny náleží 
svému století, jež je stoletím zkoumání a kritiky; je neúprosný 
k bezdůvodným hypotbesám nebo k předčasným konklusím. -
.Důkazů«, píše t již roku 1782 proti Dobnerovi, »spolehlivých 
důkazů žádám, nikoli možností; důkazů, nikoli deklamací.' -
Podrobuje přísné kritice i své nejmilejší přátele. Byl viněn z hyper
kriticismu a byla mu vyčítána jistá příkrost; • měl vlastnosti dikta
tora,. pravil Durych, jenž byl jeho prvotním učitelem a jenž stal 
se jeho péJslušným žákem; vady to vzácné za této doby a tyranie 
plodná! Čechové neměli proč pochvalovati si později, že svrhli jho 
tohoto přísného a poctivého mistra, jenž věřil, že pravda je Bohem 
žárlivým, jenž nesmí se obětovati ničemu, ani slávě svého národa. 

Ne zajisté, že by žádná z jeho theorií nebyla od té doby 
vyvrácena; objeveny nové prameny, snesena nová fakta, jichž on 
neznal. Ale samy jeho omyly byly plodné, protože měl mysl 
přímou, ducha jasného a methodu přesnou. Nechť píše jakýmkoli 
jazykem, myšlenka jeho vyniká jasně. Přečtli-li jsme pojednání 
vrstevníků jeho, píše Kalousek, příliš zdlouhavá, kolísavá, nepevně 
podepřená, a otevřeme-Ii některou rozpravu Dobrovského, cítíme 
výtečný dojem jistoty a světla. 

S těmito přednostmi byl by mohl býti jen Dobnerem vyšší 
hodnoty, kdyby nebyl vnášel do svých prací onen cit pro sou
vislost života a organické proměny jeho, jímž řadí se mezi veliké 
průkopníky vědy současné. Tento žák encyklopedistů má smysl 
pro historii, ví, že minulost je podmínkou budoucnosti, a přetvořuje 
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studia linguistická, používaje při nich nauky evoluční, jejíž vše
obecný význam a dosah postihl Herder. Poznal a dokázal jasně, 
že jazyk národa je výsledkem jeho rozumového a mravního vývoje 
a že vyjadřuje jako epochy jeho ducha; z toho usuzoval, že při

rozené zákony řídí jeho osudy a ustanovil některá hlavní pravidla 
historického vývoje nářečí slovanských. Byl takto opravdu tvůrcem 
slovanské vědy filologické, pokud slova • tvořiti « může užiti se 
u člověka, totiž vyjádřil přesně myšlenky, jež byly jen tušeny 
v temném polostínu, že vědecky dokázal pravdu jistých tvrzení 
hypothetických a že vyvodil velkolepé výsledky z myšlenek, jen 
ve zběžných obrysech naznačených. I Dva z jeho spisů shrnují 
jeho vliv, jeho vědecká mluvnice česká a jeho základy jazyka 
staroslovanského. II 

Čeština přestala téměř býti jazykem živým, nedostávalo se jí 
slov, nebo smysl jich byl nejistý; skladba hemžila se germanismy. 
Někteří gram ma tikové po způsobu společností, jež se utvořily 

v Německu pro očištění řeči, pokusili se zlepšiti tento stav věd 
Více hyli by prospěli rozumní nepřátelé! Protože jejich příprava 
vědecká byla nijaká a jejich vkus chatrný, postupovali nazdařbůh, 
zastávajíce se nejpodivnějších barbarismův, zamítajíce slova od nej
dávnějších dob užívaná. 3 Dobrovský učinil konec těmto výmyslům: 

! Úplný životopis Dobrovského - a zbývá jej ještě sepsati, přes zá
sluhy biografií uveřejněných od Brandla, Snegireva (rus.) (1883) - musil by 
II Herdera, Fuldy, Engla, Adelunga, Schlozera a j. vypátrat zárodky jeho 
objevů, ukázati nám, co stalo se s theoriemi jeho zásluhou Vostokova, Miklo
šiče, Schleichera, Jagiée atd.; takto obdrželi bychom úplnou bilanci jeho 
práce. - Neměl bych potřebné schopnosti, abych podnikal práci podobnou, 
však nevešla .by se do rámce mé knihy, kde pokouším se vysvětlit obecný 
vývoj ideí v Cechách a vliv, jaký Dobrovský vykonával vědou na dějiny 
a nikoli na vědu. 

, >Ausfiihrliches Lehrgebii.ude der bohmischen Sprache< 
(1809, 1819), .Institutíones I inguae sl avicae dialecti veteris< 
(1822). [Základní dílo slavistiky, o jehož dokonání největší zásluhu zjednal si 
Sl~)vinec Bar t o lom ě j K o pit a r, jenž od roku 1809 neustal v listech svých 
usllovat a prosit mistra svého o sepsání díla kýženého.] 

v • [Tento puristický směr byl u nás zahájen již XVII. století mluvnicí 
.C~chořečnos.tí< rady appellačního soudu Václava Rosy (1682) - viz 
o ll! Demsovy .Cechy po Bílé hoře«, I., str. 411 - pokračováno v něm 
pražským kněhkupcem Ka š par e m Vu s í ne m jenž trojdílným svým slovní
kem (1700) chtě! dokázati Němcům, že bohatá řeč naše všecky německo
lat~nské půjčky slovní dovede nahraditi původními výrazy vlastními, a nejdále 
zasl? .se v něm mluvnicí - plagiátem gramatiky Rosovy - komorního pří
dvv~rll!ho Václava Pohla, jež v letech 1756-1783 čtyřikrát byla vydána. 
Tezko rozhodnouti, kde větších neplech tito .gramatičtí břídilové a přištipkáři 
slov« - tak ~ rozhorlení svém nazval Dobrovský smělé novotáře - natropili, 
zda v pravopIse čili ve tvarosloví či ve skladbě, Kdežto v lexiku chtěli vybaviti 
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- > Ještě uvážiti sluší, že česká řeč, která beztoho má jen málo 
a prostých ochranců, ~emírným tvořením slov vydává se posměchu. 
Prostý nestudovaný Cech sám dostává do rukou knihy, kterým 
nerozumí a zlobí se v srdci ne na sebe - neboť myslí, že česky 
umí - nýbrž na toho, který knihu psaL Odtud časté haříkání: 

nyní již neumějí české knihy psáti, Hájek psal jinak! ... To mu~ 
síme svým novotářům říci a hlasem velikým říci, aby nov5'ch slov 
nevymýšleli a místo toho pilně čtli staré knihy české.« 

Nebezpečná to nesmělost, bylo namítáno; Dobrovský odstra
ňuje neologismy a nutě spisovatele, aby neužívali jiných slov, než 
těch, jež byla posvěcena autory X V I. století, obmezoval je, aby 
užívali řečI mrtvé. - Ale nehledě k tomu, že tento návrat ke vzorům 
klassickým byl tehdáž jediným prostředkem k zastavení porušujících 
vlivů, Dobrovský ukazoval odvážným novotářům pramen, odkud 
mohli čerpati bez nebezpečenství, řeč lidovou. »Slovníkář 

obcuj s venkovským lidem, jehožto řeč méně pokažena jest než 
měšťáků. Neprohlašujme každé slovo, kterému nerozumíme, za 
zastaralé, vymřelé. Slova česká mají se sbírat o sobě, z knih a 
živé mluvy a nesluší českému slovníku položiti základem latinský 
nebo německý, což připomínám, věda, že jeden slovníkář tak Sl 
počínal. A konečně varuj se každý nová slova vymýšleti, ježto nic 
tak škodlivé není, jako nemírné tvoření slov. Vždyť chceme míti 
slomík té řeči, která již jest, nikoli té, kterou teprve tvořiti chtějí.« 
Kladl takto základy ku pravidelnému vývoji češtiny, která nabude 
opět některé mízy, stápějíc se v pramenech původních jednak 
v mluvě lidové, jednak v t památkách vzorné literatury bratrské. 
Zároveň činil konec slovním hříčkám a výmyslům etymologickým, 
které byly dříve pokládány za grammatiku, nahradil je vědeckým 
rozborem tvarův a kladl takto základy k racionální filologii. Od 

češtinu z panství jazyka německého a latinského, ve tvoření slova ve skladbě 
~vízli .v plném otroctví němčiny. Pohl vědomě horlil proti těm, »kdo lec
JakýmI starodávních k nynějšímu vzlepšenýmu řečistavu nehodlivých običeju 
dumělou znalost svou.l":rmějí« a žaluje na ně, že .na bezzakladnv obi
čeJ~ něhdejších C::esk?morv~vs~ých bratru i krajinohubných 
Zlscanu se povolavajl, kten vsak ne učitelové nibrž rovně 
o bič e j ní c i byl i t a k i a k o o n i s a min a s obě b v t i u k a z ují.« - Proti 
němu Dobrovský nové vydání překladu Písma sv. oďF. F. Procházky a V. F. 
f)uryc~ap7j8 17~0) založené~o na bibli braqské, vítal slovy: >Mám~ 
u vy~aUl ton: knl h u k I a s.s: c k o u, kterou by Cechové slušně spravovatI 
se meh.« a vedeckou mluvmcl svou založil na památkách vzorného jazyka 
bratrského, a zvláště ve skladbě čerpal hojně příkladů ze slavné bible Kralické.] 
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té doby umožněno bylo novými objevy pokračovat opět v díle 
jeho s větší přesností, ale jeho práce byly zárodem současné vědy: 

a zvláště Gebauer jsou jen jeho žáky a pokračovateli. 

Vliv Dobrovského nepřestal na Čechách a jeho theoretická 
mluvnice jazyka českého stala se vzorem mluvnicím nářečí sl(Jvan' 
ských. On sám byl svými pracemi přiveden ke studiu jazyka staro' 
slovanského, a tím k srovnávacímu jazykozpytu různých větví kmene 
slovanského; pokusil se stanoviti jejich podobnost a roztříditi je 
podle stupně příbuznosti; ukázal, jak tyto rozbory grammati"cké, 
prováděrlé v duchu naprosté přesnosti a poctivosti, poskytují 
historikovi a filosofovi nejjistějších a nejvzácnějších údajů. Na tom 
málo sejde, že v té neb oné otázce se zmýlil; prorazil cestu a sta
novil postup, jímž opraveny byly jeho omyly. Velmi záhy objevila 
se důležitost jeho bádání, a jméno jeho nabylo obecné vážnosti. 

1áště z Ruska docházely ho projevy tklivé sympathie. »Máte 
všudy ctitelů, kteří Vaše vysoké vzdělání a znamenitého ducha 
Vašeho oceňují,« psal mu státní kancléř Rumjancev roku t 1823, 
»avšak prosím, abyste v tom velkém počtu pozoroval také mne, 
svého upřímného přívržence, a neodmítejte mých služeb, ježto mi 
bude vždy potěšením, jestli Vám co k vůli učiniti mohu.« Jedno
myslným obdivem byl vyhlédnut k předsednictví oné akademie 
slovanské, kterou Kopitar chtěl založiti a jejímiž sekcemi byly by 
společnost pražská, varšavská, petrohradská, nehledě k budoucí 
akademii illyrské. Když voje ruské roku 1813 přibyly do Prahy, 
jich vŮ.dce Barday de Tolly učinil mu okázalou návštěvu. Tato 

. vážnost pozvedala všecken národ český, povznášela jej z ponížení, 
ve kterém žil, vracela mu s úctou jiných péči o svá práva. Podivu

ná to síla vědy! Instituce staroslovanského jazyka 
stávají se jako odvetou za Bílou horu, a grammatikář ve své pra· 
covně, bez intriky, vytrvalou svou prací dobývá opět národu svému 
místa, o něž byl připraven sobectvím svého panstva a chybami 
svých politiků. 

Kdo by vedle Dobrovského nezdál se menším? J o s e f Jun g
man nI nemá ani touž výši mravní ani týž široký rozhled a nezabirá 

'.Josef Jungmann (1773 -1847) t z Hudlic u Berouna, syn vesnického 
oJ;)Uvn~~.a a. kostelníka, studoval na uniVersitě Pražské; professor na gymnasii 
Lltomen~kem (1799-1815), kde přeložil Chateaubriandovu .A t a I u« (1805) 
a Mllto!lUV »Zt.racen Ý ráj« (1811); k těmto překladům váží se počátky 
roml~tlsn:U v ~~chách. Vydal rozličné básně lyrické a byl spolupracovníkem 
někohka casoplsu, kratší nebo delší čas trvajících. Přeložen byv na gymna· 
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místo v oné akademii evropské, kam dostávají se jen ti, jichž 
služby přesahuji úzké hranice jich vlasti. Narodiv se dvacet let 
po Dobrovském, ještě více nežli tento překročuje první období 
renaissance české, protože jeho dráha životní prodlužuje se až ku 
prahu revoluce roku 1848; jeho hlavní díla byla vydána po roce 
1815, a romantikové rádi pokládají jej za svého vůdce. V linguistice 
nemá úzkostlivost Dobrovského, dokořán otvírá dvéře neologismům 
a horoucnějši a opojnější jeho obrazotvornost je shovívavá k pře
mrštěnostem vlastenců. 

Ale přes to přese všecko a ačkoli patrně ohlašuje novou generaci, 
nejhlubšími žilkami své bytosti, nejvnitřnějšími tužbami svého my
šlení náleží XVIII. století. Všudy shledáváme se u něho s vlivem 
Lessingovým. - > Pozorujícímu rozličné a mnohé filosofův sou
stavy a domněnky od nepamětných časův až do té doby,« pozna
menává ve svých Zápiskách, »zdá se býti všecka filosofie ~ velký 
bláznův dům, kdež každý svou pošetilostí blouzní .. ' I to vše
mohoucí Bůh tak míti chtěl a nedal nám vrozené učenosti a zná
mosti, jako nedal oděvu, abychom sami obojího sobě hledali a 
dobývali, věda, že to nás učiní člověky!« - Hlubší ještě než Lessing 
zůstavuje v něm sled Voltaire; mluví o něm s jakýmsi zbožným 
pohnutím, jež nás překvapuje: .čtení spisů jeho ducha podivným 
způsobem povyšuje a jako křídla mu dává, aby se nad obyčejnost 
a šalebnost tohoto světa vznášel, ono v čtenáři něžný cit šlechet
nosti a krásy zplozuje, předsudky jemu odnímá, ne řečnickým pře
mlouváním a deklamací, ale přirozeným rozumováním, přesvěd

čením ... Voltaire je šťastný a vtipný básník, rozumný, nepřed
pojatý filosof, pilný historik a nevyrovnaný stilista. Kdo proti jeho 
spIsům bojuje, ten bojuje proti zdravé filosofii, krasochuti a zdra
vému rozumu.« 1 - Nepřestává jen na obdivu, napodobuje ho a často 
v tom, co u něho je méně chvály hodného, přejímá od něho 

si um Staroměstské v Praze r. 1815, stal se ohniskem hnutí národního; spory 
prosodickými a filologickými, účastí ještě nedosti vyšetřenou, kterou měl při 
vydání pověstných rukopisů českých, dostal se ve spor s Dobrovským; byl 
insplratorem školy vlastenecké a vydal spisy, jež učinily ho nesmrtelným: 
t .Slovesnost« (1820,1845,1846 1, .Historii literatury české. (1825, 
1849) a »Slovník česko-německý". (1894-1839). - Prameny pro dějiny 
Jungmannovy jsou jeho .Zá p i s.k y. Jv Cas. Ces. Musea 1871 a o sobě v Praze 

. 1872) a korrespondence jeho (v Cas. Ces. Musea 1880-1884, 1886, 1890). Dobrý 
životopis složil Váco Zelený, poněkud sice hagiografický a ne mnoho proni
kavý, ale přesný a zevrubný 

, Tyto doklady zdají se mi dostatečnými k důkazu, že je nemožná vi
děti v Jungmannovi romantika, a studie Murkova, jejíž; podrobností jsou velmi 
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své jednání poněkud podezřelé obratnosti, své tůčky pochybné 

správnosti, nerad vystavuje se přímo raná:n o~ rád s.kr.ývá ,ruok~, 
která metá šíp. Jeho nedostatky právem dotykajl se nehbe hd! Cltl!

vých; aspoň všednía.i jeho hříchy nekazí se přednosti :oelr::i ~zá,cné, 
jež přejal také od Voltaira: cit pro spravedlnost, narUZlva lask: 
ku práci a neobmezená úcta ke svobodě myšlení. - Blud marne 
slaví vítězství průběhem tisíciletí; nestává se tím úcty hodnějším, 
. e J' e starší a povinností člověka je zkoumati směle míněni nej-z , .. 
ustálenější. Nechť každý užívá rozumu, tohoto daru božího, JeJž 
jen slepci odváží se zatracovati! - Tímto způsobem Jungman~ 
v šel z téže školy, co Dobrovský a kdyžtě nebyl letorou vehm 
y kl d' o. 'd Oh 1 t statečný, z emancipačních nauk ency ope Istu cerpa o va u, K erou 
věnuje se věci nebezpečné a kompromitované a zůstane jí věren 

až do smrti. 

Po všecken svůj život pérem a slovem snažil se vzbudit 

u svých krajanů lásku k jich jazyku a zjednat jim lit:ratu:u. -:
»Bude-li váš cíl, moji páni, daleký,« pravlI bohoslovcum htome
řickým v řeči, kterou zahájil vyučování jazyku českému t (v hsto-

adu roku 1810), .to jest ten, abyste časem co řečníkové, histo
~ikové, filosofové, básnířové čeští sobě a vlasti největší pochvalu 

zjednali, konečně, oslabne-li lidskou křeh~o.stí vaše, síla onebo pro 
'iné příčiny toho dojíti bude nelze, aspon jedno vam zustane ne
~yhnutelně, abyste dobří Čechové a kazatelé byli ... Posud Sl~van 
b 1 sluhou druhým národům. Věčně obíhající kolo osudu přmese 
~lou Slovanům změnu, a my buďme jen praví Slované, z toho 

jména se právem radovati můžeme... ~uď va.še ~l~va čistá, 
pěkná, pravidelná, řádná, vážná, duše tím lepe pOJímaJ1cl .a v hor
livosti je ssilující. Tu čistotu jazyka i v obecném mluvení zac~o
vávejte a pomáhejte, kde lze, cíditi a kliditi nešvaru, kterouzto 
drahný čas nevinl1Ý náš jazyk od ouředníků, poněmčilých měšť~k~v 
a pohříchu i někde samých duchovních se zanáší. Přiosobte Sl du
kladnou známost nejen gramatiky, ale i literatury české, a buďte 
všeho, což českého jest, praví milovníci! Hleďte pomaličku i jiným 
jazykům slovanským se přiučiti, zvláště ruskému a polskému: .~ez 
jejich známosti dokonalými Čechy vám státi se nelze; ale ,Jejlc.b 
známost světlo v českém jazyku vám jasné otevře a v novy svet 

poučné, myslím, že ovládána jest ide.ou napro~.to nesprávnou. - Masaryk ne
odpouští Jungmannovi jeho zatvrzely raClOnallsm. 
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vás uvede, svět slovanský, již pro své jméno Čechovi sladký, svět 
rozšířený a na všelIké spisy a Herní umění bohatý, jehož Germa
nlIv oko nevídalo, ucho neslýchalo. .. Však přijde čas, tak pro
rokuje učený muž Schl6zer, že když ne slovanskému vůbec, aspoň 
ruskému zvláště Evropané jazyku dychtivě se učiti budou jako 
nyní franckému se učí.~ Po čtyřicet let setrvá v průlomu, aniž 
nadšení jeho ochablo a přesvědčení jeho oslablo. Má nejlepší 
vlastnosti vojáků: zanícení a vytrvalost. Mnohem více než Dobrov
ský byl ji;t úspěchem, a optimism jeho přečkal nejtěžší sklamáni. 
Důvěřuje v přízeň Habsburků, nepřipouští, že by zahradník zane
dbával soustavně nejlepší štěpy svého sadu, >a (lze.-li pochybovati?) 
ten dobrý otec národů, král náš milostivý, k žádosti milionů věr

nS'ch nakloní ucha svého a bude, jímž byl Karel i Rudolf odpoly, 
docela otcem Slovanům svým .• t V rozmluvách svých >0 j a zyku 
českém«, jež jS::lU smělou jeho obranou, rozvíjí své přednosti, 
obratnost, nadšení a výmluvnost, jimiž vynikl jako polemista prvního 
řádu a tím dosahuje úspěchu neslýchaného: t profesor Alois Uhle, 
který r. 1812 obořil se prudce na jazyk český, byl obrácen jeho 
odpovědmi a skládal později básně české. 1 

Jeho předností před Dobrovským, kterýž až do posledních 
let svého života psal jen německy a latinsky,2 bylo, že kázal pří

kladem. Jungmannem čeština stala se opět řečí živou. Nepřestává 
odpírat opovržení, v němž udržován byl jazyk národní, pokouší se 
spisy svými dokázati, že hodí se k nejjemnějším a nejVznešenějším 

, Je důležito. abychom průběhem těchto dějin renaissance české neza
pomínali. že tito buřiči proti Německu vyrostli ve školách německých a byli 
úplně proniknuti vlivy cizími. Jungmann končí svou obranu jazyka českého 
jadrn)rmi doklady ze sp:su Bedřicha Ludvíka Jahna, t otce turnerů německých 
»Das deutsche Volksthum< (1810): t >V svém jazyku ctí se každý národ; 
v pokladu jazyka pamět vzdělání jeho složena. Národ odříkaje se jazyka 
odříká se hlasu svého v člověčenstvu a odsouzen jest býti němou osobou 
na divadle národním. Nechať se naučí všem jazykům ve světě a přeučen jsa 
bude tlumačem u Babelu - avšak proto vždy není více národem, jest smí
štnÍnou papouškův a špačkův.< - Murkovi náleží zásluha, že osvětlil tento 
fakt, který byl poněkud zanedbán od historiků českých. -- Obviňování z ne
vděku, jak bývá v oblibě jistých kruhů německých, není tím méně zpo7.dilé. 
Byl by to divný učenec, jenž by vyčítal svým žákům, že užívají jeho method 
a že pokračují v jeho objevech; či snad útisk bylo by lze omluviti, poněvadž 
děje se od Němcův a ne od Francouzů, takže zásady svobody a samostatnosti -
byly by znamenIté nad dolním Labem a bezcenné nad horním? 

2 iČeským jazykem Dobrovský napsal jen některé předmluvy (1804
v 

ke 
sbírce přísloví a 1814 k Radě zvířat), rozpravy v prvním ročníku Čas. Ces. 
Musea (Slovou-li Slované od Slávy čili od slova? - Čech neb Čechové 
odkud tak .. slují?v - Plavci u Dalimila jaký to nár-od?) a listy k Hankovi, uve
řejněné v Cas. Ces. M., 1870.] 
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formám plodů duševních, k epopeji a k poesii lyrické stejně jako 
ke kázaní mravokárnému nebo ku vědě. Žádná překážka ho ne
odstrašuje: starší bojovníci umírají, a prostřed netečné veřejnosti 
nikdo nepovstává, aby jenahradi!; jeho žáci JSOll nedbalí; hlíza 
Q'ermanisace rozžírá se dále v těle společenském. Jeho mysl neklesá. 
Nalézá výrazy siiné, aby potěšil přátele, kteří ve svých úzkostech 
volali k němu o pomoc. »Ty smutné myšlenky,« píše Markovi 
(1809) >které Vás trudí, i mne stíhají, Durych, Pelci, Procházka 
jsou tam, jediný Dobrovský mezi námi. Zatím pomněje na lidských 
věcí nestálost, tím se kojím, že, dokavád národ nepojde, vždy někdo 
k zvelebení vlasti se narodí, ano právě ta smutná mužů tak vý
borných smrt mne více pamatuje, že již na nás dochád o vlast se 
starati. Když starý hospodář usne, mladý k domácnosti hleděti 

N a nás je pořád, k d o zná s m ů ž e, ten p r a cu j, 
(možné-Ii) lepší vlasti dochovali potomkům, než nám od 

předků zůstaveno. Pojde-li vlast, ať jen za nás, okolo nás, dokud 
my saháme a stačíme, nepojde. ~ 

Jehll úzkost nervosní, malicherná nedůtklivost, jíž ob vykl, jeho 
tajné spády, volný způsob, s jakým zacházívá s pravdou, tyto ne
dostatky lidské, jež jaksi drsně vytýká mu současná kritika, mizejí 
naproti vynikajícím vlastnostem důvěry a oddanosti. »Vaše obý
vání v Praze,' psal mu roku 1815 jeho nejupřímnější přítel Antonín 
Marek, >nebude jistě bez velikých a spasitedlných účinkův - ta 

mládež Vás se důvěrněji přídíží a jako vůdce svého ná
sledovali bude.« Po patnácte let jest ohniskem duševního života 
českého, ředitelem Jakési dílny, kde každý jím povzbuzen nebo 
veden vzdělává obor určitý, logiku, fysiku, přírodní naukv, řečnictví 

'a p. 1 Kollár svěřuje mu vytištění svých prvních znělek, t zárodu to 

, lZ pomocníků Jungmannových v budování nauk.ov~ literatury ~e;~ké 
vedle -\ntonínn. Marka (1785-1876) a Josefa Vo]techa Sedlacka 
(1785-~ 1836) vynikl zvláště 'J a n S vat o p I u k P re s 1 (179l -1849) z. Pra~y: 
syn špendlíkářův, doktor lékařství a professor p.řírodoplsU. vn! umver~lte 
pražské. Ač samostatnou prací vědeckou mohl vymknouti zvla~te ~ ~otamc~, 
potřebám duševním svého národa obětoval i slávu badatelskou J Jmem oso bm. 
Vzdělával českým jazykem všecky oLory věd přírodních,. vY,tvořiv p.ro ,ně 
potřebnou terminolocrii kterou shledal jednak v starých pamatkach iJterarmch 

. a v živém jazyku iid~\;ém, jednak přejal z příbuzných jazyků 'polského ~ ru; 
ského, jednak samostatně vytvořil - zvláště šťastné v" ch~m~l: . M;mo cetn.e 
spisy přírodovědecké, mezi nimiž přední místo zauJIma]1 ~ulezlta dIl.a botam
cká, zvláště .R o s t l, n á ř. (1821-1835), jenž pro svou rozsahlost a nakladnost 
zůstal nedokončen, Presl sepsal ještě 3 díly »T ech n o log I e< nebolI prosto-

. národní nauky o řemeslech a umělostech. Vedle Dobrovského a Jungmanna 
J. Sv. Presl jest opravdu zjev patriarchální v dějinách obrození českého. Ze 
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pozdější .Slávy dcery.; Čelakovský svou sílu osvěžoval »horlivostí 
baťušky.; on první pomýšlí na založení Musea české~o a hledí 
dáti mu směr národní; inspiruje první pokusy literární Safaříkovy 
a Palackého. 

Básníkem stal se silou vůle, protože pokládal za nezbytné 
otevříti svému národu vyšší obor umění. Přirozeným svým nadá

ním byl především znamenitý učenec. Jeho > H i s t o r i e 1 i t e r a
tur y čes k é. 1 podstatou svou je knihopisný seznam, svědčící 

o neobyčejné práci, a jest ještě dnes nevyhnutelná každému, kdo 
zabývá se dějinami slovanskými. V době, kdy vý šla, účin její na Čechy 
podobal se - třeba zpočátku přirovnání zdálo by se podivným -
účinu, jaký ve Francii v zápětí mělo vydání > Victoires et con
quetes« (Vítězství a výboje); 2 byla to jakási slavnostní přehlídka, 
kde proti cizincům, kteří hnětli zemi českou a vysmívali se bídě 
lidu, Jungmann vyvolal legie starých bojovníků, kteří někdy udržo~ 

vali lesk jazyka českého. 
Neofytům, kteří cítili v sobě dosti síly, .aby ujali se znovu 

díla předků, Jungmann poskytl hmotných prostředků k tomu, a jeho 
»S 1 o vn f k. podával příštím spisovatelům základy jejich úspěchů. 
Od roku 1779 Dobrovský naléhal na potřebu podobné publikace. 
Jungmann váha! dlouho vůči ohromnosti úkolu, byl potom zdržo 
ván v otázkách rozvrhu díla růzností mínění s Dobrovským. Když 
obrovské dílo bylo vykonáno,3 vyčítáno smělému skladateli, že se
psal slovník ne český, ale slovanský. Tato výtka, úplně ve věci 

odůvodněná, neznepokojila hrubě autora a svědčí jen, že ti, kteří 

vědecká literatura česká tak rychle se vyvinula, že mohlo se jí r. 1863 a 1882 
dostati vysokých škol, jest v oboru věd přírodních přední jeho 
Proto památce jeho vzdán byl nad~ený hold na prvním vědeckém sjezdu českých 
lékařův a přírodozpytců r. 1883. Zel, že nevědomostí či nedbalostí opomenuto 
oslaviti zásluhy jeho důstojným pomníkem. Na náměstí Karlově prostřed roz
košného sadu městského - spletením prý jmen na radnici pražské - dostalo 
se místa pro úhledný pomník ne našemu Preslovi, nesmrtelnému zakladatel~ 
vědecké literatury české, ale dobrodružnému zahradníku Ruezlovi, dodavatel! 
orchideí do panských sklenníků ... J 

• [Odpůrci monarchie Bourbonů vyčítali jim vždy, že v průvodu cizinců 
vrátili se do Francie, a proto oslavovali a idealisovali vládu Napoleona 1. 
Jedna z publikací, za tím účelem podniknutých, nazývala se ~Victoires et 
conquetes de la France<; počala vycházeti roku 1825 a potkala se 
s velikým úspěchem, jenž potrval do r. 1850. Přispěla velice k obnově kultu 
imperialistického a národního šovinismu ve Francii.] 

• První vydání je z roku 1825, ale počal se jí obírati již roku 1806. [Druhé 
vydání velice rozmnožené po smrtiJlJngmannově opatřl I V. V. Tomek r.1849.J 

• První dí! vyšel roku 1834, pátý roku 1839; dílo celé zabírá více než 
4500 stránek. 
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mu ji činili, nepochopili jeho záměr. - Myšlenka jazyka všeslovan
ského zdá se, že sahá až po Križaniée, jenž v X VII. století byl 
předchůdcem panslavismu; za vlády Františkovy velice živě zají
mala spisovatele slovanské: proč by nebylo možná zavésti nad 
Jednotlivými nářečími společný jazyk literární? Nejmírnější uvažo
~alí aspoň, jak by usnadnili více vzájemné styky různých národ
ních skupin slovanských přijetím téže abecedy a téže soustavy 
pravopisné. 1 Jungmann projevoval ochotu ve svých Zápiskách obě
tovati, kdyby bylo třeba, češtinu tomuto jazyku společnému a po
koušel se odpovědíti na námítky politické, jež vzbuzeny byly tímto 
plánem panslavismu literárního: »Mnedle, může-li u Němců při je
dnotě literatury a spisovného jazyka obstáti zvláštní rozdílných 
částek vláda, tam pruská, tu rakouská, tam bavorská, zde virtem
berská atd., proč by u Slovanů, jednoho jazyka písemného užívají

nemohli vedle sebe zachovati se rozličné politické oddíly Rusů, 
Srbů, rakouských, pruských, tureckých Slovanů? To strašidlo 
panslavismu, kterého se lekají neb lekati přitvořují se naši ne
příznivci, je výmyšlek zištnosti a nenávisti, a to jistě nenáyisti ne
moudré a slepé, která svůj pangermanismus sobě libuje, nám pak 
něco jen z daleka podobného nepřeje, brání a k tomu zlý svůj 

'úmysl, nás u věčném rozdělení držeti a podmaniti, veřejně prohla
šovati se nestydí.« 

Tyto utopie neměly žádného účinku praktického: národ ne
volí si svůj jazyk výpočtem diplomatickým, a protože dvě nářečí 
jsou sobě biízká, není to nikterak důvodem, aby splynula. Jung
mann doufal aspoň v nenáhlé sbiíženi a proto chtěl, aby Čechové 
přejímali od svých bratři kmenových zejména od Polákův a Rusů 
výrazy, které jim chyběly. Jeho .S lov n í k« nebyl soupisem ja

užívaného, ale ohromným skladem, kde by se opět zásobili 
noví spisovatelé. 2 Jinak v dile svém pečlivě pracovaném projevil 

• Viz o této otázce práce J. Pervolfa, který sám byl horlivým pan
slavistou, zejména: »Slovanská myšlenka na Rusi. ve Vlčkově Osvětě, 
1879, s pře četnými odkazy bibliografickými; »C.rraBJIHCROC I(BIllRCHie B'h 
ABcTpin< ve sborníku PYC(lRaJI pt'lI, (1879). 

• [Básnicky zásluhu Jungmannova Slovníku vystihl Fr. L. Čelakovský 
-'d)ekrlvm epigramem: 

Všecky naše potoky i řeky 
- Véčné buďte jemu za to děky! 
V moře jedno snahou svedl ohromnou. 
Směle prozopisci již se potápějte, 
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vyšší vkus, vyhýbaje se, pokud možná, libovolným výmyslům, oži
vuje opět veliký počet zapomenutých slov. Takové byly služby, 
jež prokázal tím literatuře české, že romantikavé, na něž rád si 
vyjížděl, nikdy nepovstali proti tomuto »Nestaru renaissance« , 
který mezi nimi představoval dobu zaujatou především pro upřím-
nost a jasnost. 

Jungmann úcty, kterou zahrnovala ho mladší generace - a ne
byla to menší služba, již prokázal vlasti - užil k tomu, aby po
tíral výstřelky šl,;o ly, která »neposkytuje člověku ani radosti, ani 
pokroku mravního a která dovede jen zabavovati fantasii, ne
uspokojujíc ji.« Ze svých prvních let zachoval si lásku k myšlenkám 
jasným a obrysům pevným, psal prosou vážnou, zvučnou, poněkud 
strojenou ve své šíři, ale opravdu vyznačenou rázem národním, 
»Byltě vskutku nás všech duchovním otcem!. - praví! Celakovský 
ve chvíli smrti jeho, a chvála je zasloužená. Jestliže Dobrovský 
umožnil renaissanci českou, Jungmann stvořil moderní literaturu 
českou, a třeba vzlti zde slovo ,stvořiti' v plném jeho významu: 
učinil něco z ničeho. 

Již Dobrovský, ještě více Jungmann, třeba nejvnitřnější po. 
vahou svého ducha náleží k nejstaršímu období renaissance české, 
nepřestávají dále působiti svým vlivem dlouho ještě, když tato 
první doba byla uzavřena, a pokoušíme-li se vymeziti jejich čin

nost, nesmíme zapomínati, že v letech 1790-1815 hlas jejich za~ 
niká bez ozvěny ve lhostejnosti lidu. 

V této době celá česká družina literární záleží asi ze dvaceti 
spisovatelů, kteří s tklivou neobratností snaží se zdomácniti ve 
své vlasti různé druhy básnické, překládají ballady a vydávají 
almanachy Studium děl Voj t ě cha Ne jed I é II o, A n t o n í n a 
Jar o s I a v a P uch m aj e r a a jejich spolupracovníků je nudné, 
a leda že bývají někdy pročítána odvážným některým vykladačem, 
který za svou krutou nudu odškodňuje se tím, že pokouší se na
praviti tuto pošramocenou slávu. Nadšení to bez nebezpečenství, 
jež neoklame nikoho. Původci těchto prvních pokusů sami nekla
mali se o rozsahu svého ducha. »Fialky naše,« psa! později (1833) 

Perly a korály z něho vynášejte; 
A vy zpěvní Argonautové, 
Šťastným větrem po n~rn dále plujte, 
Vlasti zlaté rouno vybojujte. 
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puchmajer, když vydal první úplné vydání svých básní, »jsou 
skrovné květinky; ale fialky, podlešťky, chudobky a těm podobné 
Flořiny dcery jsou přece zvěstovatelkyně jara. Bodejž fialky naše 
jsou předchůdce spanilejších květin: bys, kamkoli hlídneš, časem 
na Parnassu českém spatřil více a ještě vonnějších rúžÍ, nádher
nějších lilií, ušlechtilejších narcisků, by celý náš Helikon nejspani
lejší byl kvítnicí.« Pokládají se jen za průkopníky a vědí, že dlouhá 
léta uplynou, než bohatá žeň vzejde na půdě zkypřené. 

Ztrácejí se pro střed lhostejnosti svých krajanů. Když V á cla v 
T h á m uveřejňuje roku 1785 pod názvem »B á sně vře č i v á
z a n é. malou sbírku, kterou počíná t básnická literatura novo
česká, marně se dovolává laskavých spolupracovníků, - a věru 
požadavky jeho nebyly přílišné - musí doplniti skromný svůj 

svazeček novým otištěním starých básní. Nezkušenost autorú jest 
úplná. Když Puchmajer a jeho přátelé čtou první své pokusy cen
sorovi, František Faustin Procházka, velmi laskavý a otcovský, blaho-
přeje jim k dobré vůli jejich: - shledává v nich mnoho nesprávného; 
snad by dobře učinili, kdyby se naučili grammatice. - Protože 
v nich není ani stopy předpojatosti, pouštějí se znovu do práce, pak 
bázlivě předkládají své nudné povídání Dobrovskému, - Ten jim 
ukazuje, co je strojeného a nesouvislého v t časoměrné prosodii 
a že naivně napodobili cizí vzory; rhytmus dotýká se sluchu a 
základem českého verše musí býti přízvuk. - Trpělivě odnášejí 
opět svůj rukopis a podle pokynů mistrových předělávají jej znova. 
Puchmajer zůstal takto po všecken svůj život dobrým dělníkem 
literárním, bez stínu genia - a co byl by dělal s geniem! _. 
pilný, oživený nejlepšími úmysly, velmi oddaný a bedlivý. 

Obviněn byl z plagiátu, co by ho bylo přivedlo v úžas. Pla
giátor v očích jeho a přátel jeho byl čestným titulem, jehož byli 
by se domáhali. Neměli žádné invence a největší slávou jejich 
bylo, že přesazovali do Čech květiny z cizích podnebí. Většina 
jich na počátku své dráhy kolísala mezi češtinou a němčinou, rozhodli 
se teprve z důvodů šlecht;tnosti a lidskosti. Vzdělání jejich bylo 
zcela německé: Ferdinand Schulz, který velmi důkladně prostu
doval českou poesii t lyricko-epickou v letech 1795-1825, tvrdí, 
že ze dvanácti ballad, jimž ve své shovívavosti připisuje trvalou 
cenu, sedm je překladů z Biirgera, Schillera a Gotha. Napodobují 
německé autory až do zevních podrobností, do rozvrhu látky, do 
úpravy typografické. Podle příkladu jejich pěstují mimo balladu, 

A. Den i s - Van č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 5 
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epigram, satiru, básnické poslání filosofické, sentimentální idyl1u 
ba i báseň hrdinskou. Rozumějí jí ovšem dle vzoru Wielandova 
a Voltairova: nemají nikterak smysl pro hrdinství a historii; výc 
znamným přimhouřením oka vypravují o neobyčejných událostech 
a své hrdiny líčí jako vzory snášeHvosti a galantnosti; jejich he
roidy nejsou než romány podle způsobu Calprenedova, vypravované 
pro vkus XVIII. století. Zdají-li se nám německá vzdělání již těž
kými a neobratnými, Čechové předstihují své vzory; líbí se tím 
svému obecenstvu, málo raffinovanému, jež směje se jen žertům 

vysloveným a neporozumělo by jen napověděným. 

Rytina, která zdobí první stránku sbírky Thámovy, předsta
vuje pastýřku opřenou o svého milence, hrajícího na flétnu, pes 
ležící u jejich nohou pohlíží na ně něžně, kdežto v pozadí spa
třujeme ovečky pasoucí se v lese. - To je symbol školy: v letech'; 
1780--1815 význačným rysem básnické literatury české jest idyllism. 1 

c 

Autoři nepíší, aby poslechli vnuknutí a vyjádřili hluboké dojmy 
duše; v poesii vidí jen půvabnou zábavu a prostředek k šířeni ideí 
rozumových; zamítají velkolepé obrazy a vášnivá hnutí. Ve chvíli, 
kdy Evropa zmítá se zápasem mezi minulostí a budoucností, kdy 
všudy ozývá se zvuk polnic a kdy hukot děl otřásá trůny, uchylují 
se k literatuře jako v kiidný chrám, kam nedolehne hluk světa. 
Jejich verše vypravují nám o radostech života v zátiší, o příjem

nostech venkova a o něze přátelství. Pokračují v díle básníků, 
kteří před půldruha stoletím v Čechách napodobili školu slezskou,2 
překládají Horacia a z Gleima, Gessnera, Floriana a Dorata pře
jímají jich sestárlé vděky a jich strojené vnady. Jsou to velmi 
počestní občané, professoři, úředníci, zvláště kněží srdce velmi 
čistého, povahy velmi skromné; jich písně milosti jeví těžkou práci 

" Dávám rozhodně přednost výrazu Jirečkovu před Vlčkovým, jenž 
mluvl o době rokoka. Myslím, že rokoko charakterisováno je převládáním 
ducha, potutelnou ironií. žertovnými domysly, šustotem hedvábí a prázdné 
galanterie, hojně zvlazené plačtiyým sentimentalismem; u Němců, kteří na
podobují Francii, a ještě víc u Cechů je mnohem více naivnosti a méně zlo
myslnosti, mravní účel jest upřímnější a láska ku přírodě prostší. Neshle
dávám. že theorie Vlčkova odpovídá nadání Puchmajerovu, nemluvě ani 
o Hněvkovském. 

, [Vzdoroslavíček - Trutznachtigal! jesuity Bedřicha Spee do češtiny 
přeložený od domácího jesuity Felixa Kadlínského - byl iTzor~m idyllismu 
náboženského, jenž vyvinul se u nás za brůz a spoust války třicetileté, jehož 
ná.sledováno od ~dama Michny, Jana Hynka Dlouhoveského, Jana Paukara 
a l;. VlZvJOS. ]lrecka "O stavu llteratury české v letech 1815-1820< 
v Cas. Ces, Musea, 1878, str. 231-232.J 
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:a jejích víno je lehký likér, který nepoplete hrubě hlavu; jejich 

zlomyslnost není jedovatá. 
Od směšnosti jsou chráněni svou čistotou a neobratnost jejich 

.odzbrojuje tím, co tklivého je v jejich dobré vůli. Ta nezachrání jich 
však ani od jednotvárnosti ani od prázdnoty. Dnes tato prška 
básnick}'ch poslání a ballad způsobuje velmi brzo dojem malátnosti 
a nudy, Obecenstvo tehdejší, méně vybíravé, přijalo bez nadšení 
sic, ale přívětivě tento odvar literární a libovalo si v této řeči bez
barvé a rozvláčné, ale jasné a prosté, v těchto obrazech šedých, 
'Jl tomto vtipkování nevinném a v této náladě mravní a rozumující. 

U těchto svědomitých veršovců líbí se mu právě, že tito na
podobitelé ciziny zachovávají jistou vlmi rodné půdy, vhodnou, 
.aby napínali zvědavost čtenářů domácích. Tím si vysvětlíme, že 
básníci, kteří vyznačeni jsou rodinnou podobou, přece zachovávají 
si svou osobní tvářnost. Vedle náčelníka školy, který je hlavně 
moralistou, Voj tě c hNe jed 1 Ý a Š e b e s t i a n H n ě v k o v s k Ý 
rádi vybírají svá vypravování z pověstí místních, jejich ballady, 
trochu příliš dlouhé, beze vší raffinovanosti umělecké, líbí se 
lidu svou upřímností a snadno vštípí se v pamět; mnohá z vý
,pravných básní Hněvkovského zpívá se posud ve vesnicích. 
Puchmajer sám, který téměř jen překládal a vzdělával cizí básně, 
je vlastencem příliš ryzím, aby opovrhoval tradicemi domácími. 
Skoro vždy prostřednictvím Polska docházela ho díla literatury zá
padní a Lafontaina napodobí jen dle předloh bajkářů varšavských 
-r Krasického a Kniažnina; umí se rozhlížeti kolem sebe a volí 
obratně rys, který cizí historce dává jako příchuť domácí. 

Idylličtí básníci obracejí se však jen k velmi skrovnému obe
i hlavní jejich práce záleží v tom, že očišťují a zjemňují 

'rec, probouzejí obraznost některých mladých lidí a obnovuji tradici 
.líterární. Širší vrstvy zachváceny jsou teprve novinami a divadlem. 

Divadlo předpokládá již dosti četné obecenstvo, značné pro
·středky hmotné, zdokonalenou řeč, Bude třeba úsilí více než půl 
stoletého, aby se vybavilo z dlouhé doby neplodných pokusův a 
tápání. Sama historie těchto pokusů není však bez zajímavosti, 
,protože nám umožňuje změřiti sílu sympathií, jež podporovaly od 
počátku původce hnuti českého a sledovati vývoj mínění veřejného. 

V XVIII. století divadlo venkovské vyvinulo se do jisté míry, 
rozmnožila se jeviště loutková a vytvořily se nové typy českých 
paňáců pi m p r I e a k a š pár e k. Bylo to divadlo opposiční, které 

5'" 
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si velmi rádo dobíralo pány, faráře a mnichy; církev, aby je po
tlačila, hleděla obnoviti představení her náboženských. Byly zaká
zány roku 1768. 1 Zemí probíhaly společnosti kočovní, velmi ubohé, 
jež setkávaly se s jakýms úspěchem, jen když hrály vídeňské hans~ 
vurstoviny. V Praze utvořilo se roku 1737 stálé divadlo německé 
t v Kotcích při klášteře svatohavelském, ale živořilo neslavně. Re-. 
ditel t Jan Josef Brunian, který stěží stačil s přijmy, doufal při
vábiti novou vrstvu posluchačů tím, že dal přeložiti některé frašky 
německé do češtiny. První pokus roku 1771 dopadl žalostně ~ 

překlad Zebererův byl směšný, herci drmolili češtinu, obecenstvc. 
syčelo. t Po prvním nezdaru hry české na několik let zmizely 
s jeviště pražského. Teprve v letech osmdesátých v nových diva
dlech: v »Národním« na Ovocném trhu, vystavěném od nejvyšš. 
purkrabí pražského hraběte Nostice-Rienecka, a v Thunovském 
paláci na Malé Straně vedle německých dramat a italských oper 
na jeviště opět ob čas přijímány české kusy. Když proti nim· 
ozýval se odpor ve zněmčeném občanstvu pražském, vlastenečtí 

nadšenci předsevzali si zříditi pro česká představení zvláštní divadlo. 
Roku 1786 dostalo se jim dovolení otevříti si na Koňském trhu -
nynějším Václavském náměstí - prkennou ,B o II d u', kterou 
Josef II. neostýchai se navštíviti, a kteráž od té chvíle přijala 

pyšný název ,Cís. král vlastenského divadla českého'. 

Obecenstva bývalo pořídku a bylo třeba hráti častěji nové kusy. 
V á c! a v T h á m, který byl jedním z nejplodnějších autorův a jehož. 
jméno právem zasloužÍ, aby bylo spojeno s tímto prvním obdobím 
dramatického umění v Čechách, praví, že v letech 1780-1795 bylo 
napsáno tj s í c kusů. Skoro všecky se ztratily a nelze to pokládati 
za neštěstí. Ohromná většina byla jen rychlým spracováním dramat 
nebo frašek cizích a překládali je hlavně obvyklí dodavatelé obe
censtva německého v této době, Schroeder, lffland nebo jejich 
soupeři. Dramaturgové, kteří neměli ani ponětí o sceně, ani vzdě-· 
lání literárního, byli racionalisté a vlastenci, kteří chtěli nejenom 
rozvíjeti řeč mateřskou, ale i potírati předsudky a pověru. 

1 Odivadlečeskémpoj<:dnáváLeoBlass, .DasTheater und Dram,a 
in Bohmen bis zum Anfange des XIX.]hdts«, 1877. - J.J. Stankovsky, 
>Kronika divadla v Čechách« v almanachu Matice divadelní 188L -
F. Mikovec, .Stopy selského či so usedského divadla v CeclJ.ách«, 
Lumír, V., 1855. - Velmi zajímavé zprávy nalezneme též v Zíbrtově .Ceském 
Lidu«. 
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t Ale ,Bouda' na Koňském trhu překážela dopravě, a proto r.1789 
nařízeno zbořiti ji. Bylo třeba hledati novou místnost t ve zrušeném 
klášteře hybernském, kde poprvé se hrálo dne 26. prosince 1789. 
Za nepokojů válečných, vzbuzených revolucí francouzskou, návštěva 
-obecenstva ochabla. Když r. 1802 dům u Hybernů byl prodán, 
vlastenské divadlo české přeneseno na Malou Stranu do domu 
Reimanova. Když stavové čeští, kterým r. 1747 postoupeno bylo 
divadlo Nosticovo na Ovocném trhu, roku 1805 koupili také kon
cessi divadla vlastenského a obě divadla spojili pod jedním ředitel
~tvem, česká představení za Liebicha bývala řidší a řidší, až za

nikla docela" 
Propaganda časopisův a sborníků byla plodnější. Historie lite

rární zanedbává tyto skrovné šiřitele lidového vzdělání, kteří ne
mají žádných nároků uměleckých a kterých nedoporučuje žádné 
ůvodní dílo. Historie vlastně tak řečená není tak ne všímavá a ne-

·~taví-li do téže řady Dobrovské a prosté knihtiskaře, kteří tiskem 
šířili jejich idee a popularisovali jejich nauky, má povinnost za
oehovati jména těchto počestných jednatelu, kteří byli užitečnými 
prostředníky mezi nejpřednějšími spisovateli a massou čtenářu. 

Jestliže nad to, jak tomu bylo II Krameria, s velkou svědomitosti 
.a přesností spojovali schopnosti literární, podružné sic, ale vzácné, 
zasluhují, aby služeb jejich nebylo zapomínáno. 

Čechy mají tehdáž jistý počet hodných lidí, kteří si vytkli za 
úkol seznámiti lid s dobrodiním vzdělanosti a četby; jsou to velmi 

.skromní kazatelé bez chlouby a bez hloubky, trochu naivní a ne
jasní, pevného přesvědčení a veliké úcty hodní. Mezi nimi Krame

vyznamenává se horoucností své víry a také jistou spontán-
a ochotností, jež překvapují a líbí se 1 

1 Václav Matěj Kramerius (1759-1808) t z Klatov, syn krejčího 
a kostelníka, vešel ve známost některými překlady prodchnutými duchem 
Jid skosti a opravy; jeho vliv a proslulost rozšířily se, když se ujal redakce 
"Schonfeldských Cís. Král. Poštovských Novin (1786), vedle t~h? 
vydává svůj ,>N o vý k a I en dář t o I er a n cí. (1787-1798). Roku 1789 vydava 
t samostatně .Pražské Poštovské Noviny., jež r. 1791 nazvány .Kra
meriusovy C. K. Vlastenecké Noviny., jichž obliba byla veliká. Zá
roveň vydává značný počet spisu, knihy zábavné nebp poučné, cestopisné, 
,dějepisné a SkUpl! kolem sebe několik spisovatelů t (Pr. Sedivého, Fr. J. Tomsu, 
J. Rulíka), kteří podporovali ho v jeho díle propagačním a ;rzd~~á,:acílll; 
Vydal také mnoho starších děl českých. Ant. Ry':lÍčka, .Přednl k r;slt.e.le 
'národa českého< 1., 9. [O pomoci, kterou Kramerius po~~y~~ mad.arskym 
kazatelům evangelickým v literárních pracích pro potřeby s~oru J~Jlch v CČ·echach 
ana Moravě po vydání tolerančního patentu roku 1781 VIZ Demsovy > ech y 

o Bílé hoře., L, str. 531.] 
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Vychován byv částečně z milosti u jesuitů, V á c. Mat ě j 
K r a m e r i u s, aby mohl pokračovati ve svých studiích, podrobil; 
se onomu řádu odříkání a prací polo ručních, jejž poznalo tenkrát 
tolik mladých spisovatelů českých a jenž přispěl k tomu, že do~ 
stalo se české literatuře jejího zvláštního rázu. Chudoba není vždy 
dobrou školou, většině spisovatelů, kteří přestáli tyto zkoušk;,~ 
příliš těžké a příliš dlouhé, chybí jistý nádech elegance; pýří jejich 
duše rozletá se dotekem tvrdého života; nechápou hrubě ducha 
a nepovznášejí se k vyššímu pojetí umění. Z jich děl aspoň vy
chází vůně mravní vážnosti a soucitu; věří v studium a v prád 
a nelekají se žádného úsilí, aby sdělili nízkým a nevědomým tyto, 
poklady vědění, jež nahromadili sami jen za cenu bolestných 
obětí. Kramerius byl Dobrovským doporučen rytíři Janu z Neu
berka (t 1784), zajímavému typu oné nepříliš četné stránky v do
mácí šlechtě, která si zachovala úctu k minulosti a k tradicím 
domácím. V této škole studoval češtinu, kterou nehovořil posud dosti 
správně: po smrti své zanechal třicet svazků v:~tahů ze starých 
spisovatelflv a poznámek grammatických, jež dokazují dosti, s jakou 
vážností připravoval se ke svému úkolu vychovatelskému. 

>Co bylo, < jak sám praví, >v celé moci ducha a vtipu jeho" 
krajanům svým a zna.menitě řemeslníkům a rolníkúm - kteří vy
loučením jazyka českého ze škol, úřadúv a života společenského 

potřebných prostředků k vyššímu vzdělání se byli zbaveni - spisy 
svými bránu k uměním a vědomostem otvírati, ku vzdělávání roz· 
umu, k ošlechtění srdce jejich přispívati a tím k jejich pravé 
blaženosti a spokojenosti pomáhati. < Po všecken svůj život ne
uchýlil se od tohoto programu. Spisy jeho byly neobyčejně oblí
beny a zasloužily toho pro správnost a jasnost řeči, pro dobrou 
svou náladu a pro svou počestnost mravní, pro bohatost a roz
manitost poučení, jehož poskytovaly. Znenáhla soustředil kolem 
sebe dosti velký počet spolupracovníků, získaných jeho ideám, a 
stal se jako hlavním správcem lidové literatury české. Založil 
tiskárnu, jež prospívala: Čes k á ex p e di c e - tak nazýván záhy 
jeho dům - byla generálním štábem, kam vlastenci vší země při
cházeli si pro své heslo. Protože měšťanstvo pražské bylo ještě / 
z velké části německé, hlavní město nevykonávalo rozhodnou pře
vahu, jíž dobylo si mnohem později, a hnuti české nalézalo oporu 
svou hlavně v obyvatelstvu venkovském anebo maloměstském; 

kroužky čtenářské, jež se tu tvořily, byly spojeny mezi sebou 

expedicí Krameriovou, která »na dlouhou dobu spodním čtoucím 
vrstvám našim-, jak poznamenává Jaroslav Vlček, »byla tím, čím 
vzdělancúm , Učená společnost' pražská nebo salony hrabat N osticú, 

Lažanských a Sternberkú.« 
Kramerius často byl nazýván Veleslavínem XIX. století, a při

hlížíme-Ii k různosti dob, jeví opravdu četné rysy, společné s ve
likým knihtiskařem XVI. století. Jak u Veleslavína tak i jeho čin
nost jeví se v oborech nejrozmanitějších: i on má velmi vyvinutý 
smysl pro potřeby svého národa, šetří jeho choutek, hledě je 
zjemniti, pase po tom, co by zlepšilo hmotný a mravní stav čte

nářLl jeho a rozšířilo vzdělanost jejich, ale neodfJuzuje jich příliš
ným moralisováním. U něho není ani stínu pedantství; naučení 

taji se a vědění halí se v roucho anekdoty. Podle jeho příkladu 
spolupracovníci jeho překládají nebo přizpúsobují cizí noviny, pro
míchávají cestopisy s předpisy rolnickými a rady mravní se zá
bavnými příběhy; prohledávají staré sborníky a znovu vydávají 
zmizelé památky; hlásají snášehvost a čistotnost, zdravovědu a 
spravedlnost a probouzejí u sedlákú vedle potřeby přemýšlení 

úctu k minulosti a vážnost k řeči mateřské. 

Po celý rok a zvláště ke sv. Václavu a sv. Janu přicházeli 
do expedice Krameriovy návštěvníci, aby obnovili své zásoby knih; 
po krátké chvíli rozhovoru odcházeli odtud zase, povzbuzeni a po
síleni. Kramerius znal celé Čechy; nebylo zapadlé vesničky. kde by 
nebyl měl nějakého přítele; nebylo městečka, kde kroužek ctitelú 
nebyl ho opatřil dopisovatelem. Jsa velmi veselý, velký milovník 
písní, se svýma modrýma očima a usměvavým obličejem vzbuzoval 
odvahu a důvěru; jeho pozor přesahoval království. vbstně řečené, 
prostíral se na Moravu, kterou snažil se probuditi ze strnulosti, 
na Slováky, kteří jsouce příliš vzdáleni od středu, pomalu od
lučovali se od Prahy a podnikúm mad'arským nebo německým 
doufali snadněji čeliti literárním vzděláním svého zvláštního nářečí; 
ukazoval jim na nebezpečenství tohoto. odštěpení a prosil je 
úpěnlivě, aby nerozumným rozkolem neoslabovali věc společnou. 
K uspíšení vítězství Čechů spoléhal na mravní podporu druhých 
Stovanú a na vliv Rusů. Dával všem dobrý příklad neunavné 
práce; těžce jsa nemocen, psal ještě; na smrtelném lůžku svému 
synu diktoval své noviny. Zesnul, jak napsal jeden z nejdůvěrnějších 
přátel jeho, t J. Rulík, k velikému zármutku učené Čechie ve 
čtyřicátém devátém roce svého pro jazyk a národ svůj chvalitebně 
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pracujícího věku. Byl a více není tentýž vlasti své neporušený, 

an Čecha ospalého ze sna budil, 
k ochraně své řečí pudil. 
V Čechách věčně jeho jméno 
od potomkův budiž ctěno!. 

V skutečnosti pokroky vykonané nebylo hrubě vidět a nej
větší optimisté tázali se posud úzkostlivě, zda výsledkem tolikerého· 
úsilí nebude, než že zdrží o několik let nevyhnutelné vzdání se. 
Potomstvo zjistilo zatím, že v letech 1789-1815 udála se pro
nikavá změna. Chuť ke čtení se rozšířila; historie, zbavena pověstí, 
které jí zatemňovaly, působila na duše vlivem vážnějším; zákony 
řeči se ustálily a znovu byly uznány podmínky nového Jejího 
rozvoje; slovník byl očištěn a rozšířen, literární pokusy, samy 
o sobě velmi prostřední, upoutaly pozornost čtenářuv a k závodění 
pobádaly jistý počet mladých lidí; styky s ostatními Slovany znova 
navazany. Při této stráži u zbraní vyzbrojila se, zorganisovala a 
otužila četa bojovníku, jež pro své spoluobčany hlučně bude se 
domáhati práva k osvětě a svobodě. Národ, jenž při nastoupení 
Josefa II. byl ještě ochoten, za odpadlictví vykoupiti si vymanění, 
chápal nyní, jak šalebný trh byl by málem zavřel, i chtěl vlastní 
svou silou dosíci pokroku hmotných a mravních, po nichž toužil. 

U vážíme-li schopnosti a ctnosti této generace předvěstitelů, 
rozsah ducha jejich a náruživou jejich lásku ku pravdě, jejich snáše
Iivost a upřímnost jejich vlastenectví, jsme jati citem hluboké úcty 
jak k onomu velikému XVIII. století, jehož žáky byli, tak k onomu 
racionalismu francouzskému, jehož hlasateli byli, a tážeme se, je-li 
opravdu štěstím, že na místo jejich nastoupili romantikové. Tito 
stavíce cit na místo rozumu, vzdali se nevyhnutelně některých 

podstatných vlastností svých předchůdců, a to ne nejmenších. 
Vzdělali se ve škole nebezpečných učitellI, kteří nevystříhali jich 
od ducha systemu a od ideí nejasných a planých: mnohdy stěží 
poznáváme upřímnost jejich přesvědčení pod přívalem jich zvučných 
frasi a v jejich chování theatrálním. 

Bylo by však nespravedlivo vyčítati jim příliš ostře omyly, jež 
nebyly bez užitku, - tím spíše, že v okamžiku, kdy vystupují 
v popředí, jich zakročení bylo potřebné. Okolo roku 1815 škola 
idyllická a racionalistická byla vyčerpána: tito řádní lidé, nadšení 
úmysly nejopravdovějšími, shromáždili voje obrany národní; ne
dostávalo jim se příliš odvahy a nadšení, aby ji vedli v boj. Před-
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stavovali si svět jako klidnou oasu, kde dobrá vůle bývá vždy 
odměňována; oslavovali melancholické odříkání a obávali se hluku 
revolucí, i když šlo o potlačení zlořád ll. Nauky encyklopedické, 
kteréž ústy jejich se protříbily, taktéž se zmírnily a pozbyly své 
síiy propagační. Ze všech pojmů, jež jim chyběly, nejvýznačnější 

byl pojem pohybu a pokroku; byli to liberální konservativci, zbožní 
<epigonové, kteří myslili, že dost učinili pro vlast, když jí chránili 
od nových ztrát. Nedostačovali již generaci, jež vzrostla za jejich 
vlivu. Počínaje rokem 1810 patrnSrmi známkami označuje se zjev 
nového ducha, ctižádostivějšího a čilejšího; vyhledávají se skvělejší 
vzory; Gleim a Florian zdají se nudnými čtenářlIm Chateaubriand
ovým a Gothovým. Náčelníci hnutí českého, Josef Dobrovský 
a Jan Nejedlý, cítí se předstiženými a překonanými; se zřejmou 
nedůvěrou pozorují nové směry těchto mladých lidí, kteří za vše 

jim díkem zavázáni a kteří podle zákona osudného dokazují 
jim svou vděčnost tím, že je obviňují z prostřednosti a z bázlivosti. 
Jungmann, mladší, přístupnější vlivlIm moderním, při podstatné 
přednosti své povahy propůjčuje těmto novotářúmpodporu své 
autority a zdá se jejich vůdcem, protože dává se jimi unášeti. 

Změna, která doutná ke konci panování Napoleonova, vy
buchne náhlou prudkostí hned po zjednání míru. Poslední léta byla 
nesnesitelná; nikdy despotism nebyl tíživější, jako kdyby vláda 
byla chtěla se pomstíti na svých poddaných za nesnesné poručnictví 
ukládané jí od císaře Francouzského. Popuštění roku 1815 bude 
tím prudčí. Po nekonečné zimě bude to vítězný výbuch jara: 
horečka života a radosti bouří dušemi a strhuje národy. Jsou 
<Jpojeni sliby svých panovníkův a protože jim nezaprodali ani 
:Své statky ani svou krev, spoléhají na jejich vděčnost. Brzo byli 
sklamáni a nikde trpčeji nežli v Rakousku. Ale jestliže úlisný a 
Jicoměrný despotism potlačil na chvíli vnější projevy ducha samo
statnosti, nezničil ho, a snahy po opravě a svobodě, roznícené 
-zkoušením, propůjčily myšlence vlastenecké, s níž se spojily, sílu 

vznět dotud neznámý. 



HLAVA DRUHÁ. 

SOUSTA V A METTERNICHOVA A ROMANTISM. 1 

Obecné rysy roman~ismu: vliv německý v Čechách; vnitřní síla jeho a hra-
nice. - SklamánÍ Cechů po roce 1815. Metternich a jeho plány o opravě 
správní. Kolovrat. -- Vítězství šlendriánu: censura, správa školní; zachovánÍ' 
tradicí josefinských ve stycích s církví. - Živly opposiční. - Bolzano. _ 
Despotism nezůstavuje duchům jiného útočiště než vlastenectví národní. _ 
Začátky nové generace literární: Museum české. Romantikové: rukopisy. _ 
Panslavism: Kollár a Slávy dcera, Šafařík a Starožitnosti slovanské. _ 
Nebezpečenství panslavismu literárního i reakce vlastenectví domácího. _ 

Čelakovský a Mácha. 

I-lnutí české, tak málo hlučné a tak skromné, přece působilo 
časem zlou mysl ministrům rakouským. - »Čechům«, psal t roku 
1810 Jungmann Antonínu Markovi, »ničeho nezbývá, než aby pod
tají, necitedlno všemožně hleděH zachovati národ na budoucí časy, 
jichž věk tento přinésti chtít se zdál, ale teprve jiný další přinésti 
musí. - Ještě Slované otročÍ, ale Bůh dá i tomu konec! Jen netraťme 

1 Pro o.becné poznání Rakouska za této doby: Metternichovy »M é m o i· 
r ~: e t l? ap 1 e r s ďé ta t«, uveřejněné od syna jeho t Richarda pomocí archi
vare. Klmkowstroma (1880-1887); cituji pogle vydání francouzského. -
Har_tlg, .Genes!s der Revolution in Osterreich«. - (Hormayr),. 
K a 1 ser Fr a n z und Metternich. 

Y'v. ~ pamětí,. jež nám zjednávají ponětí o vládě Metternichově, nejz~jíma. 
veJsl JSou G r JIl par z e r o v y (sv. XIX. úplné sbírky jeho spisů). Vzácné 
zprávy o censuře a policii nalezneme v .Pamětech Castelliho« a u G. 
\Volfa. >Geschichte der k. k. Archive in Wien«.-

O organisaci správní Jan Springer, .Statistik des osterreichi
schen Kaiserstaates< (1840), -
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ducha í naděje, dochoval se ten národ tolik set let proti tolika ne-
řátelům, dochová se ještě budoucně!« - Lidé, kteří se nespokojili 

~akovými vzdálenými útěchami, hledali mimo Prahu ovzduší, v němž 
by dýchali volněji, a ve Vídni těšili se z poměrné snášelivosti. Pro
fesso r t řeči a literatury české na universitě Vídeňské Jan N. Hro
mádko založil zde roku 1812 časopis .Cís. Kr. Vídeňské no
v i n y., ke kterému přidal následujídho roku přílohu literární 
»Prvotiny pěkných umění<; jež za ticha téměř úplného, 
'aké rozhostilo se v Čechách, staly se ohniskem hnutí literárního. 
JMladí spisovatelé čeští, kteří byli jeho spolupracovníky a kteří 
počali se nudit idyllismem a rokokem, setkávali se tu s nejkřikla
vějšími představiteli romantismu německého, který kolem roku 1810 
byl velmi oblíben y hlavním městě rakouském; theorie Gentzovy 
a Bedřicha Schlegela, jež s větší nebo menší tuhostí a talentem 

vovaly Deutsches Museum, Wiener Allgemeine 
Literatur-Zeitung a o něco později Wiener Jahrbiicher 
der Lit e r a t u r, snadno uváděly se ve shodu s učením, jehož 
těmto uprchlíkům pražským dostalo se od Balbína, Kinského 

o dějinách Rakouska dílo Antonína Springra již .citované, zůstáyá nej· 
lepším, - Ad. Schmidt, >Zei~~e??~,sische ~es~hlch~,el:«, I!.,: yOst~r~ 
reic h 1830 -1848« (1857) je pnZmVe)SI Mettermchovl; pouzlva zvlaste paplru 
:vyslaneckých zástupců švýcarských. - . . 

O české renaissanci korre§pondence Jungmannovy, Kmskeho, Marko~y, 
Kolláro'I)', Palackého (v Čas. Ces. Musea), lis t ~ . Hanko:,y (v S!o~'a?s~em 
Sborníku 1883), a jehoy K o r re s p on den c e s Rc:sClszewsklm, uvere)nen:: o~ 
Jelínka roku 1894;: - Celakovského Sebrané listy. - Listy Bohuslavy RaJske, 
druhé manželky Celakovského (od r. 1839). - .Z let probuzenl« (1873): 
Listy, psané Burianovi (uveřejněné ~~ Čenského., r. 1.875), K0r.respond.enc~ 
Dobrovského s Kopitarem (vyd. Jaglc roku 188o), LIsty, psane Pogodmo\, 
(vyd. Popov v Moskvě roku 1879L - Fr. Palackého »K o r r e s p o n den c e 
azápiskv< L-IL (vvd. J. V. Novacek roku 1898 a 1902). 

Z ób~cných historiků renaissance české: Helfert, »W i e.d e r a ~ fl e.? e n 
der bohmischen Sprache und Literaytur« (1883) ve sblfce DleVolke~ 
Osterreichs-Ungarns. - Svazek věnovaný ~echám v,,: velké sbírce, vydane 
pod ochranou korunního prince Rudolfa: O:terrel,ch lil 'vVort unyd Bl1<;1. -
Uvedené iii práce T. G, Masaryka (.Otázka ceska<, 1895, a »N.ase kJlse«; 
1895) velmi zajímavé. ale užiti jich lze s největší opatrností. - Kad, (.C e s k e 
myŠlenky«, 189.5, 'odpověď Masarykovi). -y Jakub"J\!alý; >Zpomínk~ 
i úvahy starého vlastence< (1~72) ,a »Na~e vZkrI~epl«,y sv.l. ~1~80): 
Malý byl hodný člověk, ale málo osvlceny. - Sp:s korr:;uthvy. ~c ,h<;>dny cte,,11I, 
abychom si predstavili, jaké ponětí o hnutí českem m_a]l centrah~te, Je Skenuv, 
.Entstehung und Entwickelung der slavlsch natlonalen Be· 
wegung in Bohmen und Mii.hren< (1893). . 

Dostávám ještě dosti v čas, abych ho užil; výborný sps y. A. Fran~eva 
>O'lepEI! ITO 1I1lTopiu q:elliCRaro B03pO)!{i\elIl~«, ve Varsave 19~~, s hOJno~ 
bibliografií. - Duševní styky českoruské na konCI Xv:m. a na poca~ku XI~: 
století. - Je to vzácný úryvek oné historie panslaVIsmu soucasneho, ]epz 
sepsání bylo by velmi zajímavé. 
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a Tháma., Němce a Slovany spojoval prudky'- hněv proti ty" , rannll 
a s tymž nadšením ozdobovali skvělými příkrasami slavny' v' k 
V 'l' H yro 

1 ema umboldta: > Pravou vlastí je vlastně jazyk!« 1 

Tyto nauky, jež v Prusku vedly k pangermanismu, v Rakousku 
obracovaly se na prospěch partikularismu. Romantikové němečtí 
kteří neznali dobře mocnářství a. kteří netušili krajní dosah řán: 
těchto národů, jichž úpadek zdál se jim nenapravitelny'm nep~' 1 

J , nmo 
poskytovali jim podporu zaujatostí svou pro lidové nářečí. Válka 
roku 1809 a povstání tyrolské, jehož ohlas byl tak neobyče'n' 
roznítily vlastenectví provinciální a vláda jevila se dost ochot~~ 
ku projevům domácím, při Dichž nebyla za lubem žádná myšlenk 
liberalismu. a 

Paradoxní splynutí, jež pod laskavým a otcovským dohledem 
vlády hnalo si do náručí hlasatele pangermanismu i apoštoly pro
buzení slovanského, bylo dovršeno slavným učencem Bar t o I 

m ~ j: m ~ o pit are m, jehož autorita byla tehdáž neobyčejně 
vehka, a Jenž s velmi pevným vzděláním a velmi probuzeným 
smyslem kritickým spojoval zvláštní ohnivost obraznosti. 2 . 

Jsouce většinou velmi mladí, unášeni obecným proudem re
akce proti theoriím francouzským, jenž vzbuzen byl násilím Napo
leonovým, spolupracovníci Hromádkovi a jich přátelé dostali na 
gymnasiích vychování čistě německé a docela ochotně dávali se 
do vleku mužů, kteří v Německu měli vedení duchů. Zajisté 
program jejich nelišil se od programu jich předchůdců, poněvadž 

konec konců šlo vždy o to, aby národu českému dostalo se mravní 
samostatnosti, ale do svých revindikací vložili vášnivost a zanícení 
jakého neznala generace předchozí: co u spolupracovníků Puch~ 
majerových bylo jen splněním povinnosti lidskosti, mělo od té doby 
zdáni potřeby náboženské. Přesvědčeni jsouce, že každý národ má 
svou vlastní povahu, jež přenáší se s pokolení na pokolení, a jež 
v úplné své neporušenosti zachovává se ve třídách lidových a zvlášť 

1 M~rko, .Deutsche Einfliisse auf die AnUinge der bohm. 
RomantIk<, 1897, str. 3-5. 

2 B~rtoloměj .Kop~~ar (1780-1844) Slovinec, přišel do Vídně roku 
18?8, a zustal. ~de t Jako urednlk c. k dvorské knihovny až do své smrti. 
S JdlO mluvmci (t »Grammatik der slav Sprache in Krain Karn· 
the,n ut;d Steyermar~<, v L~blani 1808) souvisí literatura novosl~vinská; 
byl Jed,mm ze ~akladatelu ,fil.ol?gle s~ovanské. Byl záJoveň velikým Slovanem 
a vehkym Rakusanem, nenavldel Rusu, nedůvěřoval Cechům kteříž obviňovali 
h? ča~t~ji, že je ná?trojem Metternichovým. Toto podezření' dlouho překáželo 
hlstonkum, aby vZClali zaslouženou úctu jeho vědomostem a službám.] 
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II sedláků, méně přístupných vlivům cizím, proti střízlivé úvaze 
a proti rozbíravému rozumu stavěli síly intuitivní, jež hýbají 
množstvím a jež jediné jsou skutečně plodné. Pátrali po rukopisech 
a listinách z dob nejvzdálenějších, kdy ještě ve své prosté síle pů
sobily pudy prvotní, oslabené od té doby vniknutím kritiky a 
methodami vědeckými; milovali staré pověsti, zpěvy národní, pří

slOVÍ, staré formule právní; hleděli osvojiti si způsoby nejstarších 
pěvcu národních; smáli se umění klassickému, jeho pravidelnosti, 
jeho formám zastaralým, přísnému roztřídění, jež zachovávalo mezi 
druhy básnickými, jeho zálibě v logice a jeho potřebě jasnosti; 
vrátili čest středověku a poklekli před oltářem vzbouřené Evropy. 

Dnes pozorujeme slabé stránky romantikfI německých a jejich 
směšnosti; ale pro chyby jich nesmíme zapomínati, že obnovili 
básnictví a umění, otevřeli vědě obzory neznámé a že dali svůj 

pud celému století. Na neštěstí theorie jejich byly stejně ne
beípečné jako plodné, jejich filosofie byla mlhavá, i byli často 
strestáni za svůj odpor proti zdravému rozumu a vůli; stali se 
hříčkou svého snu a obětí své obrazotvornosti; z nenávisti k re
voluci potírali ruch a pokrok, a aby vyvedli kousek Boi!eauovi, 
upadli v odchylování se od věci a v nesouvislost; zaplavili svět 

aIlegoriemi a fantomy a pod záminkou vyhnouti se obvyklým pra
vidlům, libovaii si v nesrozumitelnosti a podivínských myšlenkách. 
Zvlášť oslabili smysl pro skutečnost, pohrdali životem a velmi 
záhy odcizili se tomu lidu, který vynášeli do nebes; jejich díla 
nabývala rázu strojeného a hledaného, a jejich nadšení, jež vy
cházelo spíše z hlavy nežli ze srdce, projevovalo se v hlučných 
pantomimách a v posuncích komediantfI. 

Cechové, kteří se seřadili pod jejich prapory, nenásledovali 
jich až do konce. 1 Z počátku, a byl to jeden z důsledků historie 

, romantikové čeští, z nichž někteří byli protestanty, svým 
vychováním a svými směry racionalistickými byli chráněni od po-

1 To právě, zdá se mně, nevyznačil Murko, jemuž - jak nemohu dost 
kovati se - jsem mnohými díky zavázán pro toto období. Zde dlužno jej 

opraviti Masarykem a Kaizlem. Murko vyložil se zajímavou přesností, co ze
~něj~ího .Čechové přejali od svých učitelů němec!sÝch; ale zapomněl úplně, 
ze tIto Cechové, i nejučelivější, jako Kolár a Safařík, mají přece různý 

b pojímání a že tytéž idee nepůsobí stejným účinkem ve Výmaře nebo 
Praze. Slu~í také .připomenouti si, že škola romantická nikdy nepotlačila 

neb? nepohltIla v Cechách druhé proudy. To jsou ony odstíny jemné, jež 
~~tel bych naznačit, ač nemohu, bohužel, vejíti do podrobností a podati 
pukazy, které vyplývají pro mne z dlouhého zabývání se se spisovateli 
té doby. 
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šetilostí katolických a reakcionářských; jich učiteli ve filosofii jsou 
Kant a Fichte, a jen výminkou podléhají vlivu žáků Schellin
gových. Protože nad to nejvnitřnějšími svými žilkami souvisí 
s vrstvou venkovskou, z níž většinou pošli, činnost jejich zachovává 
ráz praktický a svými před sudky mravními chráněni jsou od nej
horšfch poblouzení svých vzorů. Reminiscence, jež nás překvapují 
všude, když pročítáme jejich díla, zastírají sic, ale nepotlačují 
rozdíl, jejž mezi nimi a Novalisy, Brentany a Fouquéi, jejich vzdá
lenými počátky, vytvořují upomínky Jednoty bratrské a základ 
prvotního jejich vychování. 

Nadto v plné periodě romantické stará škola nepřestála býti 
zastoupena dosti velkým počtem epigonů, jichž činnost byla často 
velmi hluboká; na příklad Bolzano, který zdá se nám jako přímý 
pokračovatel Komenského, měl jistě na mnohé vlastence vliv. 
přímější, než apoštolé přírodní filosofie, ba i z básníků někteří, 
a ne nejmenší, přijali z nových theorií aesthetíckých jen ty, kfe 
přirozeně vycházely z V)7voje předchozího. 

Je docela pravda, jak to již dávno poznali kritikové, že, po
čínaje asi rokem 1810, nalézáme v Čechách některé velmi význačné 
rysy romantismu německého. Pěstování jazyka přechází v nadšenost 
a úcta tradicí rozněcuje se až v jistou horečku archaeologickou; 
nejen sbírány písně lidové a staré pověsti, ale spisovatelé hledají 
v nich skoro výlučný zdroj své inspirace a obdivují se jím s naivností 
tak zaujatou, že nepomýšlejí nikterak posuzovati jejich původ, 

Historikové obnovují rádi doby nejvzdálenější, a protože pramenů 
jest po řídku, velmi často nahrazují je kombinacemi libovolnými' 
malují smyšlený obraz minulosti, kam v poměrech velmi nestejných 
dostává se několik přesných dat a mnoho sentimentálních hyp 
Čechové vůči útisku německému hledali od první chvíle posiiý 
v myšlence, že mají za sebou mil!iony Slovanů; za vlivu roma 
vztyčují Slavii, jejíž obraz ozdobují nebeskými ctnostmi, lichotícími 
jejich fantasii. 

Třeba nepopíráme nápadných podob, jimiž vrstevníci Hromád~ 
kovi a Kollárovi přibližují se k romantikům německým, a třeba 
nezapíráme, že větší část oněch byli přímými žáky myšlení nč':" 
meckého, nicméně nesluší zapomínati, že většina podstatných rysu 
této generace, bující nacionalism, idealisování minulosti, kult 
nápodoba písní lidových, historická studia, zasvěcená především 

epochám nejvzdálenějším, objevují se již u apoštolů první doby 
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.a způsobem nejjednodušším vysvětlují se ze samých podmínek, 
v nichž vězela země. Sluší dodati, že theorie přišlé z ciziny při-· 

nášely náklonostem, jež projevovaly se dříve, jakési posvěcení 

úřední a přetvořujíce nejasné snahy v soustavu, umožňovaly jim 
dosáhnout úplného rozvoje. Jinak ve škole nových učitelů roz
něcovala se obraznost, vznikaly nové druhy básnické, povznášely 
se touhy spisovatelův a osmělovaly jejich naděje. Nebylo nejmenší 
zásluhou romantiků, že odstranili docela truchlivé předpovědi, jichž 
nedovedli se vždy uchrániti Dobrovský a jeho přátelé první doby. 

Okolo roku 1815 Slované čeští domnívali se na chvíli, že vláda 
vídeúská jest ochotná u pustit od své germanisační politiky. Do
poručovala professorům, aby cvičili theology v kázaní českém, 

povolila peněžitou podporu K. Ign. Thámovi, který třikrát v témdni 
vyučoval češtině na gymnasii Staroměstském v Praze. Skoro všudy 

novnícÍ následkem kongressu vídeňského šetřili citlivosti svých 
daných, v Nízozemí, v N orvéžsku, v Polsku. - Vaší řeči, 

pravi! Bedřich Vilém III. obyvatelům poznaňským, vedle němčiny 
bude užíváno ve správě veřejné. František 1., aby nezpůsobil 

v Haliči nepříjemných přirovnání, na universitě Lvovské zavedl 
vyučování literatuře polské; přestalo se vnucovati studium němčiny 
žákům gymnasií lombardských; mluvilo se o zřízení království 

·131ovanského, v němž by spojeny byly Halič a Čechy, a tato zpráva 
budila živé pohnutí mezi vlastenci pražskými. 1 Tato neurčitá 

obratu příznivého Čechům byla potvrzena dekretem c. k 
komise nad studiemi (23. srpna 1816). - V městech 

neb národně smíšených budou za professory nebo prefekty 
ustanovováni jen muži, znající oba jazyky; žáci čeští budou cvičeni 

kém překládání a skládání; každého roku ohlásí se poslu
m že při osazování úřadů politických přihlížeti se bude 

znalosti jazyka českého. - Dne 20. prosince novým dekretem 
""rl,.."uo 10 se opatřiti bohoslovcům prostředky, aby se naučili 

a ranhojiči, kteří se budou ucházet 
prokázati jistou obratností v jazyce 

1 ),Roznášejí, se tu s jakousi lží,« píše Jungmann 29. prosince 1817 
Markovi, .že Cechie, Morava a Polsko mají spojeny býti v jedno slovanské 

rakouské; bodejž to pravda! Nechť by již český nebo polský 
obrali za panující, vždy by slovanský byl a snad by pěkně v jeden 

Bože. jest to tuze pěkná myšlenka, tu buď anděl vYl}ašel,v aby mne 
buď ďábel roztrousil, aby mne soužením mučil.. [Cas. Ces. Musea, 

str. 181.] 



80 

českém. 1 Tato rozhodnutí, ač byla neurčitá a neúplná, byla uvítána 
od vlastenců českých s radostným překvapením: »Snad,« psal 
Jungmann A. Markovi t (dne 10. října 1816) 'se za našeho věku 
ta veliká rána, kterou Josef jazyku našemu vťal, aspoň zahojovah 
počne a časem, dá Bůh, i zahojí. To však Vám jako věc taj n o u, 
k potěšení toliko a k vědomosti píši, nechte toho tedy při sobě,. 

abychom Němců více na se nepobodli a sobě, nevčasně jednajíce, 
neuškodili. Potom knihy české lepší odchod míti budou, an každý 
student vždy něco čísti musí, aby se česky naučil, polehoučku ve 
všech úřadech češtější lidé zasednou a tak národnost naše zkvítati 
bude. Kýž to Bůh dá.« 2 

Zda několik opatření universitních byla by s to, aby zastavila 
pokrok germanisační vždy hrozivější? - Helfert, jenž sebral tradice 
současné, několika zajímavými anekdotami vyznačuje mravní stav· 
té doby. Dva mladí vlastenci popřáli si vese!íč:ka, protože slyšeli 
dva pány slušně oděné hovořiti česky. - Mluvme německy, vy
bízela dívka družku svou, měli by nás za kuchařky. 3 

- Tyto vý~ 
pravky, poněkud příliš přehnané a jejichž původce nelze' zjistiti, 
nesmí býti brány do slova. Vůbec nezdá se hrubě pochybno, že· 
dobrou vůlí obránců českého jazyka aspoň zdržovalo se, třeba. 

nezastavilo se, odpadání vyšších tříd. »Spousty prostého lidu,. 
píše Palacký, »mluvily sice ještě po česku: ale kdokoli c~těl býti, 
neb aspoň se slouti vzdělaným člověkem, při1nul obyčejně tělem 

i duší k němčině, a patřil na ty nemnohé, kteří ještě o češtinu dbali, 
jako na pobloudilce a .Sonderlingy«, jestli ne s opovržením, aspoň 

1 Murko (str. 32) připomíná, že tyto liberální dekrety podporoval tehdejšf 
t direktor studií filosofických. opat Strahovský Milo Grun, rozený Němec" 
a z toho soudí, že nebylo ještě žádné řevnivosti mezi oběma národnostmi· 
v Čechách, jež spojoval romantický kult minulosti. Ale záměry Griinovy po" 
tkaly se u většiny jeho krajanu s velmi tuhým odporem. Je jisto, že zápasy 
kmenové byly tehdáž mnohem méně prudké, než se jimi staly od té doby, 
hlavně však proto, že Němci se nijak nepokládali za ohrožené; ale i tehdáž., 
bylo mezi nimi velmi málo liberálů, ochotných popřáti Slovanům úplné' 
rovnoprávnosti 

2 [Čas. Čes. Musea, 1882, str. 174. První zákmity přízně vládní, jaké vy" 
svítaly z nařízení jejích roku 1816, povzbudily Jungmanna k složení »Sloves
ností<, jež roku 1820 vydána ku potřebám gymnasií jako výbo~ z li,te!atury' 
české spolu s částmi theoretickými o stilistice, poetice a rhetonce, Jez tuto. 
poprvé v literatuře české byly soustavně vzdělány.] 

3 Helfert, >Wiederaufleben der bohm. Sprache und Li 
ra tu r<, str. 252, 271. Jungmann jednoho dne, kdy u sebe hostil Ant. ~ark~ 
a Jana Sv. Pressla, prý řekl: Kdyby střecha spadla, všecka literatura ceska 
byla by s námi pochována. - Anekdota zdá se mi velice podezřelá a neoby~ 
čejně přehání skutečnost. 
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s politováním. Zastal jsem byl sice v Praze i v předních rodi~ách 
tavU městského některé ještě stařeny, zbytky to z doby pred

~osefinské, neumějící téměř ani slova po německu, ale nicméně 
J ~em národním pocitům i pomyslům naprosto již odumřelé i nen . . 
přípustné; vnoučata jejích již ne bez obtíží dorozumí,:,ala se s ~lml. 
Tak vymírala generace stará, nová pak rodila se Jen pro tabor 
cizí.« I na venkově Čechové se zoufalostí zjišťovali pokroky germa
nisace, a poněvadž žili v neustálém strachu nenapravitelné kata
strofy; vítali nejmenší známky obratu s nadšením téměř chorobným. 

Odpůrcové jejich, snad pohnuti radostí jejich, vymohli lehce 
na dvoře odvolání dekretů z r. 1816. Ostatně tyto zůstaly mrtvou 
literou ve většině měst; velmi rychle čeština ve škole a správě 
'b"la obmezena na skrovňoučkou míru jako dříve. Vláda vídeňská 

J v • 

zachovala z této episody jen jakousi nedůvěru proti Cechům, Jež 
v podezření, že mravně jsou příbuzní se vznět!ivci, kteří 

mluviii o převratu v Evropě. 
Šum iiberální, jenž stoupal do hlavy mladým blouznivcům, 

byl dostatečný, aby poděsil úzkostlivého ducha Bedf'icha Viléma III. 
a kolJsavý mysticism Alexandra I. Metternich, prohlédavější a klid
nější, hrál obratně s ohnivým strašidlem a rozestíral strachy, jež 

skýtaly vliv na caře. Měl také svou slabou stránku, Halii, 
kterou pobuřovali karbonáři, a protože všecka sláva jeho spočívala 
především na míněni obecně rozšířeném, že Rakousko je ne
. pno duchu revolučnímu, s nelítostnou krutostí potlačoval 

nejmenší známky kvašení. Několik desítek studentů domácích chodilo 
studovat na university německé - byli to skoro všickni protestanté 
uherští a mezi nimi Slováci; dán jim rozkaz, aby se hned vrátili. 

nejpřísnější opatření byla učiněna v říši proti těm, kdo byli 
v podezření, že s přílišným zájmem sledují události zahraniční. 

Studenti pražští se sympathií poněkud hlučnou přijali hosty 
jenské a hallské a pokusili se zavésti na universitě život, jaký 
kvetl II druhů jejich v Německu. Možná sice, ač nemáme o tom 
. o důkazu, že ve schůzkách jejich po pitce byla pro-
nesena neopatrná slova. Správní úřady pojaly vážně tato dětinství. 
Trval dojem slavnosti Wartburské (1817) a vraždy Sandovy (1819); 

noci strážníci stáhli s lůžka tyto hrozné spiklence; »stráže 
městě nejinak než v Římě v čas spiknuti Catilinova se rozestavily 

:a vojáci i v noci města ostřihali.« Vyšetřováním neobjevil se ovšem 
sled spiknutí. Obžalovaní, kteří co možná nejdéle byli držáni 

A. Denis-Vančura: Čechy po Bílé hoře II. 6 
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ve věz.ení, byli pohnáni před nejvyšší komisi nad studiemi, po
trestám karcerem, postem a horší známkou z mravů pro po v • rusem 
zákonův akademických, jimiž studentům bylo zakázáno choditi do 
veřejných hospod a v noci popíjeti; do vyšetřování byli zapleteni 
též studující gymnasijní, právě tak vinní jako jejich starší druzi. 

Pravá hrůza tížila království. Jungmann ujal se roku t 1815 
záměru, kterým rád se zanášel již dávno, shromážditi muže, kteří 
by starali se o věc českou: ~ Já toliko nerad vidím, když se mnoho 
křiku vede. Naše správa čili nespráva se toho jména Společnost 
náramně leká, a ubohého Klicperu (což mám z jeho úst) k policii 
městské potahovalí pro to jméno. Může býti společnost pevná 
o které svět by ne\-ěděl, kromě z oučinků,« Jungmann vzdal se ' 

I
. v na 

chví 1 záměru. "Každý Cech je podezřelý vládě«; - psal ještě dne 
22. září 1824 Kollárovi, >chciť všeho se varovati, co by nepřátelům 
mým proti mně zbraň do ruky podati mohlo«.l Někteří historikové 
vinili ho proto z malomyslnosti, ale zda zdrželivá opatrnost nebYla 
uložena okolnostmi? Bolzano, jenž po případě byl schopen od
hodlanosti téměř hrdinské, v exhortě, kterou měl na konci roku 
1810, zapřísahal své žáky, aby se vystříhali všech tajných sdružení 
a spolků: • Jest to tím nutnější, čím zlomyslnější a podezřívavější 
jsou jistí lidé, jimiž všude jsme obklíčeni. V požívání domnělého 
štěstí svého nejinak jsouce pojištěni, nežli potlačováním svatých 
práv člověčenstva, mají za svého nepřítele a protivníka každého 
kdož ujímá se dobré věci lidstva, každý, kdo myslí, jest jim ne~ 
bezpečným .. ' Střezme se, přátelé, abychom žádným nevčasným 
vý:a,zern neobrátili k sobě pozornost těchto zle smýšlejících; ale 
neJVIce ze všeho střezme se, abychom nepodali jim příležitosti} 
kteréž užijíce by nás vyhlásili za nebezpečné buřiče a pod záminkou 
skutečného práva připravili o působnost naši na čas a snad j pro 
vždy. Ale až hodina naše udeří, kdež odpor náš může pro
spěti dobré věci člověčenstva, pak vystupme a zápasme pro dobrou 
věc s odvahou a rázností. Jest jakési blouznění šílené, které bez 
nejmenší naděje úspěchu vrhá se v muka a nebezpečí, aby si 
bylo unášející vědomí domně:lého mučednictví. Lidstvo místo, co 
by získalo takovými blouznivci, jimi jen utrpí, a nezdařený pokus 
zlomiti jistá pouta mívá za následek, že ještě pevnější a krutější 
bývají kována.« 

[' Čas, Čes. Musea 1880, str. 53.] 
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Zdá se však věru, že Čechové klamali se částečně, jestliže před
pokládali u vlády vídeňské záměry zvláště nepřátelské. Obávala se 
hnutí potud, pokud ti, kdo nebyli úplně spokojeni se zavedeným 
pořádkem, zdáli se jí hned podezřelými, ale nesplétala Slovany české 
s revolucionáři italskými a dohlížejíc bedlivě na ně, cítila k nim 
spíše neurčitou náklonnost, jež neprojevovala se bohužel žádným 
určitým skutkem, Strana centralistická a josefinská zmizela téměř 
docela, - »Nic by neposkytlo více síly a důrazu správě rakouské,« 
psal ještě roku 1802 hrabě Rudolf Chotek, »než jednota zásad 
vládních a splynutí různých království a zemí v jedno těleso poli
tické. Bylo by třeba srovnati a sjednotiti zákony domácí, často 

. tak si odporující ... odstraniti malicherné národní a zemské před-
sudky, žárlivost a vzájemné pohrdání ... « »Všecky správy zemské,« 
psal dále, >jsou zhoubné, osamocují na vzájem země; jež měly by 

~i,NU.L4Ll jediný stát a ústavám zemským dávají více vlivu, než toho 
dopouští jednostejný směr ve společném vyřizování věcí.« 1 -

Tato škola správní byla ve Vídni zastoupena jen úředníky 
podružnými, kdežto ve vyšších kruzích vítězství snah konservativních 
mělo v zápětí jistou náklonnost ke starým zvykům. Romantikové 
zase nepřáli úchvatům státu, a jejich důvody ve prospěch svobod 
obecních a zemských byly ochotně slyšány od panovníků, kteří 

takto rádi v malém plnili sliby, jež učinili svým národům: soudili 
'právem, že obecné rady, třeba obdařené poměrně rozsáhlou pravo
mocí, bude lze mnohem snadněji ovládati než shromáždění parla

Adam von Muller, jeden z pomocníků Metternichových, 
zajisté nebyl podezřelý z liberalismu, připouštěl, že >nejlepším 

r"'l,c~""rI em zmladit orla a umožniti mu, aby nabyl opět čilosti 

ádí, bylo by poskytnouti mírného vymanění zemím a částečně 
práva stavovská, jež nejsou zrušena, ale jen uspána.« 2 

Kancléř Metternich pokusil se, zdá se, s nevelikou rozhodností 
horlivostí upraviti v tom smyslu politiku Františka I. Ačkoli 

ho psal, nikdy nepoznáváme určitě jeho skutečný úmysl, protože 
instinktivní odpor proti pravdě. Hlavním rysem jeho povahy -

historikové shodují se v té věci - byla nejpodivnější domýšlivost; žil 

'vAd. Wolf, Rud. Chotek, str. 9. a 24, Tyto projevy jsou tím závaž· 
ze nemohou býti připsány muži lichotícímu, protože Chotek neváhal 

se ve zřejmou opposici proti Josefu II. a vzdáti se svého úřadu než 
','SI)ohlPtlso'biti k zavedení soustavy berničné, kterou neschvaloval. 

2 List Gentzovi ze dne 19. září 1830. 
6* 
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tak, že obdivoval se svému geniu, žasl nad svou rozumovou a mravní 
výší a prostředností pidimužíků, kteří ho obklopovali; když revo
luce roku 1848 vyburcovala ho ze spánku, v němž samolibě pře
hlížel své úspěchy, těšil se myšlenkou, že vše předvídal, že předem 
dávno obmýšlel plány, jimiž by se zabránilo katastrofě a že dlužno 
ji přičísti jen nedbalosti nebo zlé vůli spolupracovníků, kteří ne
pochopili jeho záměrů. Tak děje se mu neustále, že svým nejasným 
kombinacím retrospektivně dává přesnost, které nikdy neměly, a že 
prchavé choutky přeměňuje v plán pravidelně sledovaný. Spoko
joval se rád prázdnými formulemi, zvučnými zásadami a dětinskými 
tautologiemi, pro něž nelze nám příliš vysoce vážiti si jeho nadání 
reformatorského. - ~ Ani mne nenapadne tvrditi,« psal, »že přijetím 
mých návrhů bylo by se zabránilo všem nesnázím v budoucnosti. , 
ale nelze popírati, že způsob vlády, založený na osvícených zásadách 
přesně vyjádřených a určitých - co je nutným důsledkem spra
vedlivých a pravých ideí, - usnadňuje všecken pokrok, kdežto 
zmatek ideí a nadpráví nejvyšší moci znemožňuje všeliký pokrok.. 
Paměti kancléřovy hemží se těmito velkomluvnými a šosáckými 
zásadami, jež pokládal za velké myšlenky. 

Nesmíme tedy přese všecko jeho tvrzení zúčastněné přičítati 
mu rozsáhlý plán politické reorganisace mocnářství, neboť neměl 

ani probudilého ducha, ani přesných vědomostí, ani odvahy, jichž 
by bylo bývalo třeba k naprostému odstranění soustavy centrali
sační, kterou Habsburkové od staletí vykonávali s větší nebo 
s menší tuhostí. Při tomto základním obmezení možná říci, že 
tušil podporu, kterou panovník najde jednou v sympathiích Slo
vanů. Zachovával naději, že v Německu zajistí převahu svých pánů, 
ale nespěchal při tom nijak; raději chtěje utvrditi prospěchy získané 
než je rozšířiti a zatím spokojuje se mravní převahou, již mu zů
stavoval Spolek německý, nepokládal za potřebné přeměnou Ra
kouska připravovati těsnější splynutí. Narodiv se na levém břehu 
Rýnu v XVIII. století, tak hluboce prosáklém vlivy francouzskými, 
viděl v Německu výraz zeměpisný a deklamace o sjednocení jeho 
zdály se mu nebezpečnými a nechutnými. 

Roku 1849 jeho soukromý tajemník uveřejni! pamětný spis, 
v němž prý obsaženy byly obecné zásady, jimiž řídila se jeho 
politika. - .Styky Rakouska s Německem,« čteme zde, .nemohou 
býti než ve spolku na útok a obranu proti jich nepřátelům 
zevnějším i vnitřním... protože Rakousko je stát maďarsko-
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1 n~ky' Stalo se částkou Spolku německého ne ve prospěch sova::. .. , 
Německa, ale ve svůj vlastní prospěch ... Tvoří jednotu z ni~hž 
každá vyžaduje, aby se dbalo jejích zvláštních prospěchův a Jež 
s Německem nejsou spojeny žádnou shodou jazyka, náboženství 

a to týká se též obyvatelstva zemí, kde mluví se ně
:ecky ... Někdy· germanisace mohla svazky socialními a politi-
k' mi připojiti k celku země slovanské, kdežto probuzení jejich 
~n~h národních bylo by prohloubilo příkop. Nyní, když jednotliví 
národové spojeni jsou těsně v mocnářství ... neznám žádného 
důvodu, proč by se potlačovala jich přání .. ' Veřejnost divila se, 
že tisk německý podrobil jsem přísnější censuře než maďarský, 
český neb illyrský; dálo se to proto, že nechtěl jsem potlačiti svo
bodu národův obzvláště, nýbrž zabrániti jejich spojení s Germanií ... 
Čechy nemají žádné náklonnosti k Německu, vláda rakouská může 

jen těšiti z toho.' - Metternich také potvrzoval, že mocnář
ství Rakouské nepodobá se žádnému jinému ani svým útvarem ani 
svým vývojem dalším: různé části - mimo malé výjimky - byl~ 

spojeny, ne výbojem, ale dědictvím nebo sňatky; zachovaly sva 
práva a své výsady, jichž celkem - vyjímaje Josefa II. - bylo 
šetřeno. Soudil z toho, že všeliký pokus o splynutí povede 
k těžkvm srážkám a k násilné roztržce. Podle jeho míněn! »nej
jistější~ výsledkem pokusu o centralisaci - v Prusku nebo v Ra
kousku - prostředkem systému čistě repraesentativního bylo by 
jejich rozdrobení; rozdělily by se ne na části, jež by libovolně bylo 
možná vymezit, ale na části již docela vymezené a jež jsou vy
značeny větším počtem radikálních rozdílů než co jich jest mezi 
Hollandskem a vlastním Nizozemskem. ~ 1 

Přirozeně byli bychom v pokušení, na základě těchto dokladů 
viděti v Metternichovi předchůdce politiky federalistické. Tím však 
velice bychom se přenáhlili. V skutečnosti Metternich neměl systemu 
vůbec, vládl všelikými prostředečky a empirism svůj zakrýval po
divnými zásadami státními; upokojív takto své svědomí, nejčastěji 
již nemyslil na ně Aby si získal spisovatele, o nichž věděl) že 
jsou mu málo nakloněni, uložil jednomu :.ce svých důvěrníků, aby 
pozval na oběd ty, kdo jeli Vídní; myslil prostě, že některým 
drobtem přízně ukonejší mínění veřejné; domníval se též, že získá 
národy nedůslednou blahosklonností. Čechové, kteří dali se ošiditi 

1 Metternich, III.) str. 181. 
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těmito formulemi blahovolnými, byli smutně sklamáni. Ovšem tvá
říval se rád, jako by jich šetřil, a za jeho vlády systém germani
sační, třeba nijak nebylo upuštěno od něho, byl vykonáván se 
slaďounkou licoměrností. Protože cáři Alexandrovi přičítal nejpo
šetilejší snahy ctižádostivé, a že nenáviděl Ruska, vystříhal se zby
tečných provokací, jimiž by Slované byli puzeni k němu, a za
chovával si v nich pomoc pro případ, jejž nepokládal za blízký, 
však vždy za možný, podrobení Německa převaze Hohenzollerů .. 
Nebyl ostatně nijak nerad, že snahy národní se stavěly do po
předí; zdálo se mu, že duchové jsou jimi chráněni od vtržení idei 
revolučních. Nepozoroval, že připravuje mocnářství nebezpečenství 
jinak těžká, než která chtěl od vrátiti. 

Jednou z největších výhod liberální reorganisace správní by 
bylo, kdyby zmenšením rozdílu, jenž trval v postavení UhEr 
k druhým částem mocnářství, Maďaři, jichž chování vážně znepo
kojovalo dvůr, stali se méně svéhlavými. Metternich poznal to: radil, 
aby se s nimi zacházelo velmi šetrně, a odsuzoval naprosto pokusy 
o převrat státní. Spíše chtěl, by jejich vzdor přemáhal se opíráním 
se o druhé národy, kteří žili vedle nich v zemích koruny Svato
štěpánské. Vyložil své názory v pamětním listě roku 1817. _ 
»Dlouhou zkušeností,« pravil císaři, »přesvědčilo se Vaše Veličenstvo, 
že není nic odpornějšího mým snahám než přání měniti bez· po
třeby správu a podnikat opravy pro nic za nic ... Zkoumal jsem 
vše, uvažoval . vše a nestrachuji se říci to, výsledek mého zkou
máni je bez odporu velmi uspokojivý, neboť dospěl jsem k návrhům 
p r a v d y ne pop ě r n é .. o Vláda tak, jak je zřízená, zakládá se 
na zásadě centralisace příliš rozsáhlé v denním upotřeb ování. « 

"Se stanoviska politického a administrativního císařství Rakou
ské tvoří jakýsi stát federativní pod společným panovníkem ... Ku 
posílení vlády třeba, aby způsob jejího jednání byl v úplném sou
hlase s jejím postavením, a toho právě není v Rakousku. Kdežto 
Uhři ve skutečnosti užívají privilegií, jimiž až ochromuje se činnost 
velkého stroje politického, ostatní země jsou téměř vyssávány 
tímto ústředím společným. Z této nerovnosti vyplývá pro Uhry 
výsada, že pokládají se za neodvislé, kdežto obyvatelstvo druhých 
zemí rakouských, jež zasluhuje přece, aby bylo vzato v úvahu, 
slábne a hyne třením mezi vládou a zeměmi.~ 

Těmto návrhům pravdy nepopěrné nedostávalo se 
poněkud jasnosti; zdály se však naznačovati směr reakce proti 
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systému splynutí, jenž zjištěn byl v německé části mocnářství, 
kdežto • stroj sám zakládal se nejen na zásadě docela opáčné, ale 
měl záležeti na shodě s prospěchem dobře míněným na základech 
docela ruzných.« Bohužel palliativní prostředky Metternichovy 
byly velmi nedostatečné ; chtěl, aby byl jmenován ministr vnitra, 
jemuž by podřízeni byli čtyři kancléři pro Čechy, Illyrii, Rakousy 
a Itald, "tím způsobem kanceláře uherská a sedmihradská pozbyly 
by posavadní výminečné důležitosti a byl by to první krok 
k obecné opravě.«l 

Návrhy knížete, již tak mírné, zdály se dvoru ještě příliš 

smělými. Patent z roku 1817, který zřizoval s pol e č n o u k a n cel á ř 
d vor s k o u, jíž podřízeny čtyři kanceláře, italská, haličská, česká 

a rakousko-iIIyrská, přiděloval jí úkol .ve shodě s naším systemem 
, všecky země a všecky národy říšské vésti k témuž 

cíli, jímž jest dobro obecné a zvláštní - šířiti vzdělání a- vyučo

vání podle zásad jednotných« a jestliže připojoval, že neztrácejíc 
se zřetele tyto velké výsledky, má vzíti v úvahu a se svědomitou 
péčí šetřiti všudy, kde toho třeba, »rozdílův a zvláštností jazyka, 
mravův, obyčejů, podnebí a národností«, bylo nemožno připustiti, 

že tyto formule, odporující si a spletené, ohlašují nový směr 

politiky obecné. Ani správám zemským nedostalo se větší volnosti, 
jednání élni nebylo více šetřeno samosprávy království Českého; 
tím méně běželo o to, aby zástupcům zemským dopustilo se ně

vlivu na věci veřejné. 

V této věci František 1. byl neústupný. Jeho hlavní chyby, 
byly apathie a bázlivý duch, nebyly z těch, jež mírní se věkem, 

a důvěra, kterou vzbudily v něm nedávné úspěchy, zhoršovala se 
v konservativní umíněnost. Metternich, který byl zajisté jeden 

lidi, kteří mohli ho nejlépe poznati do podrobna, a jejž pokládati 
za zlomyslného bylo by podivno, jako přední vlastnosti jeho uvádí 
jeho klid, jeho nestrannost, rovnováhu duševní, jež se nikdy nevyši

; toto velebení diplomatické, přeložíme-li je slovy obyčejnými, 
znamená, že nebyl mučen duchem. Nikdo v celé Evropě neoddechl 
si upřímněji po pádu Napoleonově pověstným: Ach I, jímž podle 
slov samého Podmanitele uvítal pád jeho. Konečně budeme moci 
klidně si lehnout! Když František L poznal, že poddaní necítí 
tutéž potřebu klidu, byl rozhořčen: za osobního nepřítele pokládal 

1 Metternich HL, str. 70. 
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každého, kdo chtěl v nejmenslm hýbati řádem, jehož po čtvrt 
století užíval s methodickou pravidelností. Velmi často byla při
pomínána slova, jimiž oslovil roku 1820 uherskou deputaci: »Totus 
mundus stultizat et, relictis suis legibus, constitutiones imaginarias 
quaerit. Vos constitutionem a majoribus acceptam illaesam habetis; 
amatis illam et ego illam amo et conservabo.« 1 Výborný to souhrn 
jeho politiky: nezaváděti žádných novot. S prchlivou krutostí sobe
ctví ohroženého ve svém pohodlí, stíhal nespokojence, kteří rušili 
jeho pokoj. - Ve věcech amnestie říkával sám, Jsem špatný křesťan. 
Metternich nevymohl nikdy na něm milost pro Vlachy, odsouzené 
z příčin politických, třeba viny tížící je byly velmi lehké. 

Císař byl by brzo za zrádce pokládal rádce, kteří by nelichotili 
jeho pudům a nešetřili jeho nedůvěřivosti. Hnutí, jež jevilo se téměř 
po celé Evropě, přinutilo přece Metternicha, že mu předložil nový 
plán oprav. Roku 1818 navrhi zřízení rady říšské; většina čle. 
měla býti jmenována od panovníka, k nim připoj í se několik 

delegátů sněmovních. Kancléř se chlubil, že pracuje o plnější 

centralisaci věcí, naprosto vyhnul se ideám francouzským a dbal 
faktů, »na nichž záleží zřízení mocnářství, totiž stavu pom 
oddělení jednotlivých částí, z nichž se skládá. < V tomto novém 
shromáždění viděl prostředek, jak pojistiti budoucnost: »Zda Vaše 
V eličenstvo představuje si skutečný běh věcí bez své přítomnosti, 
bez svrchovaného vlivu, na němž skoro výlučně záleží řízení státu.« 
Zajisté chvíle, kdy císař bude přinucen vzdáti se tohoto řízení, 

byla ještě vzdálena, ale bylo důležíto, aby vše bylo dávno nap 
připraveno. - Tato rada říšská nebyla by bývala než rozšířená 
rada říšská, podobna shromáždění, jež vytvořili Schw 
a Bach, její vliv byl by býval nijaký, a stěží chápeme vážně na
dšení, jež vzbudil v Metternichovi jeho podivný vynález. 

Za frasemi nejasnými, v nichž si liboval, bylo tušiti neurčitý 
nepokoj a cit, že je něco shnilého ve státě. Ale nikdy nep 
jasně příčiny bídy a zejmena nikdy nepustil se do pro 
upřímně a odvážně. Bylo možná ještě voliti mezi dvěma systemy· 
Kdyby tehdáž bylo se dalo říši zřízení parlamentární, 
strany národní nebyly ještě pevně ustaveny a že většinou vybíraly 
se z mladých lidí, jež v zoufalství přiváděl despotism chabý 

1 Všecken svět blázní a opouštěje své zákony pachtí se za smyšlenými 
ústavami. Vy máte ústavu, od předků svých přejatou, neporušenu; milujete 
ji, též já ji miluji a budu ji zachovávati. 
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a dráždivý, zápasy politické, rozmnožujíce vliv Vídně a odvrace
jíce pozornost obecnou od otázek obecných, byly by utvrdily 
jednotu říše; bylo by postačilo několik oprav sociálních, aby 
získaly vládě hluboké massy lidu, a dílo Josefa 11., znovu pod

s prostředky době přiměřenými, bylo by mělo nejvážnější 
naději v úspěch. - Nebo spíše bylo třeba docela upustit od tradicí 
centralistických, vrátiti sněmům část jich moci, získati tak jejích 
oddanost a tím připraviti si z nich spolehlivé spojence pro dobu 
nebezpečenství. Naopak malé tůčky a vytáčky diplomatické ne
mohly než znepokojiti každého a dětinské ústupky, k nimž radil 
Metternich, nebyly by měly za následek než neustálé přeměny 
správní, s nimiž pokusy se činily bez přesvědčení a jimiž jen živěji 
se dokazovala nevhodnost systemu a nedbalost rádců císařských. 

František 1. četl spis svého kancléře, uznal, že věc je vážná 
a že zasluhuje zralé úvahy. Metternich nenaléhal naň. Hlučně se 
honosil svými triumfy diplomatickými, jichž prázdnost sám znal 
lépe než kdo jiný. Na chvíli skrotil Prusko a Rusko; jenom jak 
dlouho dají se macchiavellistickými kombinacemi podváděti bázlivý 
Bedřich Vilém III. a zchytrale i mystický nevinný Alexander 1.? 
Konečně v zápase mezi státy vítězství dostává se tomu, jehož 
skutečná moc je nejsilnější: blahobyt Rakouska byl zdánlivě 
veliký a nebyl by snesl vážné zkoušky: »Naši ministři,« psal 
Nostic, »mnoho stýkali se s dámami a o nejvážnějších věcech 
jednají jako v boudoiru.« Metternich věděl, že. i vůči dámám 
konečně třeba zamlouvati se svou osobou, a byl by si velice přál 
dáti starému mocnářství trochu pružnosti a síly. Jenom nebyl 
.si dosti jist svým dílem, aby znepokojením panovníka ohrozil 

svůj vliv. 
František I. choval k němu dlouho jen dosti vlažnou náklonnost; 

události roku 1813 a více ještě po kongresse vídeňském způsobily 
city laskavější a po potlačení revolucionářův italských projevil mu 
spokojenost svou tím, že udělil mu hodnost kancléře dvorního -a 
státního (25. května 1821); to však neznamenalo nikterak, že by 
byl ochoten přiznati mu moc plnou. Temná nedůvěra jeho týkala 
se stejně jeho ministrů jako jeho odpůrcův; i ve chvíli, kdy Metter
nicha zahrnoval svou při zní, sluchu ochotného poskytoval jeho 
nepřátelům a milostí panovníkovou proráželo tu i tam podráždění, 
jež vzbuzováno bylo volným srdcem i duchem jeho důvěrníka. 
Připomínal mu laskavě, že věci vnitřní nepřísluší jeho odboru, 
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a soupeři knížete, povzbuzeni tímto tajným srozuměním panovní
kovým, odmítali nejmenší vměšování se kanceláře říšské ve věci 

správní. Když Metternich osmělil se požádati přímo za některé 

zprávy místodržitele moravského, hraběte Ant. B. Mitrovského, 
tento obrátil se ke svým bezprostředným představeným, aby zvěděl, 
co činiti: oznámili mu, že kancléř se zmýlil a že nemusí mu od
povídati. - »Zřídka dotazováno se knížete po dobrém zdání 
v politice vnitřní,« praví nám Hartig, jEnž byl asi dobře 

zpraven, "a vzdalovali ho od ní úmyslně .• - Šlechta, jejíž vliv byl 
značný, jednala s ním jako s vetřelcem a nepřipouštěla ho blíže. 
Svými službami nikdy nenabyl u ní práva občanského. Cizinci, jimiž 
se obklopil, nevystříhali se vždy hrubých omylů, jež byly odpůrcům 
ku posměchu a z nichž proti němu kořistily řevnivé úřady správní. 
Byl takto ochromován koalicí, na kterou panovník díval se zrakem 
shovívavým a která byla by asi dostačila, aby nečinností zasáhla 
vůli rozhodnější než byla jeho. Byl to, jak posmívali se později 
pamf1etáři, vozka pořádného domu, jenž řídí vůz, ale neví, co se 
v něm děje. 

Znechutil si brzo úkol oprávce a zanechal svých plánů, pře

stávaje na tom, že přeháněl své hoře a honosil se úlohou oběti 
a neporozumění. Stein, jenž neměl ho rád, však posoudil ho bez 
předsudku: jest obratný, napsal, intelligentní, roztomilý, ale chybí 
mu síla, vážnost, hloubka, vědomosti, pracovitost, upřímnost: -
.vlastnost, jež nejvíce scházela jeho obratnosti politické,« praví 
Guizot, jenž jej velmi dobře znal, »bylo srdce, totiž odvaha popudu 
a podniku<, - a Hardenberk napsal roku 1812: .Nemaje dosti 
srdce, aby v čas potřeby užil prostředků země, myslil, že bude 
moci lsti nahradit odvahu duševní a sílu.« 

Bylo patrnou povinností jeho, aby vyznal se a vyložil císaři 

potřebu oprav, jakkoli skrovnými se nám zdají. Necítil žádných 
výčitek svědomí při návratu v strnulost. »Máme světce,' napsal ve 
svých Pamětech, »který dosáhl nebes, protože, nevím po kolik let, 
stál o jedné noze na sloupu. Ačkoli se držím na svých obou 
nohách, mohu nicméně býti srovnán se svatým Šimonem Stylit
ským: jeho zásluhou bylo, že po dlouhý čas udržoval se v po
stavení nepohodlném, moje není lepší.« 1 Občas napadala ho 
myšlenka, že to není přece stav pravidelný; ale tím, že se nehýbal, 

1 Metternich, lIL, str. 351. 
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strnul, a když mluvil znovu o tom, že se dá v pohyb, všickni se 
usmívali, a on první. Za pohodlnější pokládal, než se zřekl 
zvyků zastaralých, stanoviti theorii o s t a tu q u o. - »Co třeba 
si předložiti, < pravi! Gentz v pověstném spise, kde vykládal základ 
myšlenky pánovy, »je lehko určiti; není to nic více a nic méně než 
udržeti to, co trvá. Za okolností nynějších není hrubě méně ne
bezpečno přecházet od starého k novému než vraceti se k tomu , 
co již netrvá ... Netřeba žádným způsobem uchylovati se od po
řádku trvajícího, budiž původu jakéhokoliv.« - Metternich pokyvoval 
hlavou přesvědčivě: .Zásadou, kterou mocnáři musí postaviti proti 
tomuto plánu obecné zhouby (revolucionářů), jest udržeti všecky 
věci zákonně trvající ... Jest nemožno ve smyslu spravedlnosti a roz
umu zachovávati a opravovati zároveň, když massa lidu je v po
hybu' (1821).1 - Potom, když tato massa lidu se upokojila, zdálo 

mu zajisté, že není proč měniti něco, poněvadž nikdo vice si 
nestěžuje. Císař učinil narážku na jeho plán rady říšské roku 1827 
následkem nemoeí, jež málem by ho byla sklátila; byl pevně od-

. hodlán, že dá zkoumati jeho návrh. Vrátil se k němu roku 1834: 
opravdu litoval, že ve věci nepokračoval; je třeba, aby rozhodnutí 
učiněno bylo před rokem 1835; - smrtí byl zbaven povinnosti 
dostáti slibu svému. 2 

Nemoc roku 1826 z císaře učinila starce shrbeného zhublého , , 
chvějícího se, ještě zdlouhavějšího než dříve a nepřátelštějšího po
kroku. S větším než kdy puntičkářstvím sedal ve svém kabinetě 
čítal zprávy a podpisoval, podpisoval, podpisoval. Když v kup~ 
kusů správních připadl na důležitý návrh, pečlivě kladl jej ~tranou. 
Jestliže se naléhalo, sbíral dobrozdání a vymýšlel vždy dostatečnou 
záminku, aby odročil své rozhodnutí. »Metternich,« pravil ducha
plně Vehse, »drže! kormidlo lodi zakotvené, zmítané vlnami.« 

Život nepřipouští však naprostou nečinnost, a bezvládná moc 
nepotlačuje řevnivost a koterie, jichž žárlivost nebvla méně osudna 
b~hu věcí státních, protože původ její byl chatr~ější. Malá sku
pIna úředníků, jež velmi nevhodně byla označována jménem liberálů 
a kt " b ,. . ' en yn Jen opozdilými žáky Josefa lL, kupila se kolem barona 
Pillersdorffa, kdežto hlavním představitelem strany aristokratické 
byl hrabě František Antonín Kolovrat· Liebsteinský. 

, Metternich, III., str. 505. 
2 Ibid, m., str. 77. 
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Pocházeje ze slavné rodiny české byl hejtmanem pražským 
a policejním ředitelem, později nejvyšším purkrabím (1810) a pro
jevoval Čechům jistou laskavost. Z toho vysvětlíme si nelítostnou 
přísnost, s jakou o něm píše A. Springer a druzí historikové ně
mečtí. Jako ministr státní a konferenční r. 1825 obdržel roku 1826 
předsednictví v administrativní a finanční sekci rady státní. Jeho 
povinnosti, nedosti dobře vymezené, zjednaly mu přístup do kabi
netu císařova. Jeho nepřátelé obviňovali jej, že přeje šlechtě a 
že Slovanům dává pohoršlivou přednost: neodepřel prý nic nikomu, 
kdož oslovil ho slovy: jsem Čech a jmenuji se Václav. - Jest 
opravdu škoda, že tento fanatism český neprojevil se nikdy než 
všedním osvědčováním. - Kolovrat byl příjemný člověk, kterýž 
obratně dovedl se vlouditi v přízeň pána nudícího se, a který 
činností svou, jinak pramalou, přestával na tom, aby se udržel; 
jeho myšlenky byly obmezené, jeho vědomosti skrovné, i měl právě 
jen nadání potřebné, aby se pachtil za mocí, ne aby z ní těžil. 

To stačilo, aby se znelíbil Metternichovi, a žárlivostí obou těchto 
mužů, jež dělily odstíny dosti pochybné, vyplňují se poslední léta 
Františka 1. a vláda jeho nástupce. Tento souboj způsobil dosti 
živý zájem v životě dvořanův a rozmnožil nepořádek ve správě. 

Úředníci, skrovně placení, málo vážení a hrubě týraní, byli .. 
mrzutí a liknaví. Jich nedbalý skepticism těžil z trhání a škubání, 
jež předejíti nedovedla slabá vláda císařova. Kanceláře pod laskavým 
dozorem představených bavily se tím, že se šidily navzájem nebo 
příkře .svalovaly se sebe zodpovědnost ze spáchaných chyb. Upro> 
střed obecné ocháblosti jediná moc zachovávala jakousi vážnost, 
totiž pol i c i e, a její president hrabě J o s e f Ma ri a Sed I nic k Ý 
byl v letech 1817-1848 první oscbností Rakouska a též nej

nenáviděnější. 

Snad bez důvodu. Nechybělo mu vzdělání ani jisté přirozené 
dobroty: na neštěstí měl systém; pokušení to hrozné pro duchy 
slabé! Jemu zvědavost duševní byla symptomem zjevujícím nej
záhubnější náklonnosti, a on pokládal se za lékaře, jemuž uloženo 
zastaviti revoluční nákazu dřív::" než by se stala nebezpečnou. 
Často div neobviňujeme z přehánění a ze stranictví spisovatele, 
kteří nám vylíčili obraz zpozdilého týráni a odporného špehounství, 
jež přivedl k plné dokonalosti; fakta však opírají se o důkazy tak 
nepopěrně hodnověrné, že nemůžeme neuznati jejich skutečnost. 
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Policie obklopila celou společnost sítí kliček neobyčejně 

jemných; žádný skutek nebyl dosti nepatrný, aby unikl jejímu 
dozoru, žádná třída dosti vysoká nebo žádný jednotlivec dosti jistý, 
aby vymykl se jejímu pátrání. Ani nejvyšší důstojníci, ani nej
přednější úředníci, ba ani sami představení policie nebyli chráněni 
od jejího udání; všecky dopisy byly čteny, všecky spolky v po
dezření; kavárny, hospody, dostavníky, salony byly plny špehounů; 
nejnevinnější hovory dávaly podnět k trestnímu řízení. Grillparzer, 
v němž zajisté nebylo nic revolucionářského, tak úzkostlivý, tak 
loyální, jehož aesthetika měla za základ strach a hrůzu z vášně, ve 
svých Pamětech líčí nám svou prostotou úchvatný obraz těžké 

. úzkosti, pod níž úpěly duše; resignace zúplna vysílené, v níž živo
řilo obyvatelstvo z důvodů nejmalichernějších neustále vydávané 
týravé administraci; potměšilého nepřátelství, jímž císař a jeho 
pomocníci pronásledovali projevy duševnÍ. »Vědy a umění., píše 
Hartig, ~jsou v Rakousku věcmi, jež pokládají se za potřebné pro 
cizinu a pro slušnost, ale jimž nepřipisuje se skutečná důležitost; 
snášejí se, ale nepodporujL« Ještě byl docela zvláštní způsob, jak 
rozumělo se snášelivosti. Požadavky censury přesahovaly meze 
směšnosti; představení Dona Carlosa dovoleno jen s podmínkou, 
aby princ nezamiloval si svou macechu; v Loupežnících změnila 

otce ve strýce a ve WaUensteinu kapucína v obecního konšela; 
jako nemravnou škrtla větu: měla bílá a plná ňadra a nahradila 
ji: byla z předu pěkně rostlá. Jestliže ubohý spisovatel od ni od 
vola! se k Sedlnickému, tento neodpovídal, pokud autor pro svou 
věc nezískal nějakou půvabnou figurantku. 

Pro české spisovatele příkazy nebyly ovšem mírnější. Ale snad 
jejich knihy byly posuzovány s menší lehkomyslností, a vzdálenost 
od Vídně povzbuzovala censory k jistým ohledům. Dvůr, jenž ne
důvěřoval jejich horlivosti, při příležitosti ostře je napomínal ku 
pořádku a byl zvláště krutý k těm, jež podle slov Stendhalových 
pokládal za schopné nadšenf. Když Jungmann byl požádán od 
Kollára, aby t v Praze dal vytisknouti první vydání t básní jeho, 
pokládal za opatrné vypustiti znělky, kde slovanské vlastenectví 
básníkovo vyjadřovalo se verši příliš výmluvnými: > Zachraň Bůh,« 
psal mu (28. října 1820) >aby nějaká myšlenka o spojení Urálu 
s Tatry. .. se někde vyskytla, tu by jistě celý spis zavržen byl 
a literatuře by ještě větší pouta nastala. .. Ty pěkné (ach pře
pěkné) části, které se Slavie týkají, nesmějí se na ten čas censuře 
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předložiti bez znamenitého nebezpečenství dobré věci. Ano i druhá 
částka sotva celá vyjde.« Přes opatrnost Jungmannovu censor 
žádal četné opravy a škrty; podle Čelakovského polovina rukopisu 
byla prý přeškrtána. 1 - .Kromě želání«, čteme v listu Jungmannově 
Markovi 3. ledna 1827, »co bych jiného psáti mohl nežli o tom 
c;o nám oběma na srdci - o slovanské literatuře. O slovanské 
pravím literatuře! neboť líbo to aspoň k příteli v psaní pojmenovati, 
o čem se v tisku skoro mluviti nesmí. Tak jsme klesli zloději 

domácími, že se téměř k Slovanům znáti nám zbraňuje. Bojí se 
o nás v pravdě, abychom se nezpolštili a snad dokonce nezruštili ; 
pročež s tím slovem S lov a n velmi opatrně v censuře pokračují, 
opatrně ho užívají spisovatelé moudří jako Palacký, který sobě, 
základním pravidlem položil ničeho v svůj spis musejni nepřijímati 
ani od Slovan ani o Slovanech, leda kde by ml,sel a mohl ... « 

»Bohužel! naše vláda,« píše opět Palacký, »stěžkem nám dovoluie 
býti Čechy a hlásiti se ke zbratřeným Moravanům a Slováků~' , 
další pomýšlení na Slovanstvo za výtržné pokládá. My tedy jen 
tak říkaje na zapřenou obracíme zřetel svůj na Slovany, abychom 
ušlí pozoru jedovatých buřičů, kteří by rádi buřičství na nás svrhli' , 
počínáme sobě opatrně, mírně, avšak nebázlivě, abychom ochrancům 
a přátelům svým vyšším, kterýchžto se nám nenedostává, nijaké 
mrzutosti nepůsobili a dobra národnosti své bez hluku přece hle
děti mohli.« 2 

Byli opravdu velmi vlažní nebo velmi slabí tito ochranci kteří , 
nedovedli chrániti svých přátel proti nejzpozdilejšímu a nejprotiv
nějšímu pronásledování. Skončilo tím, že znemožnilo vydávání 
německého Časopisu českého musea, revue přísně vědecké a redigo
vané s obezřelostí, kterou sám Jungmann pokládal za malomyslnost. 

.Přísnost naší censury,« psal Palacký roku 1831, .rozmnožila 
se asi ode tří let nápadným způsobem i B i ačkoliv jsem již často 
nadějí se kojil, že svého vrcholu dosáhla, bývám přece při 

v, ~ [vBásn,ě Koll~rovy, cen§urou vyrr;azar:é, byly opsány a rozšiřovány mezi 
prateh ceske poesie. Tak Celakovsky v lIstech svých Kamarytovi dne 6. a 
21. května 1821 posílá >na po ch o u t k u< opět několik nápisů a znělek po
tlačených .• S e b r. Ii sty str. 52, 53.] 

2 [List Palackého k Janu Kollárovi dne 17. listopadu 1829 v Čas. Čes. 
M., 1879, str. 393.] 

• (V letech dvacátých a třicátých XIX. století neblahé pověsti nabyl 
v úřadě censorském Jan Ne p, V á c I a v Z i m m e r man n (1788-1836) křižov
ník s červenou hvězdou a skriptor universitní knihovny v Praze, známý ně
kterými spisy historickými a náboženskými. V dopisech tehdejších spisovatelů 
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každém novém půlletí v tom ohledu znovu sklamán.« Zakázala 
vydání Didaktiky Komenského, .protože byl vyhnanec český. a 
díla Všehrdova, právníka XV. století, protože byl patrný nenávistník 
Němcův, a že kniha jeho >vůbec složena je v duchu, který není 
v souhlase s nynějšími statními poměry mocnářství Rakouského«. 
Uráčilo Se ji však jiti ve své shovívavosti tak daleko, že dovolila 
učen:i, vjenž, připravoval vydání, užiti toho pramene k sepsání dějin 
soudu ceskych. Roku 1833 královská česká Společnost nauk na
vrhovala nové vydání Dalimila, kronikáře XI V. století: censura žádá 
rozkladu, kde se jí vyloží .důvody toho vydání, literární cena pra
menu a námitky, jež u jednotlivých osob vzbudily politické ten
dence této kroniky •. Palacký odpověděl studií velmi důkladnou jež 
nestačila překonat úzkostlivost censury, a vydání bylo zakázán;. _ 
Roku 1839 hrabě Lev Thun, příští správce zemský v Čechách 
předložil. nejvyššímu purkrabímu hraběti Chotkovi rukopis spisk~ 
o nynějším stavu literatury české, jenž nebyl takového způsobu, 
aby roznítil vášně příliš horoucí. Chotek chválil knihu, ale neod
vážil se schváliti vydání její. Při návštěvě své ve Vídni mluvilo ní 
s Metternichem, který prohlásil, ze nemůže nic učiniti bez schválení 
policie; kniha byla zkoumána od censorů, prohlédnuta od kancléře 
státního, jenž žádal ještě od Thuna spis, v němž tento vyznačí své 
stanovisko. 

Bylo zajisté třeba míti v sobě zakotvenu náruživou lásku 
k literatuře nebo hluboký cit povinnosti, aby kdo za těchto okol. 

.ností pokračoval v práci. Mimo to každý spisovatel již tímto jménem 
byl zařazen mezi osoby podezřelé a vydán nejnebezpečnějším ne-

nepř.estávají ,se ozýv~ti žalo~y do ,řád,ění t~hoto řeholníka, který vše, co se 
. Jen ponekud zda.lo na. ~)mu nabozenstvl katolického nebo státu nebezpeč

neh~, z.~v:ho~a~ kaZil ~.}:ICII. .,!,ak ~alacký v listě k J. Kollárovi (22. ledna 
182.) plse, ,Nase zeVne)Sl okohcnosh zde jsou neveselé. Sevřeni jsme v lite
ratur;: ~en~urou ~áramně a svíráni býváme den co den ještě více. Máme tu 
denm tl,aglkome~le :' to~ ohledu, prováděné ne r07.kazem vyšším (poněvadž 
podobnyc~ ve Vldm neml, ale pýchou a náramnou hloupostí našeho hlavního 
~ens?ra .~lmm,erma~na, ,an sobě .cov sarr:ovládce počíná, věda, že mu policie, 
]akozEo ur~dmku statskemu protI vsem zalobám za právo dá. Smutno, směšno 
: hnevno Jest na to pomysILti.< (V. J. Nováček, .Fr. Palackého Korre-

pkon,dence< II., str .. 164.) Safařík posílaje roku 1830 do Prahy k vytištěd 
fU OpIS, Sch!l~er?vy St?art~~, jež již r.1831 byla odmítnuta, a Ari-

h Obl~~, 0vbava se, >Jesth Je opet censura česká nesežere. Nebo 
horsl nez. tur;cký Mufti.: -. »K čemu psát,' naříká v jiném listu 

,,(1833), >Je~th l!am sami .iJ'ašlUcové, mluviti zabraňují? Zde jen 
snare ~t~: volny pruchod maJl ... ZdeJ: censura mnohem horší nežli 

1 v Sardmll, v Neapoli.. K. Jireček, .P. J. Šafařík mezi Jiho· 
s ovany<, ve Vlčkově Osvětě 1895, str. 704, 1064.] 
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hodám. Palacký, t Šafařík a Kollár (1841) byli obviněni, že 
ložili v Prešpurku společnost, jež obžalována byla z rejdů 
slavistických; byla to směšná pomluva, a oni prokázali ji 
Sedlnický ráčil přijmouti jejich výmluvy: - doufá, že tento 
poučí >spisovatele a učence, kteří přílišně podporují 
a pro budoucnost bude jim pokynem f aby příště při sn 
svých o studium a zdokonaleni slovanských dějin, řeči a 
tury pečlivě se vystříhali nejvzdálenějšího zdání všeliké 'podj 
politické, aby nedali záminku k domněnkám, jež by mohly míti 
zlé následky pro jejich postavení občanské a pro dobrou jejich 
pověst politickou.« - Rady to plné výhrůžek, známe-li způsoby 

řeči správy rakouské. 
Marna byla všecka opatrnost; nebylo lze vyhnouti se 

Sněm bývá svoláván od krále, napsal zeměpisec; škrtnuto. 
Proč? ptá se spisovatel' což sněm má právo shromažďovati 
své moci? - Censura odmítla propustit t kritickou úvahu 
.0 umučení sv. Václava podle legendy staroslovanské«, 
matka sv. Václava Drahomíra nebyla v ní vylíčena t .jako poh 
a jako spoluvinnice vraždy sv. mučenníka« podle pověstí li 
přijatých od věků; na zakročení nejvyššího purkrabího 
Chotka Sedlnický povoluje vydání s podmínkou, že potlačí 
místo inkriminované a též několik jiných míst nebezpečných,· 
»Země svěřena mu od lidu,« napsal Palacký tvL svazku VCI"",''''H 

díla svého Geschichte von B6hmen; na místo od lidu, 
položiti od Čechů, aby vyhnulo se všeliké narážce na svrcho 
národní. - V zápase meú Bedřichem Sličným, vévodou Rakou 
a Ludvíkem Bavorským ev XIV. století) právo bylo na 
tohoto _.- t přikázáno zaměniti, protože otázka práva v 
sporu posud není rozhodnuta, »takže se stanoviska rak 

nanejvýš může býti pochybná.« 
Když Palacký v dějinách českých dospěl ke kacířství h 

censuru nezarážely již jen osamělé věty, ale všecken duch 
Zmírni! fakta, pokud bylo možná, aby se neprohřešil proti pr 
a abychom se o tom přesvědčili, stačí srovnati obraz, jejž 
kreslí 0 zkáze duchovenstva v XV. století s Tomkovým ob 
spisem katolicismu, docela jinak mohutným a zdrcujícím. -
méně ohlašuje censor, že stát, ochrance církve, nemúže 
aby tato byla takto vydávána na soud věřících; obviňuje Pal 
že se prohlašuje pro Husa proti koncilu: - »Třeba předp 

97 

dati, že katoličtí stavové čeští platí svého historiografa zajisté jen 
proto, aby dějiny Čech a tudíž i dobu husitskou v nich tak vypsal, 
aby katoličtí Cechové a vůbec všickni katoličtí čtenáři nebyli svá
děni se svého stanoviska, se kterého se vší svou církví posuzují 
Husa, jeho počínáni ~ jeho odsouzení.« - Mladý učenec jest ob
viňován, že zasévá nenávist mezi občany vzbuzováním vzpomínek 
na bOje národní: »Státní správa daleka jsouc toho, aby překážela 
přirozenému vyvoji některé národnosti, nenamítá též nic proti vý
vinu a vzdělávání české literatury. Ale nemůže připustiti, aby ve 
státě, kde mnoho národů žije pod jedním žezlem a pos!ušno je 
panovníka německého kmene, aby jednotlivá národnost dovolila si 
ostatní, tím méně vládnoucí, potírati, tupiti nebo podrývati.« 1 Pa
lacký brání se s opatrností, jež dnes vzbuzuje v nás jistý zármutek; 
nicméně Sedlnický vyslovil své podivení 'pro prudké výrazy spiso
vatelovy proti censoru, který vykonal svúj úkol obezřele a ne
stranně«, a prosil správce zemského, aby mu důtklivě vytknul »ne
slušnost jeho psanÍ<. - »S censurou to u nás opět špatně do
padá,« píše K. J. Erben t r. 1845 básníku jihoslovanskému 

Vrazovi, »prvé hledali panslavismus čili vlastně russismus, nyní 
ale, když se již do vlIle nahulákali, až i sami naposledy křiku 

mu nevěřili, nastrojili nové strašidlo nám mnohem nebezpečnější 
než ono. Od některého totiž času vzalo sobě naše kněžstvo, zvláště 

kteří blízko u berly stojí, do hla vy, že by česká literatura jen 
s vzkřísiti a jej rozšířiti chtěla. I přišly již žaloby, že by 
naše spisy a jmenovitě ,Tomkova všeobecná historie' 

katolické byly, což censuru do opletání přivedlo, kteráž 
í spis, kde jen poněkud o náboženství se zavadí, raději 
Vídně pošle, než by se zase do nebezpečenství vydávala.< 

Metternich tvářil se, jako by neměl účastenství v tomto zlo
týrání, a cizinci, jimž prokazoval čest, že opakoval jim 
z oněch věčných anekdot anebo svých nejasných a pe

theorií, pozorovali na stole díla, jež jeho úředníci za-
na hranici. Jeho nenucené chování špatně zakrývalo jeho 
hrůzu ze svo bodného bádání, která často přecházela ve 

- » Listiny nejvyššího domu,« praví se v Metternichově 
ze dne 12. ledna roku 1818, .Í když obsah jejich zdá se 

1 K. Kopl, ,Pa 1 a c k Ý un d di e Ce n s u r. v Památníku na oslavu stých 
Fr. Palackého, 1898. 

A. Den i s - Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 7 



98 

bezvýznamným, nehodí se k žádnému, ať jakémukoli sdělení a smějí 
jen k nejvyššímu rozkazu úřadujícího ministra věcí zahraničních 

takovým učencům býti sdělena, kteříž e x o Hi c i o mají podávati 
diplomatické, genealogické a historické práce. Tajné státní smlouvy, 
přídavné články k nim a takové listiny, kterými panovní~i nebQ 
soukromé osoby za živobytí nebo také po smrti byli by kompro
mitováni, nebo kterými by urovnané již sporné otázky opět byly 
rozvířeny, nehodí se taktéž k žádnému sdělení.« - Rankovi nebylo 
dovoleno užiti zpráv vyslanců benátských ze XVI. a XVII. století: 
»Doba není ještě dosti vzdálena; tato bádání mohla by snad špatné 
světlo vrhnouti na vlády, jež trvají posud.« _. Aby na příště 

uchránili se nepohodlných žádostí, zakázáno vydávati listiny po 
roce 1740; pro doby vzdálenější archivy byly otevřeny jen zvlášt
ním rozhodnutím ministrovým po podrobném vyšetření komise; 
když dal povolení, úředník zprvu prohlédl fascikle a odstranil, co~ 
zdálo se mu nebezpečným, »tak aby ten, kdo by studoval tato 
akta, nepozoroval toto odstranění.« 1 Opatření to dětinská, jichž 
jediným účinkem bylo odstrašiti badatele, kteří by se odvážili psáti 
dějiny rodu Rakouského a zůstaviti takto převážný vliv spisovate
lům místním, na něž nebylo lze dohlížeti tak zblízka. Pro'ože 
i jinak vláda nelítostně je týrala, zivila v nich myšlenky opposiční 
a odvetné a posilo vala odpor k centralisaci ve všech těch, jimž 
hnusila se podobná vláda. 

Ministří Františka 1. neklamali se nijak o smýšení spisovatelův, 
ale raději je zemdiívali, než aby je získali, a myslili, že zabrání 
na vždy, aby hněv jejich se nešířil v obyvatelstvu. - Hle, co je 
revoluce, když se v čas zakročí, řekl vítězoslavně Metternich, k 
bez boje potlačil pokusy agitační v Německu, Lépe však bylo 
ještě vyhnouti se dokonce samému zdání zápasu a předem udusiti 
v duších touhu po odporu. Vychování bylo zřízeno tak, aby lid 
žil v opravdové nevinnosti rajské. 

Nebylo odvahy dotknouti se nařízení, jimiž ustanovena byla 
povinnost docházky do školy národní; úřady však nedohlížely nad 
tím, jak se prováděla, tak že značný počet dětí nechodil do školy. 
Velmi značná část obyvatelstva takto unikala úplně působnosti 

vládní. Protože methody byly prašpatné a kázeň hrubá, že nadto 
v hlavních školách učitelé byli povinni užívati němčiny, kterou 

1 G. Wolf, ,Geschichte der k. k. Archive in Wien<, str. 56-63. 
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sami znali chatrně, a které děti nerozuměly, žáci ze svého pobytu 
ve škole zachovávali jen vzpomínky na rány, jichž se jim dostávalo, 
a jež těsně sdružovali s řečÍ ciZÍ, kterou chtěli jim vtlouci do hlavy.1 

Většina gymnasií 2 byla spravována od řeholníků, hodných lidí, 
prostředně vzdělaných, nudných a obmezených; největší část dní 
vyplněna byla náboženskými cvičeními nebo odříkáváním, a jedi
ným ziskem, jejž odnášeli ze svého pěti nebo šestiletého studia, 
bylo několik drobtů špatné latiny. To bylo ještě mnoho v očích 
vlády; t r. 1818 prodloužena doba studijní nařízením, aby při 

gymnasiích, kde dosud by ly tři nižší gramatikální třídy, zřízena 

byla čtvrtá, později zaveden školní plat (1827) a ustanoven určitý 
počet nových žáků, jež každý ústav směl ročně přijímati; v opa
třeních těch vláda viděla dvojí prospěch, potírati hltavý hlad po 
vědění, jenž zmocnil se části měšťanstva a získati novou moc nad 
rodiči. Knihy školní, od nichž učitelé nesměli se odchylovati, byly 
složeny v duchu nejobmezenějším, odporně suchopárné, a žákům 
bylo zakázáno, aby nic nečtli mimo své knihy učebné; občas pře
p;dány jejich byty a zabavovány spisy, jež tu skrývali; tak zachytili 
II příštího básníka Meissnera exemplář Hermanna a Doroty, jenž 
vlastně náležel jeho domácímu pánu, a tento jen s velkým nama
~háním domohl se, že mu byl vrácen, 3 Na mnohých gymnasiích 

žadovalo se, aby žáci mluvili latinsky, a právě tak, jako celý 

1 10 učení -- mučení na hlavní škole hradecké v I. 1824-1827 podává 
, zprávy V. V, Tomek v nedávno vydaných > Pam ě tec h m éh o ž i

, 1. (1904). >NejtrapnějšÍ' hodina za celé normálky bylo čtení ve druhé 
iežto čtla se předmluva katechismu asi čtyři listy silná. Tyto čtyři 
J mi abstraktního obsahu, jemuž jsme tak málo rozuměli, jako by byly 
cizím jazykem, čtly se po každé od začátku do konce, a když se do-

zase znova od začátku celý rok.« Kdežto v nižších dvou třídách pečo
bylo, aby děti naučily se jazyku německému pomocí m~te~ské~o jazlka, 

třetí třídě již všecko učilo se a vykládalo jen němeCkY. Nem diVU, ze >zustal 
třldě všem Hradeckým dětem rozum státi, kromě které se němčině 

školu něco více přiučily. (str. 13, 14).] 
• [Na neustálé nářky biskupských ordinariátův a představenstev klášterů 

nedostatek dorostu duchovního, vláda v prvních dvou desítiletích XIX. 
svolila k obnovení některých zašlých gymnasií, na nichž vyučování 

se většinou duchovní řády, zejména pigtristé v Kadani, Ostrově, Rych
a v Slaném premonstrati strahovští v Zatci, premonstrati želivští v Ně

Brodě ~isterciaci osečtí v Chomútově, benediktini emauzští v Kla
na obdovených gymnasiích v Jindřichově Hradci a v Jičíně zavedeni 
profess oři světští.] 

[Hůře vedlo se našemu F. L. Čelakovskému za studií jeho na lyceu 
ckém, když přistižen byl při čtení Husovy Postilly, kterou pr.ostřed. 
sluhy kanovníkova bez svolení pánova vypůjčil si z jeho kmhovny, 

byl potrestán vyloučením z ústavu (1819).] 
7* 
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paedagogický postup jesuitů zachovávány též jejich methody mravní: 
mezi studenty podporováno udávání a vyzvídání. Jediní 
kteří nebyli velmi rychle zachváceni nákazou tohoto hroznéhó 
ovzduší, byli ti, kteří se opírali o ideál, totiž liberálové a vlastenci_ 
a vinou dvoru idee svobody a národnosti byly tehdáž ner,ozlučné. 
Tito učitelé shromážďovali kolem sebe kroužky, jichž členy byli 
žáci nejlepší a nejbystřejší, a rozmanité týrání, jemuž tato elita byla 
vydána, působilo, že s obětavostí a hrdostí přilnuli k věci české. 1 

Když tito mladí lidé přišli na universitu, mnozí byli již získáni 
pod prapor slovanský, a protože i tu nalézali touž vládu dětinského 
poručníkování, neměli zajisté nijak proč smiřovati. se ~ vládou. 
Metternich chvílemi cítil směšnost a nesmyslnost ulllversltních na
řízení, věděl, »že: studenti sami o sobě pojatí jsou děti, že jejich' 
spolky jsou dětinská hříčka nic neznačící a že není neobratnějších 
spiklenců nad professory, vzaté o sobě nebo v celku.« Při p 
hnutí zapomínal na tyto moudré zásady. »Aby podepřel zčervi
vělou budovu Evropy, jež podle mínění jeho budila soucit člověka, 
vzdělaného a hrůzu člověka ctnostného,« aby potlačena byla do
mýšlivost a individualism, jež otravovaly moderní společnost, bylo 
třeba podrobiti mladé lidi pravidlům a naučiti je poslušnosti. Na 
universitě, aspoň v prvním roce, byli přinuceni k týmž náboženským 
cvičením, jako na gymnasiích, každé čtvrtletí musili se zpovídat 
a chodit na přednášky o náboženství, kde professor dokazoval 
pravdy katolické »zpočátku s důvody a pak bez dŮvodů«. ~rvní 
povinností učitelovou bylo uklidňovati duchy. t ·Držte se stareho, 
pravil císař professorúm lublaňského lycea, .neboť to j~ dobr~ 
a naši předkové se při tom dobře měli; proč ne my? Nym pamijt 
nové idee, které nemohu schvalovati a nikdy je neschválím. V 
lujte se jich a přidržujte se protivného; neboť já . 
učenců nýbrž dobrých občanů. Vaším povoláním je vzdělávat: 
mládež' k tomu účelu. Kdo mně slouží, musí učiti, co nařizuji; 
Kdo to neumí nebo přichází mně s novými ideami, ten může . 
nebo já jej odstraním.« Ministerský oběžník roku 1822 upozor 
kandidáty úřadův universitních, že jmenování nebudou tak 
nároky vědeckými, jako poznámkami politickými. Professorům do 

[ [Z professorů, kteří směrem takovým blahodárn~ pů~~?i!i ve své ~ 
na předním místě dlužno jmenovati Jos. Jungmanna v L;tomenClch a na. aka 
demickém gymnasii v Praze, Jo,. Chmela a V. K!. Khcp.eru. v Hradc! Kr.; 
Š. K. Macháčka a Fr. Síra v Jičíně, J. F. Smetany v PlZnI a J.J 
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stávalo se definitivního ustanovení teprve po třech letech, když 
policie měla kdy přesvědčiti se o jejich poslušnosti. 

Za této správy kromě učení lékařského, jemuž vláda pro
jakousi náklonnost a kde soustřeďoval se officiální intellek

tuá!ní život, vysoké školy pozbyly dobré pověsti, tak že po půl 
století oprav a prací nepovznesly se z nevážnosti, ve kterou byly 
přivedeny pošetilostí Sedlnického. Z pamětí Meissnerových, Hart
mannových, Springerových, z korrespondence vrstevníkův učiníme 
si představu nevole, kterou v mládeži vzbuzovala tato nesmyslná 
nařízení, a bylo přirozeno, že téměř výhradně prospívala straně 
české, poněvadž ona jediná existovala, poskytujíc duchům příleži
tost k nadšení, jež vzývali. Paměti Leopolda Hasnera (1818-1891), 
který byl později ministrem centralistickým (1867 a 1870), umožňují 

sledovati psychologický vývoj, jenž byl tehdáž vývojem mnoha 
ch lidí: byl jim dán t za společníka mladý, velmi nadšený 

; 1 z počátku jeho t druzi byli spíše nakloněni posmívati se 
tomu chudému studentu neobratného chování, horlivci národnímu, 

českS'm přízvukem pronášel němčinu. Brzo je získává svou 
svou upřímnou svědomitostí, předčítá jim Kollára: po 

tyto děti cítí se vůči duši žijící, jsou uneseny oním dechem 
UUU'U'V0 i a obětavosti tak nakažlivým pro povahy jemné a něžné. 
Hasner studuje tuto rodící se literaturu. Byl by si to brzo zne
ehutil, kdyby >8 jiné strany bylo na mne působilo ideální smýšlení, 

přesahovalo můj úzký obzor. Tomu však nebylo tak. Shora 
potlačováno také všeliké německé hnutí duševní, nejen poli
myšlení, ale každé čistě vědecké snažení zdálo se býti ne

oe:zpeCllVI11 . .. Já však žil ve světě úřednickém; a otec znaje 
svět, v němž působil, a na němž závisely osudy jeho i naše, 

opatrný; jak i ::;ami nejlepší duchové konečně pohřížili se 
bahně, jež podařilo se utvořiti. A z tohoto bahna vystrkovali 

e hlavy oni muži národního smýšlení; a vzbuzovali ve mně 
myšlenku, že by mimo to bahno mohl býti ještě svět, po 

se ohlednouti bylo by již na čase.« 2 

Téže soustavy malicherné a týravé užívalo se v c í r k v i a sJou
rovněž jen k tomu, že zlehčeno bylo náboženství a v opposici 

! [V á c I a v Š t u!c, selský synek z Kladna (1814-1887), pozdější kate
akad. gymnasia v Praze a posléze probošt vyšehradský.] 

2 »Denkwiirdigkeiten von Leopold von Hasner<. [vydané 
bratra jeho, proslulého professora okulistiky, Josefa Hasnera, 1892, str. 17.J 
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uvedeni nejlepší kněží, kteří nemyslili, že úkol jejich je splněn, 
když poskytli ministerstvu oporu své autority. Tvrdilo se bez 
skutečného důkazu, že události probudily v císaři myšlenky mystické 
a že by byl přál těsnější shodě s kurií. Měl tak málo představí .. 
vosti a byl vzdělání tak obmezeného, že je pravdě docela ne
podobno, že by se byl soužil otázkami filosofickými; buď jak bud~ 
dobrá vůle jeho jevila se zhruba větou jeho závěti, kde prosil 
svého nástupce, aby rozřešil .veliký problém, jenž ležel mu tolik 
na srdci« a obnovil mír s církví. Věc zdála se tak vážnou, že , 
studovali ji ještě roku 1848. Metternich, který honosil se též, že 
poznal potřebu těsného spolku s papežstvím ku potlačení revoluce, 
»miloval tolik náboženství a jeho vítězství«, že byl tím přinucen 
prositi svých přátel, .aby nesdělovali listů, jež jim psával z Říma 
a jež byly málo vzdělavatelné. < 1 Nelítostně se posmíval malé sku
pině ultramontánů, která se utvořila kolem P. Hofbauera .• Nemohu 
sice s výše Quirinálské pustiti se do mistra Martina Luthera, 
doufám, že budu moci přece dojíti dobrého výsledku, aniž bude 
třeba útočiti na protestan tism v samém jeho zdroji. « V katolicismu 
miloval náboženství, »jež odnímá smělost mysliti na věcí neobvyklé 
a brání zkoumání osobnímu jako největšímu hříchu.« S toho 
hlediska byl by se velmi dobře shodl s jesuity, ale bál se jejich 
pletich a podařilo se mu zdržeti je dlouho od hranic. 

Biskupové, pečlivě vybíraní, byli velmi povolni a většinou ne. 
tečně přihlíželi k probuzení pietistickému, jež hýbalo církví; 2 pod 

1 Metternich, III., 201. 
2 [Jiným nedo~t,:~kem ?iskupů čes~ýc~ a. moravský~h. bylo, že z 

části neznali ja7.yk vetswy s,~ych d!ecesanu. J!Z nast~p~e arc!blskupa lra:&~'""'1!'J.1_: 
Antonína Příchovského z Pnchov!c (1763-1793) Vllem Florent n k 
Sa I m-S a I m (1793-1810), posavádní biskup v D~or!:icku (T?urn~y! v rakous 
Nízozemí, naprosto neznal jazyk český. Po delslm uprazd~em sto,ke 
biskupského r. 1815 dosedl naň Václa v vLe? poJd, Ch I umc a~sk:t z 
stavl k a Chlumčan (1815-1830), ]enz',ac pocha~el ze starocevs}':eho 
rytířského v mladších letech jako kanovmk byval vudcem a mluvclm m 
německé ~ kapitole svatovítské, jež posílena }~yla jestě za arcibis~uI:a 
knížete Salm·Salma. Proto Jungmann 30. rlJna roku 1816 v liste 
Markovi naříká že k návrhům o povznesení jazyka českého kapitola nr;lzs:g:a;· 
a litoměřická z'achovaly se hanebně, a Marek v .od~ověd! s~é (19. 
t. r.) volá rozhorleně: 1 Ta se~nper. fid~ll.s ~.ons!st,or pr~zska v~rna 
zůstala své starodávní mrzkost! - tl pam bnchopaskove necht! se ndllld.1J"~' 
češtinou - litoměřičtí jsou těla bez duše a za kus chleba ovš~m 
Později Chlumčanský změnil asi s.mýšlení své. Jako ?iskU~ L!to., 
biskupu Ferd. KindermannovI ze Schulensteln<l; (I 18,01;, .. n aS!.IIl'''U· 
germanisátoru Litoměřic a okolí, dovolll Jungmannov! vyucovan 
českému v biskupském semináři (1806) a jako arcibiskup Pražský byl ~tprlr'Tm 
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berlou, kterou třímali rukou ochablou, mnoho kněží hynulo v úplné 
lhostejnosti mravní; 1 mniši vedli život líný, neužitečný a málo vzdě
lavatelný. V samé Praze v slavném klášteře Strahovském premon
stráti vracejí se v noci, přelézajíce zeď, a při mši vyměňují znamení 
se svými přítelkyněmi, jež přítomny jsou bohoslužbě. U křížovníků 

dárcem Musea českého a na přímluvu ceremonáře svého K. Vinařického 
hmotně podporoval přípravy k vydání Jungmannova Slovníku - jediná to 
oasa v poušti národní nevšímavosti tehdejších prelátů českých. Po krátké 
správě stařičkého již Aloisa Josefa hraběte Kolovrata Krakov
ského (1831-1833) nástupcem jeho stal se Ondřej Aloi s Ankwicz 
hrabě Skarbek z Poslavice (1834-1838), o němž sám Borový >V Ději
nách diecese Pražské. (1874) poznamenává, že, že, .ač rodem Polák, nebyl 
velikým přítelem jazyka českého .• Tomek v Pamětech svých (str. 52) zazna
menává charakteristickou zprávu >0 neoblíbeném vůbec tehdejším arcibiskupu 
Skarbkovi«, jemuž sprostý lid přičítal příčinu sucha r.1835 panujícího .• Po
vídalo se totiž, že otec jeho byl zabit hromem (skutečně sešel smrtí jinou) 
(byl oběšen od Poláků r. 1794 ve Varšavě pro zrádné prý srozumění s Rusy], 
syn prý bojí se proto každé bouřky, a jak začne pršet, vezme modrý plášť 
na se, a modlí se tak, že za chvilku musí dešť přestat .• Po něm dosedl na 

. stolec arcibiskupský A I o i s J o s e f s v o bod n Ý pán z e S ch r e n c k ů 
{18}8-18491, z bavorské rodiny šlechtické, z níž teprve otec jeho osadil se 
v Cechách. I t~nto arcibiskup, jak eufemisticky praví Borový, > by mnohem 
více v jazyku ceském by! prospěl, kdyby skoro všecka léta na vinici Páně 
v krajinách německých nebyl strávi!.. Podobně bylo i s nástupcem jeho Be
dřichem knížetem ze Schwarzenberka (1850-1885), jenž teprve jako arci
biskup Salzburský, když zvěděl o jmenování svém do Prahy, počal se .při
učovati- jazyku českému; s jakým prospěchem, hojně žije dosud pamětníků. -
Podobně na arcibiskupském stolci v Olomúci většinou se vystřídali cizozemci 
neznalí jazyka če.ského. Po prvním arcibiskupu A n t. T h e o d. k níž e t i 
Colloredo-Waldsee (1777-1811) nastoupil Maria Thaddaeus hrabě 
Tra u tma n s do rf.W ei n s b e rg (1811-1819), po něm Rud o I f arcivévo d a 
Rakouský (1819-1831), pak Ferdinand hrabě Chotek (1831-1836\ 
Maximilián baron Sommerau-Beeck (1836-1852). - Podobně op~: 
třeny byly i ostatní stolice biskupské. Po důstojném Hu r dál k o v i, jenž 
r .. 1822 vzdal se úřady biskupského v Lit?m~řIcích, nástupcem jeho jmenován 
VIncenc Edv. MlIde rodem z Brna, Jenz roku 1831 stal se arcibiskupem 
ve Vídni. Jungmann v listě kv A. Markovi dne 13. ledna 1832 doptává se: 
'Jes~l~ pa~ y~,š n?vý bi,sk,;p ~ech? v čili to již z o~yčeje vyjíti musí, aby 
pastyr, neJyyss1vz ust k ustum K oveckam svym mluvIl? ano se všudy Němci 
strkal:.· C<?as. Ces. M., 1883, str. 389.I. A :vskutku l]ástupcem Mildovým stal 
se op~t ~em~~ Au.gust ~artolome) HIlle, ze Senavy rozený, jenž jako 
p~~esatl1lk uCII se Ja~yku c~ské,mu. Mimo vlasteneckého biskupa Budějovi
~g::~o Jar:a"Va~e.rIana ]l!,sl,ka (18~~-1883) za reakce druzí biskupové 
cestl kard1t1al-arclblskup Prazsky B e drl c h z e S c h w a r ze n ber k a, biskup 
Hradecký Karel Hanl a biskup Litoměřický Aug. Bart. Hille nebvli do-

. statečně znalí jazyka českého.] -
1 [Smutný obraz takového kněze zachytil v Pamětech svých V. V. Tomek 

(str. 32! v !o~alistovi, jenž r. 1834 v Cerekvici o posvícení měl kázaní, jež 
»neobycejnou Jalovostí svou způsobilo nám veliké podivení. Jednalo o lásce 
k Bohu, Jaká má býti, že máme milovat Boha vždy, všady a nade všecko. 
~o t.o }na~ená vždy, vykládal kazatel rozdílem, že nejen v letě, nýbrž 
1 v z!m~, nejen ve dne, nýbrž i v noci, nejen ve všední den, nýbrž i v neděli 
a v~ svate.k a ~ak podobně všecko. Po takovém kázaní a potom velké mši 
n~prekval?llo nas, když jsme kněze toho spatřili jdoucího z kostela přímo do 
palenky, Jak prý byl stálý jeho obyčej.<] 
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s červenou hvězdou někteří řeholníci běží časně z rána zeptat se 
po jídelním lístku a pak od celly k celle oznamují to svým druhům; 
od kuchyně jich zájem přechází na kuchařku, kterou pro její bujné 
vnady nazvali Marií Teresií. Řeholníci po většině tráví čas hrou 
v karty a pitím; kdo byli do kláštera zahnáni nepokojem své duše 
a úzkostmi své víry, nemohouce na dlouze žíti v takovém pro

středí, opouštějí klášter, 1 

Znenáhla však také do Čech dostávala se renaissance kato
lická, která má pravý svůj původ ve veliké revoluci, a která po 
roce 1815 projevivši se v Německu obnovením citu náboženského, 
počala zachvacovati také Čechy; v duchovenstvu muži nejušlechti
lejší bouřili se závislostí, k níž odsuzovala je moc světská; i do
máhali se pro církev postavení přiměřenějšího její slávě, Ale pro
tože svazky s kurií od dávna byly přervány a že styky s cizinou 
byly řídké, nepokoj svědomí nejevil se vřením theokratickým, jako 
ve Francii nebo Belgii, ale živějším citem pro povinnosti kněze 
naproti jeho ovečkám, a dojímavějším soucitem k lidu. Prostřed 

obecné stagnace horlivost některých kněží, kteří nepřestávali na 
své denní práci, působila jakési pohoršení; nadšení své čerpali jak 
z evangelia tak z filosofie XVIII. století, a byli takto dvojnásobně 
nemilí vládě. Jich odsuzováním zvýšen byl jejich vliv, ježto ke 
kouzlu jich slov připojila se aureola pronásledování. 

Byl to případ kněze Ber na r d a B o I z a n a, 2 jedné z nej
šlechetnějších obětí této zpozdilé vlády, rovněž jednoho z mužů, 
kteří nejopravdovějším vlivem působili na pokolení, jež okolo 
roku 1820 dospívalo k myšlení a životu mravnímu. Jsa velmi 
upřímným katolíkem, poněvadž byl přesvědčen, že katolictví více 
než každá jiná nauka je příznivo vývoji mravnímu, lnul k racio-' 
nalismu XVIII. století svou věrou v pokrok a svou touhou zlepšiti 
stav pokolení lidského; podlehl vlivu Kantovu a z kategorického 
imperativu učinil si vůdčí pravidlo svého života. 3 Jako professor 

1 A. Springer, .Aus meinem Leben<, str. 19.,32-33. 
2 rB e r n a r d B o I z a n o narodil se roku 1781 na Starém městě Pražském 

z matky Pražanky a otce původu vlašského od jezera Komského, obchodníka 
s věcmi uměleckými. Již za studií filosofických přilnul k mlthemati;e z~~luh?u 
výborných učitelů svých St. Vydry, jemuž r. 1804 věnoval prvm sVUl. SpIS, 
a Fr. Jos. Gerstnera. Význam některých prací jeho v oboru mathematJckém 
oceněn byl teprve době nejnovější.] 
v 3 O Bolzanovi užil jsem nejvydatněji výmluvné studie paní M~ri~ 
Cervinkové-Riegrové, příliš záhy odňaté literatuře české, ve Vlčkově Osvete, 
1881. - Užitečně poslouží též: .Skizzen aus dem Leben Dr. B. Bol-
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universitní svou přímostí a dobrotou brzo získal si studující, kteří 
zprvu přijali ho s nedůvěrou. Nežádal od nich, aby poslušně od, 
říkávali jeho přednášky, ale aby zkoumali a rozbírali jeho důvody; 
rád opakovával slova sv, Pavla: Zkoušejte vše a to nejlepší po
držte, Měl naprostou důvěru v moc pravdy: .nedostatek světla, 
nevědomost a blud jsou jedinými příčinami lidského zla, < Bůh 

řekl: Budiž světlo! Je to urážkou jeho, nedůvěřuje-li se rozumu. 
Věda ničí některé pověsti. - A potom? - Pověst o Adamu 
a Evě není pravdivá. - Co z toho uzavíráte proti Bohu? - Josue 
nezastavil slunce. -- Jaký důkaz z toho proti Ježíši? Dogmata 
a obřady se mění, náboženství je nezměnitelné, poněvadž je láska 
a pokrok. 

Ze všech atheismů žádný se mu nezdál ošklivějším než ten, 
který snižuje náboženství tak, že z něho činí záruku zlořádův 

a výsad společenských, »Jest to zneužívání, tvrdíme-Ii, že rozdíl 
v právu a rodu, v postavení a majetku lidí musí po trvati na věky 
věků v, a že vždy máme míti mezi sebou svobodné lidi a otroky, 
bohaté a chudé;« nechť každý z nás snaží se přípravovati příští 
světa lepšího, otazuje se neustále: co jest mně činit, abych umenšil 
zlo? - nechť nikdo neváhá následovati hlasu svého svědomí. 

Kolem jeho kathedry tísnila se četná mládež, »opojená 
Bolzanem <; nebylo třeba více ke vzbuzení závisti: byla pod
palována bázlivci, šlendriány, hlupci, množstvím. Slavnosti Wart
burské (1817) přiměly policii k největším pošetilostem: Bolzano, 
potkav některé studenty, kteříž oslavovali druhy přišlé z Jeny 
a Halle, vyčítal jim neopatrnost jich chování; slíbili, že toho ne
chají. - Důkaz to o vlivu, jejž vykonával! - Již t i v Římě za 

arcibiskupa pražského Piovi VII. žalováno, že .Čechy od 
jakživa bývaly znepokojovány kacířstvím... V kázaních slyšeti 
jest o pouhé mravnosti, o dogmatech a zázracích ani slova.' Čí 
vinou ne-li Bolzanovou? - Ve Vídni zřízena komise, jíž při

kázáno, aby zkoumala jeho učení (1818). Studující pražští byli 
velmi dojati, a učitel svou věc vložil jaksi do jejich rukou: .Co 
zdá se vám nedostatečně dokázáno, co nesprávné jest, toho ode 
mne nepřijímejte. Však co pravda jest a v nejpřísnější zkoušce 
obstojí, tomu přisvědčte, a právě proto, že jen z důvodů jste tomu 

zanos<, 1850 (od lékaře jeho Wisshaupta), v Lipsku, 1850 - Hoffmann, 
.Bruchstucke zu einer kunftigen Lebensbeschreibung B. Bol
zanos<, 1851. 
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přisvědčili, učiňte to svým vlastním stálým majetkem... Že i já 
jsem člověk chybující, toho před vámi nezapírám, a proto také si 
přeji, abyste z mých zásad a mého způsobu života jen to přijali,. 

co zasluhuje býti přijato. Proto doporučuji vám opětně, abyste 
ve všech kusech předeslali důkladnou zkoušku. Zkoušejte vše 
a dobré podržte!' Po tom vina jeho byla zřejmá, a komise žádala, 
aby byl zbaven svého úřadu. Dne 20. ledna 1820 uvězněn jeden 
ze žáků jeho, Mi cha! J o se f Fe s I, professor na semináři t lito
měřickém, který založil mezi žáky spo!ek křesťanský, :.aby nej
schopnější žáci i po vystoupení ze semináře zůstali věrni snaze 
literní i mravní, které jako alumno\;é věnovali se tak horlivě. < 

Jméno spolku "C h r i st e n bu n d« púsobilo na policii vídeňskou 

jako červené sukno na býka. 1 

Proces, jenž byl zahájen proti Bolzanovi, skvěle osvětlil přímost 
jeho povahy a čistotu jeho víry, že odpůrci váhali ho odsouditi, 
Arcibiskup pražský Václav Leopold rytíř Chlumčanský z Chlumčan 
a Přestavlk, prelát politický - bázlivý, stařičk~', málo obeznalý 
v theologii - byl by rád rychle ukončil tuto mrzutou historii. 
t Podal obžalovanému seznam 112 vět hludných a závadných 
a žádal prostě odvolání obecné, t ul oživ mu k tomu třínedělní 
rekollekci. - • Všecko přemýšlení mé nemělo jiného výsledku,. od
povídal professor, »nežli ten všeobecný pocit, který se mne zmocňuje 
při každém vzpomínání na minulost, že totiž vše bylo nedokonalé, 
vše mohlo a mělo lépe býti řečeno a patrněji dokázáno; že bych 
však byl přednášel jedinou větu skutečně nepravou nebo pohoršli
vou, to nemohl jsem shledati ph vší upřimr,osti zkoumání, kona
ného v myšlenkách na brzkou smrt. < - Jeho obdivovatelé pozname
návají - a přirovnání přirozeně vtane na mysl - že kacířství husit
ské nepočalo jinak. Arcibiskup prosil, plakal, mluvil o předčasné 
smrti, do níž uvrhne ho tato nebezpečná neústupnost. Bylo se obávat, 
aby nepodlehl přísným rozkazúm z Vídně, ale Dobrovský, jehož 
mravní autorita byla veliká, pohrozil mu, že veřejně se ujme věcí 

,. [V srpnu roku 1820 propuštěn na bohosloveckém ústavě Brněn:kérn " 
z úřadu professorského augustinian F i I i pNe děl e, ježto pro některe za
hadné otázky biskup Stuffler počal v pochybnost bráti pravověří jeho. Ne
děle vráti! se do svého kláštera Starobrněnského, kde později zvol~n byl z~ 
převora (t 1825). Mezi nečetnými vlastenc~ n~ Morav~ !entc; řeh?ln~k n;n?he 
zásluhy si zjednalo probuzení a zvelebem narodnostI ceske, ze]mena 1 cm
ností literární a nakladatelskou.] 
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obžalovaného.! Chlumčanský obeslal professora, t aby slavnostním 
aktem ukončil všecko vyšetřování. Před ním a čtyřmi členy konsi
stoře 31. prosince 1825 Bolzano opakoval několikrát, že nikdy 
se neodchýlil od církve a že jest ochoten složiti vyznání víry 
koncilia Tridentského. t Když tak učinil způsobem důstojným, arci
biskup ohlásil, že ze zvláštní milosti promíjí mu veřejné odvolání 
dřívějšího učení, ale žádal, aby zavrhl je v tomto shromáždění. 
Ale Bolzano, poukázav na předchozí výpovědi své o pravověří 

svém, odvětil, že nemůže vyhověti žádosti jeho, aby se tím ne
prohřešil. Arcibiskup i přísedící projevili souhlas s obranou jeho, 
volajíce: »Actum et conclamatum est!« - Bolzano se usmál a šlo 
se k obědu. Po jídle arcibiskup znovu se pokoušel, aby na něm vy
mohl přesnější odvolání, brzo poznal, že více nedosáhne, a nenaléhal. 
Fesl, ne tak šťastný, by! po čtyři léta chován ve Vídni u velmi 
tuhém vězení v klášteře servítů; 2 nebylo mu ani dovoleno dáti 
zprávy o sobě své staré matičce; biskupu jeho, Josefu Fr. Hurdál
kovi, kterýž ucházel se o milost pro něho, bylo oznámeno, že, ne
ustane-li od svých přímluv, vyšetřování bude zavedeno i proti němu. 3 

1 [V Praze již bylo rokováno o tom, v kterém klášteře Bolzano bude 
uvězněn .. Ve chvÍ~i toho nebezpečí zpráva ~,tom spolu s obrannými spisy 
Bolzan?vy~l poslan~ Dobrovskemu do Budlsma, kde veliký učenec právě 
dlel navstevou u blskupa Locka. Dobrovský nemeškaje psal arcibiskupu 
Ch:umča;:ské~u dovolávaje se.~v,~~,ectví bi~kupova o obraně Bolzanově ja
~ozto ?!la sPlsov~tele nejk~to!Jctejslho~ v~zyval arcibiskupa, aby sám pře· 
cetl S~IS a nespo~~hal na s,~e theologl blbulI, a vzal Bolzana v ochranu, jinak, 
~ude-!J jemu v n.ecem ub.1lzen?, že s~m dá obranu .Jeho vytisknouti. Jiným 
lIstem Dobrovsky pohrOZIl FrIntOVI, ze celou hlstorn persekuce litoměřické 
dá do, tisku i se všemi ?Okl<ldy .. Oba Ii'!.ty potkaly se s úspěchem, takže 
osobm svoboda Bolzanovl zachovana. M. Cervinková-Riegrova B. B o I z a n o 
v Osvětě 1881, str. 873-874.] , 

• < 2 [Nen~vis~ný~ oyqporem proti B~lzan<?vi ~ Feslovi zvláště proslul dvorský 
faral ~ zpovedmk clsaruv Jakub FrInt, jenz popuzen byl proti oběma pro
fessorum, že v přednáškách svých neužívali příručky jeho. Frint stál v čele 
strany kněžstva, která podávala se plně přání císařovu ku potlačení všech směrů 
svobodomyslnějších v duchovenstvu rakouském. O vychování duchovenstva 
v tomto s~ěru P?staral s.e zříz~ním vyššího vZydě!áv~cí.ho ústavu pro kněze 
~~ 8.1 7), J,enz po ynem nazvan Fr ln t a ne um. Vysetrovalll proti Feslovi osobně 
ndl~ frmt,. Je!lZ. schválně proto přijel do Litoměřic, kde zmocnil se všech 
papIlU uve}neneho profes.sor.a. yVe Vídni u něho marně zakročoval ve pro
spe:h Fesluv J. Dobrovsky, jenz o nezdaru svém dne 23. října 1820 podal 
zpr~:,u m~tce Feslově. List ten a dva jiné jeho listy k Feslovi uveřejnil Jagié 
v p~l~avclch ke korrespondenci J. Dobrovského a B. Kopitara (1885) str. 628 
a nas!.] 

• [Úkladu a zlosti ,Frintianů' - jak Dobrovský nazval odpůrce hnutí 
Bolza:lOv~ - podlehl i biskup Jo s. Fr. Hu r dál e k, někdejší horlivý po
~ocn* bl~kupa Hr,:d:c~ého Haye v zápase proti ruznověří v severovýchod
mch Cechach, pOZdejSl redltel gener. semmare v Praze, přítel Dobrovského, 



108 

Když Fes\ po čtyřletém vězení vykoupil si milost úplným odvolá
ním, by I internován ve Štyrsku; teprve roku 1832 dovolen mu 
pobyt ve Vídni, ale nikdy nesměl se vrátiti do Čech. 1 

Bolzano, jenž nebyl znovu dosazen na svou stolici, necítil 
žádné bolesti ze svého neštěstí: t» Že pense má dopadla tak skrovně, 
to mne spíše těší, nežli rmoutí. Od jakživa bývalo mým přáním, 
abych statků pozemských neužíval mnoho a nanejvýše jen tolik, 
kolik by při stejném rozdělení každému připadnouti mohlo;« 
jeho vliv, příště užší, byl ještě hlubší; vynikající mathematik, muž 
velmi vzdělaný a velmi probudilý, však působil především ušlechti
lostí svého ducha a vůní ctnosti, kterou šířil. - Byl prost všeho 
egoismu a povýšen nade všecku marnivost. Měl nevinnou víru 
dětskou a rmoutil se, vída, že církev vzdává se svého božského 
poslání opatrovatelky a ochrankyně slabých, aby ve spolku s panov
níky hledala liché bezpečnosti. Byl takto docela ve shodě s tradicí 
národní, která vždy snažila se o pokorné podrobení se evangeliu 
a o samostatnost myšlení; u něho jak u Komenského snahy demo
kratické pojily se s úctou autorit tradicionálních, a obětovná láska 
k lidstvu nevylučovala hluboké vlastenectví. >Cokoli člověk,« pravíl 
t posluchačům svým v exhortě o lásce k vlasti památného roku 1809, 
»provésti chce velikého, k tomu jej musí vésti ne pouze chladný 
rozum, ale ušlechtilá vášeň, a tak chceme-li pomáhati vlasti se vším· 
napětím svých sil, obětujíce prospěch pohodlí, jmění, odvažujíce 
se života - což může dodati nám k tomu chuti, síly a odvahy 
ne-li vášnivá láska k vlasti? .. ' Aby národ, který sám o sobě 
smýšlí příliš skromně, tomu všemu nevěřil, je třeba, abychom jej 
seznámili s dějinami věků předešlých, s velikými činy praotcův. 

Ať slyší s úžasem, že jeho předkové panovali nad celým Německem, 
že působili na všecku Evropu, že jeho předkové vědy pěstovali 
co nejzdárněji, u nichž moudrost všeliká byla domovem, že u nich 
vzešlo nejprvé světlo osvěty a odtud rozlévalo se po Německu, po 

jehož jmenování biskupem Litoměřickým vítal r,!:do§tnými slovy J. Jungmann 
v listě k Ant. Markovi dne 22. března 1815 (v C. C. M. 1882, str. 165). Po 
výstraze, jež jménem císařovým došla ho od Frinta, že, nevzdá-li se dobro
volně biskupství. vdostane se mu bolestného a pohoršlivého sesazení, Hurdálek 
žádal r. 1822 v Rímě papeže Pia VIL, aby směl se vzdáti svého úřadu. Když 
žádosti jeho bylo vyhověno, přestěhoval se do Prahy, kde ve vysokém věku 
86 let zemřel r. 1833.J 

1 [Fesl zemřel ve Vídni r. 1863, odkáz:w knihovnu svou Českému Museu. 
Přátelství své k Bolzanovi projevil vydáním několika spisů milovaného učitele 
svého.] 
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vší Evropě, všecko to nechť slyší národ a nechť jest mu zřejmo: co 
jindy ,bývalo, to i nyní jest možno! Vždyť totéž slunko vychází nad 
naší Cec~ií; bývali jsme velikými a proto můžeme jimi opět býti, 
budeme-ll jenom sami chtíti!" - Jazyk, jímž psal, byl německý 
jako \'šecko vychování jeho bylo německé; proto nepokládal za 
povinnost pohrdati Slovany: »Češi a Němci! musíte tvořiti jeden 
národ, budete sil ni, jen když se přátelsky v jedno spojíte. Musíte 
se pokládati za bratry a bratrsky se objímati. Nechť jeden učí se 
řeči druhého, aby mu tím více se vyrovnal. Nechť jeden s druhým 
sdílí své pojmy a své vědomosti bratrsky a zúplna. Budete-li na 
ústavě tomto, kde žijete v těsném svazku, jedné mysli, vzejde 
vlasti z toho prospěch; nebo až rozptýlíte se po vší zemi naší, 
vdechněte zde přijatého ducha lásky a svornosti též spoluobčanům 
svým po všech krajích země!« 1 Němcům po dlouhý čas přály 
okolnosti: nechť pomáhají svým krajanům méně šťastným a ne
znepokoju}i se některým chvástáním a některými trpkými slovy; 
je pochopltelno, že >památka příkoří a křivd, na praotcích spácha
ných, se zachovává i u vnukův, a to tím více, když následky jejich 
dosud trvají, ano když ke starému bezpráví přidává se stále ještě 
nové. A to se opravdu děje. t Či snad nedává se dosud Němcům 
a těm, kdo se k nim přidali, přednost v tisícerých věcech velmi 
důležitých? Nepřednášejí-li se u nás všecky vědy vyšší v řeči ně
mecké? Nebyla-li řeč německá povýšena za jazyk úřední, v němž 
se pojednává o všech věcech veřejných. '. Ale ještě vice: zdaž 
nejsou velicí a vznešení v zemi, všickni boháči a velicí majetnici 
v národě buď rozenými Němci nebo docela cizozemci, nebo ta

~oví v vkteř~ se ,k Němcům počítají, poněvadž dávno již odložili 
ceskou r~c. a ce~ky mrav? Zdaž nežije česky mluvící část obyva
tels:~a ~ Z,alostnem stavu chudoby a poroby? A k tomu co nejvýš 
uráZI, zaaz nebyly mu dány za představené osoby, které jsou Němci 
neb alespoň k nim se hlásí? Osoby, které neznajíce řeči lidu ne
moh~u pos.~udit~ jeho steskův a žalob, jeho žádostí a pro'seb? 
ktere nemaJl k lidu také žádného srdce, nepokládají ho za sobě 
rovna.', a tedy nezacházejí s ním otcovsky, ale panují nad ním 
a ssaJI mu krev úplně dle příkladu oněch egyptských úředníků 
nad robotami.« 2 - Soustrast, kterou cítil pro tento lid ochuzený 

řekl: [~. Bol~ana ',Ře.či. vzdělávací akademické mládeži. (česk' 
P .d[I'lbyrbankove Blbhothece paedagogické sv. XC.) v Praze 1882 str 9

Y
j 

Id. str. 16.-17.J ' ., 
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a opovržený, jenž žalobami svými nemohl dostihnouti srdce lidí, 
na nichž závisel jeho osud, sblížil jej s některými vůdci strany 
české. Havlíček přepínal, když t v »Národních Novinách., 
ve chvíli smrti Bolzanovy, na psal dne 22. prosince 1848: »Pomní
kem jeho nejkrásnějším a nejtrvalejším jest, že svobodné pohybo~ 
vání ducha v naší vlasti jest namnoze plod semene, kteréž on roz
síval <; aspoň je pravda, že při skromném ohnisku professora se
sazeného ohřálo se mnohé srdce a že tento > utilitární idealista. 
měl zrovna vlastnosti si odporující: skromnost a nadšení, horlivost 

a opatrnost, jež tehdy zvláště byly potřebny Čechům. 
Žáci jeho v duchovenstvu byli nenáviděni od úřadů: mnozí byli 

zavřeni, sesazeni, vyobcováni. Mnoho jiných zachránilo se svou po
korou; na svých vzdálených farách bez hluku kázali o lásce křesťan
ské, o rovnosti, o úctě ku předkům a nebylo jim třeba vyslovovati 
jméno vlasti, aby věřící z hlasu jejich pocítili probouzeti v sobě 
prudší a trpčí nenávist k tyranství, jež přinášelo jim vždy jen 
hanbu a bídu; za jistých okolností a při jistém rozpoložení mysli 
evangelium bývá nejnebezpečnější brožurou. Dosti značný počet 
těchto kněží účastnil se hnutí literárního, přispíval do některého 
časopisu; nejbázlivější kupovali aspoň nové spisy, sbírali předplatné, 
kázali dětem lásku k jazyku českému; vyzývali rodiče, aby dávali 
na universitu žáky, vzbuzující některé naděje, doporučovali je 
vůdcům hnutí: byli verbíři národní armády, prostředníky mezi 
proroky a lidem. 1 Zásluhou jejich Iiteratoři zůstávali ve spojení 
s národem, zachovávali styk se skutečností, unikali tudy nebezpe
čenství upadnouti do dilettantství nebo do fantasie, kdežto zase lid 
vycházel ponenáhlu ze své nevrlé netečnosti, a své neurčité hněvy 
a své temné pudy učil se přeměňovati v jasný a přesný program. 

Generace, jež vstoupila do života a jejíž jaksi manifest uveřej
nili roku 1818 Šafařík a Palacký, 2 ohlašovala vysoké snahy: 
s obvyklou mladým lidem nespravedlivosti vyčítala předchůdcům 
svým jich usměvavý optimism, malichernost jejich prací a bázlivost 
jejich přání: - t .Čas tomu, čas svrchovaný, abychom apoštoly 

1 [Ze žáků a ctitel? B?lzanový~h v v d~chovenst:,u českém,v kteH n~dšv~~.~ 
pracovali o povznesem narodnostl ceske, Jmenujeme aspon nejznamejSl. 
Fr. Jos. Slámu'vJos. Vl. Ka~aryta, Yine. Z'!,hra.dvníka .. M.at. Jos. 
Sychru, VácI. Stulce, Ff. Nahlovskeho, Fr. Rezace a J. a J.] v 

2 ,Počátky českého básnictví, obzvláště p.rosodie<, v ~res· 
purku a v Praze, 1818. (Nově otištěn spis tento ve >Splsech drobnych< 
Fr. Palackého, III., str. 5.-63.] 
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nepravého, ke spasení nevedoucího evangelium býti přestali, aby 
otrocká ta poroba, do níž jsme svou vinou, opičím, ze zapření 
svého vlastního rozsudku pošlým cizích nálezů následováním upadli, 
posléze byla zrušena; aby prafalešné domnění lepšímu přesvědčení 
místa postoupilo. Pokud oko naše, v mrákotě středního světlo
temného věku potopené světla bez mraku viděti nemohlo, potud 
nám po něčem vyšším, vznešenějším a svrchovanějším toužiti ne· 
bylo; nyní, když i oči naše světlo viděti, i uši pravdu slyšeti 
mohou, z kalu všedního, duchaprázdného veršování k pravým 
rytmům, k estetickému básnířství se nepozdvihneme? . .. Nechci 
odkrývati rány sotvy zacelené, ale nemohu zplameněných uchlá
choliti prsí, abych nepověděl, abych nehlásal hlasitě, že jest truchlé 
synu vlasti pohledění na vlast zpustlou léta 1620, truchlejší ale 
pohledění na touž vlast zotavující se ode čtyfidcíti let na konci 
~Iéta 1817; anto pracující na osvícení jejím národů vůdci a ustavníci 
žíznícímu a lačnícímu lidu svému ničeho krom špatných rýmů 
k okušení podati neumějí: anť se našincům ani jen jedné dokona
lejší geografie, fizyky, technologie, ekonomie, chemie, historie při

rození, historie všeobecné a domácí ::lc - filozofie, matematiky 
a estetiky ani nespomenu '- po tolikerém prošení i napomínáni 
dočekati nelze; ježto kdyby proplýtvaný tím špačkováním a papou
škováním rozum k jiným užitečnějším pracem byl vynaložen býval, 
cízozemci by se záviděním na zahrádku českou vzezÍrali .• - Sku
tečnost brzo zmírnila ohnivost těchto mladých nadšenců, jejichž 
panenská ještě odvaha zabíhala daleko. Důvěřujíce si velice, po
sedlí jsouce novotami útočili proti svým předchůdcúm s hrdinným 
.pokřikem, který podivně se odrážel od malé důležitosti předmětů 
sporných; sváděli homerské boje o zavedení písma latinského na 
místo švabachu nebo pravopisu diakritického na místo pravopisu 
~bratrského; jot i sté nenáviděli y p s i Ion t i s t Ů· básníci kteří 
měřili své verše podle délky slabik, zpátečníky n~zývali p~ízvuč

kteří je vinili ze zrady i obecenstvo nerozumělo ničemu 
z těchto zuřivých polemik - »Vy, páni učenci čeští« tázal se 
arcibiskup Chlumčanský svou řečí makaronskou, v' niž latina 
svorné se družila s češtinou a němčinou, ~jakou novou hádku máte 
práVě,?' - Necítil, že to, co se projevovalo tím, byla potřeba ob
rozem, snaha po vyproštěni se z programu příliš obmezeného a 
příliš úzkostlivého: že řeč stala se jaksi tajemným symbolem a že 
tudív v ' z vse, co se k ní vztahovalo, stávalo se též téměř posvátným: 
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»Naše řeč je svatá,' praví Jungmann. - ,Co řeč spojila,. odpovídá 
Marek, »člověk nerozlučuj!« Spory grammatické braly na se ráz 
hádek theologických a byly také tak vášnivé. 

Moderní strana žádala proti staré škole, jejímž úctyhodným 
vůdcem zůstával Dobrovský, aby Čechy neuzavíraly se již bázlivě 
ve svou minulost, aby súčastnily se veřejného života v Evropě. 
Chtěli pokusiti se o všecky obory slovesné: A. lVI are k uveřejnil 
roku 1820 Logiku čili umnici, Fr a nt i šek Pal a c k Ý zabýval se 
aesthetikou, Jan S vat o p I u k P r e s s 1, professor přírodních věd 
na universitě v 1. 1820-1849 pracoval o vymanění svých spolu· 
občanů z odvislosti, v níž byli posud vůči Německu, umožňuje jim 
úplnou výchovu vědeckou ve vlastní jich řeči, a podařilo se mu 
udržeti po dvacet let K r o k, »veřejný spis všenaučný pro vzdělance 
národu česko-slovanského«, kde vytvořilo se znenáhla názvosloví 
vědecké. Rozdělení práce bylo ještě velmi neúplné. • K r o k« 
rozprav přírodovědeckých uveřejňoval studie filosofické a filo· 
logické, a Jan Ev. P u rky n ě, slavný fysiolog, od svých pokusův 
o oku, na jichž důležitost jeden z prvních upozornil Goethe, odpo
číval si tím, že překládal Schillera nebo Tassa. Tato směs nebyla 
vždy velmi šťastna, a tvorba duševní měla celkem ráz dobré vůle 
a propagandy, který zbavoval ji vší trvalé ceny. 

Mimo tyto vnější okolnosti, velmi nepříznivé, přílišná prudkost 
horečky vlastenecké, která lomcovala spisovateli, přerušovala jejich 
nadšeni a připravovala je o čistotu mravní, bez níž nedovedeÍIle 
si představiti vytvořeni díla v pravdě krásného: byli v takovém zajetí 
své náruživosti, že neovládali svého díla. Třeba i bylo docela správné 
zaváděti do řeči nová slova potřebná, neologisté postupovali s 
ochotou nežli dovedností, a slovům, často nesrozumitelným a po; 
divínským, jež posvěcovali libovolně, nekynula žádná naděje, že 
budou přijata od národu. Konečně polemiky byly vedeny s prud-,% 
kostí aspoň neužitečnou a odváděly od věci slovanské velkou část 
lidí nadaných a ochotných, jímž se ošklivily tyto domácí roztržky 
a dětinské hádky. Zkrátka ke konci r.1818 strana národní, podpo
rována jsouc neobratností vlády a všeobecným hnutím ideí v Evropě, 
osvěžena nastoupením do řady bojovníků plných nadšení a l1přím~ 
nosU, procházela krisi vzrůstu, která nejopatrnějším z jejích 
působila jisté znepokojení. Bylo potřebí podrobiti kázni a umoudřiti 
tyto svéhlavce, navykati přísné disciplině tyto nadšence a odvrátiti 
je od malicherných půtek vytknutím jim určitého cíle k dosažení. 
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Jungmann a za ním ti z mladých lidí, kteří se nejdříve vybavili 
ze snů svých dvaceti let, mezi jinými Palacký, doufají na chvíli, 
že nalezli ve > Vlastenecké společnosti musejní« vedení, jehož po

třebu pociťovali. 

Myšlenka založiti české Museum byla vnuknuta zřízením zemské 
společnosti starožitností ve Štyrsku, jejímž protektorem byl arci
kníže Jan. Ve své původní formě, v jaké byla původně schválena 
od nejvyššího purkrabího hraběte Kolovrata dne 15. dubna 1818 , 
měla hlavně účel praktický: ~nejdůležitější vědomosti pro život 
praktický rozšiřovati, opravy ve všech odvětvích průmyslu zaváděti 
a vnitřní poklady vlasti k prospěšnému zužitkování vynášeti.« 1 

Kolovrat zamýšlel takto ústav podobný francouzskému ústavu 
Conservatoire national des Arts et Métiers,2 jenž by neměl na
prosto žádného rázu výhradně českého. 

Jungmann, který tušil jeho záměr, vypravil se k němu se dvěma 
přáteli, vymohli na něm slib, že při novém ústavě zřízen bude obor 
pro vzdělá vání jazyka českého,3 a vyzvání, jež sepsal, stalo se téměř 
manifestem českým: - » Vlastenci! Ejhle, dávná žádost naše, zara
žení společnosti pro zachování a zvelebení jazyka českého, vyplněna 
jest. Pod křídlem mocným vysoké šlechty naší vzniká Národní 

jehož hlavní účel jest zachování jazyka, zachování národu 
»Ještě jsme národ,« jsou slova z osvícených úst vyšlá. 

1 rv N.o· k' DV" j\.r ' L' "Des y, » eJlny l'tusea království Ceského< (v Praze 
1868, str. 9.] 

v .2 [Co.nservatoire national des Arts et Métiers jest ústav je-
hoz I~eu za~ladm -:-: povznésti ;;zd~lání řemeslníků - vyslovil Des c ar t e s, 

v. ~tI po nem snaZl! se uskutecmtI Vaucanson (Cabinet des machines) a jejž 
Z~I~ll ~~nv~nt za doby velké revoluce: v něm ~ěly býti chovány modely strojů, 
~~s:rojU,. n~l{fesy a,popls;,: postupu práce ruzných řemesel, a zároveň mělo 
. l tI 'pos:a.ra~? o l,lnstupny výklad všech věcí tam vykládaných; ten obsta
~aval! stahv~nz~~Cl a znalci, zvaní dé,m..?nstr~teurs. Po nízných osudech 
ustav u neP:'lZ~lvych dostalo se mu nynejSI orgamsace statutem ze dne 19.1edna 
1~54, na nemz Jen r. 1883 se stala neDatrná změna. Dnes ústav obsahuje stálou 
vystavu 'strojů, .nástrojll, nákresů růz~ých řemesel (tedy museum technologické) 
a, obs~~lou .kmhovn~ i pořádá ročně od listopadu do dubna 15 veřejných 
r~~d~a~kovyc~ ~ursu: Přispívá velmi účinně k povznesení vzdělání francouz-

yc 1 1 elueslmku. VIZ L a u s s é dat e tMa s s ° n Recueil des lois décrets 
or~onna~ces., arretés, discours et rapports, relatif~ a l'origine a l'i~stitution' 

organ!SatlOn . et. a la direction du Conservatoire national ďes Arts et Mé: 
er a la creatlOn des cours publics de cet établissement (Paříž 1889').] 
3 [V " a . t . rozmmve s poselstvím tímto, jehož účastnili se Jungmann Pressl 

P 
clsberdclak Max. MIllauer, pronesl neJ'vyšší purkrabí hrabě Kolovr~t slova 

ovz li ná' \"1' . d . h' . 
(T' ft .» ,.l~ sm ja. noc, eme NatlOn!< (Vždyť jsme ještě národ!) 

le runk, >DeJlny MatIce ceské<, str. 12.)J 
á... D e TI i s ~ Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 8 
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> Ještě jsme národ,« ozývá se po všech končinách milé vlasti 
Čechie. S tichou a zatajenou bolestí nesli jsme posud ten 
že našemu národu a jazyku všecka vyšší učení zavřena byla, 
jsme zkázy jeho želeli; ale nepojde, nikoli nepojde. Již 
činným zeměpána na své věrné Čechy shlédnutím ozývá se 
náš jazyk na vyšších stolicích učitelských, již v gymnasiích 
zvuky slyšeti, a dá Bůh i jinde slyšeti bude. Svatý budiž 
ústav národu, jeho založení národní slavností; každý nějakou 
na oltář národnosti přinášej, nechť sebe menší, Geniovi vlasti ULJfO:-:ZTI:> 

bude. Učení vlastenci, květe národa, liknovali jste vydávati 
spisy dílem pro veliký náklad, dílem pro nejistý odbyt. 
národní se o vydání jich budoucně postará, vy mu spisy 
velkomyslně pomáhejte! Okolní národové, jestli kdy, nyní s 
hravostí odměnnou samých sebe šetří, národství jest heslo 
vůkol a vůkol. I jest na té době, abychom i my tolikéž činili, 
i nám vřelo srdce po jazyku svém, leč že české jméno 
věky zadati, a ztrativše předků slávu, potomstvu hanbu 
chceme.« - Stanovy Musea byly schváleny císařem ll. 

r. 1820 a Společnost zahájila činnost r. 1821. Stala se úto 
každému, kdo zachovával zájem o věci duševní, šířila lásku k děj. 
nám, sbližovala šlechtu se spisovateli a získávala těmto ochra 
trochu hrdé sic a nestálé, ale přece vzácné. Z daleka však 
odpovídala tomu, což od ní očekával Jungmann. 

Podkládal slovům Kolovratovým význam, jenž daleko 
hoval úmysly nejvyššího purkrabí, a z pánů, Čechům nejpříznivěj 
bylo jich málo, kteří - nepravím ani - sdíleli, ba i jeli rozuměli 
dalekosáhlým touhám. Sternberkové, kteří jsou zajisté členy 
kteří tehdáž mají národní cit nejživější, kteří jsou také 
spojeni s vlastenci a nejdůvěrněji zasvěceni v jejich myšlenky, 
intelligenci příliš obsažnou a vědeckou jasnost příliš úpln9u, aby 
cele oddali pouze jediné straně. K a š par St e r n ber k, jenž o 
r. 1786 psal česky část své korrespondence, a jejž urážela ZpVL.\~",.I"L. 
politiky centralistické ve Vídni, se zřejmou pozorností sleduje 
krok literatury české a obrací k ní pozornost Goethovu, ale nevěří 
hrubě v trvalý úspěch těchto pokusův a nepřičítá jim žádné zvláštní 
důležitosti. Byl jedním z hlavních zakladatelů sjezdů přírod 
německých: »Studené polární rozdělení zmizelo,' pravil v prvním 
z těchto shromáždění t v Praze roku 1837, »sever a jih, východ 
a západ splynuly v jedno, jest jen jedno Německo, jako jest jen 
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bádáni přírodní, třeba zabíralo celý povrch zemský.« 1 Jeho 
sympathie zdály se vlažnými těm, kdo nespokojeni tím, že 

náviděni, chtěli, aby se jim dávala přednost. A ještě byl vý
ve své kastě. Vůči jménům všech téměř ostatních členů 
musejního Jungmann psal t roku 1822 mrzutě: »Pouhá to 

- o českém ani zmínky! - Já tedy neočekávám pro 
ničeho.« Zapomenuli rychle na účel Společnosti a blouznivci, 

kteří v jejím vzniku pozdravili červánky nového věku, s výše svých 
krutě sřÍtili se na zemi. 

Palacký, jeden z mladých chráněnců Sternberkových, méně 
pný malomyslnosti, pokusil se oživiti poněkud ústav. Chtěl, 

ujal se mravního vedení duchův a aby založil proto revui, 
by vydávala svazečky české a objemné sešity německé. Kašpar 

k a Dobrovský vrtěli hlavou: bylo již přílIŠ pozdě stavěti 

odpor vlivu cizímu; proč pokoušeti se o zastavení neodola
proudu? - .Budeme-li tak všickni se chovati,« odpovídal 

, >pak ovšem musí zahynouti náš národ hladem duchovním; 
aspoň kdybych byl třebas cikánského rodu a již poslední jeho 

ještě za povinnost bych si pJkládaJ, přičiniti se všemožně 
tomu, aby aspoň čestná památka po něm zůstala v dějinách 

,",'V'H-,,-,,-,ustva.< - Jeho nadšení přemohlo pochybnosti a roku 1827 
první číslo Č a s o p i s uČe s k é h o M u sea. Je to dosud 
z nejdůležitějších orgánů pro studia historická a literární 

Čechách. 
Počátky byly velmi těžké: předplatitelů bylo málo, spolu

ci nezkušení, policie nedůvěřivá; Palacký byl přinucen k nej-

1 Viz G. Laube, »Go eth e a ls Na tu rfo rsc her in Ba h m en« v Mitth. 
Ver. f. Gesch. der Deutschen in B6hmen, XVIII., 1880. Srov. A. Kraus, 
ethe a Čechy, jenž ve Sternberkovi vidí vlastence českého. Je to po 

soudu jen zjev feudálů školy Lva Thuna. Sternberk je liberálnější než 
ale jak on staví se nad strany, a domáhá-li se rovnosti politické pro 
uznává skutečně přednost němčiny. Goethe rovněž nebyl si vědom 

situace a byl více překvapen podobou obqu skupi[l ethnických než 
rozdíly. Doporučoval svým krajanům nový Casopis Ces. Musea, chtěje 

.Němce blíže seznámiti s Němci: .. O spolužití dvou sfér jazykových a básni
ckých poskytují nám Čechy nyní zajímavý obraz, v němž při největším rozdílu, 

ž už vyjadřuje rozdíl mezi němčinou a slovanštinou, jeví se přece nejtužší 
Neboť nemohou-Ii čeští básníci. i když sledují staré vzory, vyhnouti 
aby n~byli smýšlením, yýrazy, tvary a vzděláním přece jen Něm ci, 

němečtí básníci v Cechách rozhodnou náklonností a stálým vra-
se k staronárodnímu v pravém smyslu če s kýrni<. Sympathie Goethova 

slovanské povstala především ze skepticismu: je to pokus zají-
. - a málo nebezpečný pro Němce. - Jest to asi smýšlení takové, jaké 
má akademie francouzská vůči moderním básníkům provenc;alským. 

8* 
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větší opatrnosti, a mladí obviňovali ho z bázlivostí. Soustředili se 
raději kolem ohnivějších řečnilů, mezi jinými kolem V á cl a v 
Han k y, 1 jenž zahájil volné přednášky o češtině na uni 
a jenž vábil je spíše svými chybami než svými přednostmi, jsa pře
svědčivý, výmluvný, avšak obraznosti opojné, marniv)T a nestálý. 
Přinášel jim ještě za tepla theorie romantické, jimiž byl . 
ve Vídni, a jež líbily se nad míru těmto mladíkům, rozníceným 
katastrofami posledních let a připraveným na přeludy horečkQu 

vlastenectví neustále kolísajícího mezi nejvyššími nadějemi anej~ 

chmurnějšími předtuchami. Bylo přirozeno, že krajní potlačování 
vzbudilo krisi sentimentálního přesycení. 

Škola romantická, jež vyjadřovala duševní stav generace,' 
nervy byly porušeny přiliš silnými otřesy a kterou ned 
pravidelné činnosti nutil žíti jen obrazotvorností, měla úspěch 
pronikavější, protože nepřinášela, vlastně řečeno, žádnou 
myšlenku, nýbrž v ostřejší toninu převáděla myšlenky od 
rozšířené mezi českými spisovateli. Taktéž nenastolila žádného 
nového proroka, ale neobyčejně rozšířila moc několika uzn 
vůdců, vyloučivši ty, kteří představovali smysl kritický. Ze 
inspiratorů, kteří přispěli k vytvořeni symbolu nové školy, 
neovládal myšlení české tak svrchovaně jako Her der. 

Velmi dobrý vlastenec ruský, horlivý obdivovatel Petra 
kého a Kateřiny 11., postavil jako Tacitus ve své Germanii 
úpadku západních národů, jichž obrazotvornost a cit byly vzděla
ností utlumeny, Slovany, kteří zůstavše blíže přírodě, zachovali 
z ní spontannost a svěžest. Napsalo úkolu jejich v lidstvu několik 
stránek, jež nadchly již Jungmanna a jež rozvinuté Ko 
a Šafaříkem staly se evangeliem slavofilů. - Národové 
zabírají více místa na zemi než v historii. Přes své činy 

, V á c I a v Han k a (1791-1861) t z Hořiněvsi, syn rolníkův. Po jJU&Ul"C,,, 

a neúplných studiích byl. spolupracovníkem novin Hromádkových 
a po svém návratu do Cech sta! se vůdcem m'ádeže české; nalezl (?) 
Královédvorský a jmenován byl bibliothekářem v Museu českém; stoupencem 
jsa vzájemností slovansk~ zabíhal čas~o ~ž do s~ěš~os~i - někdy pr.ý až do 
bezectností - v oddanostI k Rusku; basmk prostredm, ucenec povrchm, 
musejní nepoctivý - porušoval způsobem zavržení nejhodnějším _ .. 1 •. ~~;~,,< 
jež mu byly svěřeny k opatrování, - a~ do ko.nce ~vého !iv?t~ 
stavěním na odiv horlivého vlastenectvL Jeho hsty JSou dulezltym . 
pro studium renaissance slovanské: k Maciejowskému (v Slovanském Sbormku; 
1883) a k Rosciszewskému (vysl. or! Jelínka, 1894); dopisy kněze UU1111l""a 

Kinského k Váco Hankovi (v Cas. Ces. Musea, 1881). 
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nebyli nikdy národem výbojným, dobrodružným a loupeživým jako 
. Germáni. Přicházeli jen zabírat země opuštěné. Milovali orbu, pásli 
stáda, vynalézali nová nářadí, pěstovali domácí umění a všudy 
s výtěžky své práce počínali obchod. Dolovali, tavili a slévali kovy, 

sůl, předli plátno, vařili medovinu, sázeli stromy ovocné 
a v samém zpěvu vedli život veselý a mírný; byli dobročinní, po
hostinní až k marnotratnosti ... i štítili se krádeže a vraždy. Od
pykali dlouhým utlačením za své mírumilovné pudy. Ale kolo 
Štěstěny otáčí se bez ustání; obývají v nejkrásnějších krajinách 
Evropy; zákonodárství a politika přejí čím dále tím více práci 
plodné .. , a takto národové pilní, dnes tak hluboce pokleslí, 
. své řetězy, budete držeti svobodně své bohaté vlasti, 
vzbudíte se z dlouhého svého spánku a slaviti budete v svobod

svých sídlech radostné své svátky práce. 

Tento idyllícký obrázek není docela nesprávný. Slované prave 
ťak jako Germáni milovali válku, ale celkové podmínky jejich nebyly 

... _;"n.""" vývoji jejich schopností válečných; častěji byvše obětmi 
výbojci uvykli za hlavní ctnosti ctíti trpělivou neústupnost a 

.. é úsilí, jež jim byly zvláště potřebny. Chvalořečníci jejich, 
Herderem, na příště jako přirozené rysy chválili zvyky, 

vznikly z přizpůsobení se určitým podmínkám společenským, 
jak se stává tak často, snažili se utvořiti své spoluobčany podle 

jejž pojali. Psychologie jejich, jež se stanoviska historického 
jen neurčitě správná, stala se tvůrkyní budoucích dějin. 

Kterak vykoná se převrat, jenž by vrátil Slovani'lm vliv, jenž 
právem náleží? - O podrobnostech byla mínění velmi různá: 
ové myslili, že podmínkou jeho je vítězství pravoslaví, a Poláci 

oléhali na probuzení katolicismu, kdežto Čechové doufali ve 
národů, věřili ve vzájemnou snášeHvost a svobodu. V jedné 

aspoň rozkol zmizel: záští a zloba, jež oddělovaly jednotlivé 
slovanské, měly původ svůj ve vlivech cizích, jež porušily 

o ducha kmenového a pod nimiž bylo třeba nalézti zá
a společný typ slovanský. Aby synové Slavie, zbaveni bez
předsudků, kletého to odkazu staleté poroby, poznali se 

bratry, stačí odvrhnouti živly přejaté a zpod rihných proměn 
spodní vrstvu národní; této základní povaze budou opatřeny 

rysy z pramenů nejvzdálenějších a zvláště z těch, jež vy
přímo z duše lidu, z písní národních. 

" 
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Od polovice XVIII. století tyto zpěvy staly se předmětem 
obecné záliby v Evropě. Účastenství, způsobené sbírkami PercyhB, 
Macphersona, Chattertona a různými studiemi kritickými, vzbudilo 
pozornost učenců slovanských, a důležité sbírky byly vydány na 
Rusi a v Srbsku. Roku 1815 uveřejnění zpěvů srbských Vukem 
Karadžiéem povzbudilo k závodění Čechy, u nichž theorie a vzory 
Herderovy, Grimmovy, Savignyho, Fouquéovy a Brentanovy vy
tvořily živé nadšení pro folk-Iore. Na všech stranách jali se pátrati 
po zbytcích své nejstarší literatury, a činili to s takovou vášní, 
že by opravdu bylo podivno, aby hledání jich nebylo potkalo se 

s úspěchem. 
Vskutku bylo brzy objeveno za okolností jak zvláštních tak" 

nedobře objasněných několik starých památek, z nichž zejména 
dvě způsobily neobyčejné pohnutÍ, 1 První z těchto rukopisů byl 
nalezen Hankou roku 1817; je znám pode jménem í u k op 
Krá lov é d vor s k é h o. Obsahuje různé zlomky lyrické a epické, 
z nichž nejdůležitější líčí vítězství dobyté nad Tatary v XIII. sto
letí; mnohé z těch kusů mají skutečnou cenu básnickou a zvláště 
podi,ruhodně odpovídaly vkusu a přesvědčení aesthetickému té doby. 
S o II dLi buš i n, jehož rukopis byl poslán museu anonymním 
dárcem roku 1818, skrovné ceny literární, měl za to překvapující 
důležitost historickou. Objevy, které se udály ještě v letech 
sledujících, nemohou býti nijak srovnány s předešlými. 2 

1 O této zajímavé episodě viz článek L. Legera v jeho posledním 

spise (1902). 
2 Nemllže být ovšem úkolem n~ším vyp~avovati zde, dějin~ 

bojů, které vzbudila otázka o pra vost~ rukop~~u. pobrov~ky, ktery. z 
nečinil žádné námitky protI rukopISU Kra,ov.edvorsk~mu, z~mJt.a v 

ostatní a vyslovoval se od té doby velice skepticky o techto nal~zlc?.; pres 
jeho a Kopitarovu zdrželivost ve~ejné mínění, c:bratné spr~cov~ne, pnplo ~~ 
článek víry pravost nových pamatek, a takovva byla oduvera, ze po dv~kr~c 
útoky _ první Biidingerův roku 1859, drc:hý Ser.nberuv roku 1~7.8v -:.~.c za
sluhovaly velképo~?rnosti'v,byl.y ~ohrda;re odmltnuty; Ale ,neJv~zneJsI filo
logové, jako MlkloSIC, n~uzlva~~ nIjak tech~o p~amenu. a praceml.prof. 
bauera který znovu pocal deJ1ny pzyka ceskeho, o?J"veny v ?:ch, 
odchylky. Když po založení university české škola reahstJcká a .kntl.cka . 
žila A t h e n a e u m (1884) a program svůj postavya p~Ot.i náro?n:~u ldyll~smu~ 
myslila, že nemá lepšíhoo pr<:stř~d~u ~u probuzem v~reJne~o mmem a pro Jasn: 
vyložení svých záměru, nez uClmt utok na rukopISy. Zapas ~yl ve;ien s po 
divuhodnou rázností odMasaryka, Golla a Gebauera. Jlch.duvody 
přesvědčily všech, ale jakkoli pozornosti. zasluhují. důvody ~užů, Jako T 
Kalouska přes intervenci Flajšhansovu Jil extremls - lehoz auto~lta. n 
jest oslabena proměnami - ~ř?bav konečně některé stránky ~usta 
temny, otázka je dnes defimtlVne :-oz.hodnuta. v - Okoln.0st l,. za 
staly se objevy, jsou naprosto podezrele a ve vsech - mImo Jeden 
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Směřovaly aspoň stejně k důkazu, že Čechové velmi záhy 
dospěli k vzdělanosti velice pokročilé, že od počátku měli zřízení 
svobodné a že od dob pradávných byli v zápase s Němci, proti 
kterým hájili zásady spravedlnosti a lidskosti. Rukopisům prospívala 
láska, kterou tehdáž všude obecenstvo jevilo pro zpěvy národní: 
byly překládány do různých jazykův evropských, Goethe jím se 
divil, a nadšení, s kterým setkaly se od počátku mezi Čechy, 

vzrostlo s úspěchem jejich v cizině. Staly se jakousi knihou po
svátnou, z níž dýchal duch předkův, a mladí lidé předsevzali si 
zbudovati budoucnost podle posvátného vzoru, který jaksi zázračně 
byl jim dán. 

To nedařilo se bez velmi vážných obtíží, a pokusíme-li se 
o bilanci romantické činnosti v Čechách, poznáme, že nepopěrné 

lézáme ru~.u .I!ank~:,u a dvou neb tří jeho důvěřivých přátel. Hanka byl ně-
. pnstlZen pn prc:kládáni nebo padělání, mé! potřebné věcné i literární 

vědomosti pro ~hotovem rukopisů. - Nepřinášejí nám žádného nového fakta 
a naopak s. ~resností nar:ejcvý~e zpepokojující odrážejí politiCké, mravní 
a aesthetlcke Idee romantIku ceskych; poskytuji velmi zajímavých podob 
s překladem Marka Pol.a, s Alexandreidou, s překladem Ztraceného ráje, 
A.t~l~, prame?-y. to, .ktere znal l!:~~~a. - ~azyk dává podnět k námitkám též 
vaznym :.l?od,ava neJevn foru;y pnclcl se ~pusobu mluvy XIII. století, ale i směs 

pre)atych z •. pre.ro~dllnych staletl a všecky ve shodě s mluvnickými 
th,'nr,prnl tehdy pnJatyml. 

Napro.t~ té;n~o důvod~m o~ránci. pravosti kladou zvláště důvod citový: 
Hanka a pra~ele J~ho nemel! pry dostl nadání, aby složili díla podobná a dů
~azerr; jest, ze v )lch vla~tních spisech není nic, co by mohlo zdaleka býti 
srovnano ~ ru~?plsem Kralovédvorským. - Aesthetická cena díla nějakého je 
něco ~el,ml nejls!ého ,a velm,i subjektiyního, i je dovoleno tázati se, co jest 
bezděcneho .aco Je;,t .umysllleho v obdIVU vdechnutém těmito poesiemi báječ

Jsou 1 J1na~ spIsovatelé, kteří za okolností daných vytvořili dílo zname-
,.""y~,",a,,;podru~~ toh? ~edovedli;, není důyodem dostatečným, abychom 

vo de LIsle uplrah otcoVStVI Marselllalsy pro prostřednost jeho dru-
versu~ -- _______ "__d!'L ~"'"~~~ 

K.de:. je původcem podvrh~? Jungmann, zdá se, že nebyl účasten věci, 
nem )1~to, z.da asp0n,. netUŠil podvod a úmyslně nezavíral oči. Zdá se 
. z~ nlavm zodpovednost padá na Hanku, který byl asi v čele družstva 

pa~el~telu. -l!ak! n.ení však ještě jasně prokázán. [NovýmI výzkumy Mácha
lovyml, Ha~usovyml v éI: Dolanského (»Hanka fecit~, kryptogram Libušina 
s?udu.!) osyetlen .lasne .1 tent<; fa~t.l Al,e důvo~, kterýž obránci rukopisu chtí 
zlskatl z teto n~J?-snostl, nem pnpadny. Nem nijak třeba označiti vinníka 

v stan.o~lh nepravo~t některé listiny. ' 
na v ~r:e::~, Jez vz~:)U;h~~ dlskusvse:.. která by byla měla zůstati čistě vědeckou, 

Stě~tl pz s~ uk!ldn~J" co SV<:'~CI o zd:avém smyslu a rozumu. Jest úplně 
ze h:s~one nar?da t.v0n ,leho oaroky urozenosti. a je přirozeno, že 

~m~nsuJe l~sk t~to hIstOrie, bývá přijímáno s jistým zármutkem. Ale 
vt~ka se to Jen hIstorie, která jaksi zůstala živou na příklad pro Čechy 
Zlzky, Poděbrada n.~~o .Komenského, a zda li J~roslav ze Sternberka 

124.1 p~razJl Tatary clh mc, na tom nesejde. A vůbec je nekonečně lépe 
. hIstOrie, ~ež. udržovativ v I!du náklonnost ke lži. Je to lichá pieta, 
h'lk~? zakryvau chyby predku; jediný prostředek ctíti památku našich 
za eZl v tom, abychom se sprostili jejich pobl ou zení. 
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služby mladé školy byly vyváženy nebezpečnými omyly. Přede
vším vytvořila národnost smyšlenou, daleko vzdálenou od pravdy, 
~ při rozjímání o ní zapomínala na národ žijící, vzdalovala se 
pevné půdy skutečnosti; s literárního hlediska ztrácela se v abs
traktnostech a emfasi; v politice libovala si v nejprázdnějších 
a nejnebezpečnějších přeludech. Pro tyto chyby nesmíme zase za- ' 
pomenouti, že oživujíc národní odpor živlem vášnivým, vlila do 
žil obranců české myšlenky nadšení vlastenecké, jež chladnému 
rozumu Dobrovského neb i Jungmannovu nikdy nebylo by se po
dařilo vzbuditi. Stvořila roznícení pro vlast a jako hříšnou slabost 
zavrhla jakoukoli myšlenku na nerovný kompromis. Vydána jsouc 
bez ochrany hrůzným nástrahám nenapravitelných nepřátel, se 
smrtelnou úzkosti připjala se k oné Slavii, z níž jediné čerpala 
jakés upokojení, a ač tyto city a tyto myšlenky neobsahovaly nic 
překvapujícího, počínaje rokem 1815 a zvlášť od nálezu rukopisi'l 
zmocnily se většiny duchů s takovou prudkostí, že daly určitý ráz 

tehdejší generaci. 
Základní rysy romantismu českého shrnují se v Kollárovi 

a Š a fa ří k o v i, kteřÍž ovládají druhé obdobl české renaissance, 
jako Dobrovský a Jungmann vyznačují první; Palacký a Havlíček 
v období dalším budou představiteli reakce proti výstřednosti 
a planému horováni všeslovanskému. 

Na první pohled hluboké rozdíly jsou mezi 
a Šafaříkem. Tento jest učenec, jehož nejodvážlivější 

Kollárem 1 

hypothese 

1 Jan Kollár (1793-1852), t lutherskýv Slovák, naf(?ze~ v MO,šoV,cích, 
jižně od Turčanského Svatéh.o M~rtina. Vv Prespurku byl zlskan hnutl na~od: 
nímu, ale myšlenky jeho se zJasmly v Jene (1817-1819). kde podlehl pro~.\ka 
vému vlivu professorů Ludena,. O,ken.a a v Friesa a v kde I?:)Znal Bedn,sk~~ 
Schmidto"ou jež stala se mu Jakymsl bozstvem; venoval Jl svou >S~avy 
dceru< ~ p~jal ji za choť mnohem později. Jeho hlavní dílo vyšlo,n,elprve 
v Praze roku 1821 pod názvem B á sně, potom roku, 1824 v Budme pk? 
.Slávy dcera< t ve třech zpěvích (1. Sála, 2. Labe, ~~n,a Vltav~, 3. Du~aJ~ 
a od této doby neustále bylo rozšiřováno; t r. 1832 pndany nove dva zpe;'y 
(Lethe _ slovanské nebe a Acheron ,-:- slov~ns.ké peklo). Roku 13~0 lme~ova:: 
byl kazatelem církve slovenské v restl. a svyml sn~ha~1 ~lovansk'yml !.PUS,O~h" 
si hojné nesnáze. - Uveřejnil svuj Výklad nebol! Pnmetlsv a vrsveJem kf 
.Slávy dceři. a roku 1837 zpr~u německy svou rO~l?ravu 1!ber. d;~ Wechsej 
seitigkeit der Slaven [český preklad od J. Sl. Tomlcka, 1803].' jeJlz o~las ~; 
neobyčejný. Roku 1849 byl jmenován professorem archaeolog:e ,?a un,!Ver~lth 
Vídeňské: vědecké práce jeho nemají žádné ceny. - Mnoh? lIstu Konarov~~o 
bylo uveřejněno v Čas Čes. Musea a ve Slovanské,~ vSborm~u }1I. a IV.). Č Č 
poznání básníka nejvíce vykonali Jan Jakube';. (~vlas,te v Osvete r. 1893, v ~v· 
M. r.1895) a Murko. Srov. sbírku rozprav, uvereJněnych za redakce,Pastr~k .y 
na oslavu stoletého vyročí narozenin Kollárových. - .Tevnto sb?r.mk o,b~a:t~~ 
mnoho vzácných studií, ale nemohu nepoznamenatI, ze obycej, v Cec 
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spočívají na pevném základě,l druhý je básník, který nikdy není 
více klamán svou obrazotvorností, než když myslí, že pracuje vě· 
decky. Tyto vnější různosti mizejí v rodinné podobě, jež na první 
pohled ukazuje nám bratry, narozené z téže matky a vyrostlé v témže 
prostředí. Oba jsou Slováky, to znamená, že jsou Čechy adoptací, 
ne rodem; a nelze doceniti důležitost tohoto fakta. Pocházejí z onoho 
malého kmene pastýřův a rolníků, kteří horami svými byli chráněni 
od invase cizí, kteří však nemají vlastních dějin a osobní ctižádosti. 
postaveni v zeměpisný střed skupin severních Slovanů, Slováci tvoří 
jako přechod mezi Malorusy, Poláky a Čechy. Po dlouhý čas neměli 
jiné literatury, než kterou jim přinesli uprchlíci: žili jen ozvěnou, 
jež k nim docházela zvenčí. Kollár a Šafařík nemají vlastenectví 
osobitého a jednajíclho bez rozmyslu; jsou přesvědčeni, že národové 
jsou velmi poddajní a že není velmi nesnadno pohnouti je, aby 

velmi roz~ířený,v vydá;rati takt? ,díla oslav~á, zd.á se mi politování hodným 
se stanovIska vedeckeho, zavadl to k haglOgrafil. Z prací o literární činnosti 
Koll~rov~ zda}. se mi, ?ejzajírr:avějšími studie Jaroslava Vlčka (.N ě k o I i k 
k '!-p I to I z dve Jl n n a s: P,? e s 1 e«: 189~) ~ Jaroslava Vrc,hlického. - Je vždy 
zajlmaVO vldetl, Jak basmk soudl o basmku: - .Nove studie a podo
biz n y. (1897). L. Leger podal výbornv přehled díla Kollárova s hojnými 
překlady ve svém spise: »Russes et SÍaves< (lP90). 

1 P a ve i J o s e f Š a fa ř í k (1795-1861), Slovák t narozen v Kobeljarově 
ve stolici !3et;Jersk~, jihozápadně Rožnavy, syn kaz~tt:le lutherského; článek 
Jungmannuv T -O p~yku c,es~ém< vz~)Udil v něm vlastenectví české (1811), 
1 vydal roku 1814 Sbl rku basm pod nazvem .Ta transká Musa s lyrou 
slova.nskou«. t Pob}'v} 1..1

0
815:-1817 na universitě Jenské, seznámil se 

~ K~llarern a podlehl tym~ vhvum pk on. Po návratu z Jeny pobyl některý 
~<I:~ jako vlchovateI y, Prespurce, kde seznámil se s Fr. Palackým. Společnou 
~eJlr:h,pra~lbyly .Pocatky česk~ho bv~.snictví, obzvláště prosodie« 
,1818), .lez vzb:;dIly prudkou polernlkl1:'. PnJav professuru na srbském gymnasii 
v N~yem . Sade, ~tuuoval bt~rat.ury jIhoslovanské. a věnoval se od té doby 
studnrn hlstOrIcky~ a filologlckym. Jeho »G e s chl C h t e der s I a v i s che n 

prache und LIteratur nach allen J\Iundarten< (1826) a rozprava 
>U.ev~er dle Abkunf~ ~er Slaven« (1828) obsahují nástin jeho prací po
ZdejSlch. R?ku 183

0
3 uSldll1 se v Praze, kde Palackému podařilo se zajistiti 

, t na pec let du::~o? 48? zlatých, va kde zůstal od té doby až do smrti 
s~e. vR<?ku 1837 uvere}ml. sve .S ta r o z i t n o s t i S lov a n s k é<, jež znamenají 
dulezlte d~t.um v deJma~h ~!o,:,anského d~ vnověku, a svůj »N á rod o p i s. 
lovansk y« (1842), jcnz pOJIstIl mu nesmlrnou popularitu. Společně s Pa

a Jun.gmoan~.eI? pracoval,? »Výboru ~ literatury české«, jejž opatři! 
velr:ll. dul~z:~ym: t ;':0 c a t~~ sta ro c e s ké m I u vn i c e< Byl tehdáž 

z !1ejslavnejslch muzu ve svete slovanském a předsedal sjezdu slovan
v Praze roku : 848. Po~lední. práce jeho byly věnovány studiu jazyka 

'Yď>'i'l""ch'\IPisi,t,a~;ri"osloyanskevho ,:} pl~emUlC? ~~mátek staročeských a bratrských. -
p~ace o SafankovI poChaZejl od Jos. Jirečka, jeho zetě, v Oesterr. 
,ou Brar:dla (188i), Jaroslava Vlčka (výborná 1896 na konci uvádí 

hlavUlch publIkací), Konstantina Jirečka (vnuka Šafařík~va - Š a fa ř í k 
1"{'i"""C,~h Slo:va~.ů, velmi důleži~á, ve Vlčkově Osvětě 19!95); od, Murka 

,41íst~:)fiCklérnA~c,hlV fur. slav. Phllologle XVIII. Viz v Gollově Ceském Casopise 
cianky Nlederlovy, Polívkovy a Máchalovy. 
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upustili od zvláštních svých tradic. Jsou protestanty, ale víra· jejich 
je víra církví, jež vyvinuly se daleko od škol vědeckých a u nichž 
přesvědčení dogmatické slábne a prchá; jejich víra, uvolněná ještě 
vlivy racionalistickými, přestává na nenávisti inkvisice a nevzdaluje 
je od orthodoxie řecké, jejíž materialistická přesnost ponechává 
volné pole vzletům fantasie. Ve svých horách viděli, jak rodiny, 
jež vypínaly se k vyššímu postavení, opouštěly svou národnost 
a přidávaly se k Maďarům; proto měli také málo sympathíí pro 
šlechtu, a ideálem jich byla společnost demokratická, založená na 
práci a rovnosti, kde potřeby jsou skrovné a soupeřství bez 

hořkosti. 

Svou minulostí a svým vychováním byli znamenitě připraveni, 
aby podlehli vlivu Rousseauovu a Herderovu, jejž nalézají opět 

v romanticích německých. t Za pobytu svého v Jeně, kdy konány 
slavnosti Wartburské, hned jsou opojeni vlastenectvím a liberální 
horečkou Friesů, Ludenův a Okenů. City, jež kvasily v duších jejich, 
rozněcují se jak napodob ou tak reakcí, a vůči Německu za pří
kladem Němců, vztyčují sochu Slavie, jíž příslušeti bude sláva, že 
prohlásí ve světě vládu bratrství a lásky. Od svých učitelů přejímají 
jejich postup a zvláště jejich methodu, milují rozsáhlé synthese 
a odvážné generalisace, věří v zázraky intuice, jež proniká až ve 
vnitřní pravdu věcí; v básníku ctí proroka božího a o hi!itoriku 
soudí, že »nemá se zásluha jeho měřiti jedině podle výsledku 
zkoumání jeho, nýbrž také podle čistoty a věrnosti smýšlení, která 
jej při práci vedla, a podle vznešenosti účelu, kterého se dopra
covati chtěl.« Šafařík, i když dlouholetým zvykem práce vědecké 
počal se vybavovati z předsudků mladických, pociťuje pravou 
úzkost, když spisovatelé slovanští posuzují své spoluobčany poně
kud přísněji. - t Pošetilcem a nevědomcem nazývá Mnravěva, 
jehož spis o starožitnostech novgorodských (1828) způsobil mu ně
kolik zlých hodin. »Bůh jim to odpust: nevědí ani jak hřeší,« 
t píše Pogodinovi 24. října 1836. »Národ, který své dějiny sám 
vydává na obecný posměch, je ztracen.« - Jsa příliš poctivý, 
aby falšoval nebo si upravoval prameny, je v duševním stavu ná
božného křesťana, jemuž výklad je vždy prostředkem, aby vynikla 

pravda Písma svatého. 
Po návratu jich z Jeny životem udržovaly a posilovaly se 

u Kollára i Šafaříka tyto vlastenecké hallucinace a tento sentimentální 
idealism. Šafařík, jsa professorem na malém gymnasii srbském 
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v Novém Sadě, byl tu velmi nešťasten: osamocen uprostřed Srbů, 
obchodníků s vepřovým doby tkem, sedláků velmi lhostejných kosudu 
svého kmene, a Slováků ubohých a chvějících se, neměl jiné 
útěchy než procházeti kláštery na Frušce goře, kde studoval zapo
menuté pergameny; tou dobou, co jimi vábena byla čím dále tím 
více pozornost jeho na původ Slovanův a zároveň posilováno v něm 
přesvědčení, že jedinou příčinou roztržek, jež národ jeho odsoudily 
k malomoci, bylo, že opustil prvotní tradice kmenové. Čím žalost
nější byla přítomnost, tím více tato vzdálená Slavie ozařovala se 
zlatistými paprsky. Šafařík spoléhal na ni, chtěje otevříti nové cesty 
znepokojené a nejisté Evropě: - »U jiných národů,« napsal, 
»bývá obyčejně jedna mocnost duše, jestli ne potlačitelkyně, aspoň 
předběhuně všech ostatních; u Slovanů zdají se všecky rovné 
právo míti a stejným krokem kráčeti; u jiných jsou začasté hlava 
a srdce tak rozsouseděny, že čtenářovi křídla ustanou od jednoho 
k druhému lítati, Slovan mysle cítí a cítě myslí, v chrámě Slávy 
políbili se tito dva geniové lidského přirození tak, že se z jejich 
svorného sňatku bezpochyby celé duchovní budoucnosti nový, do
konalejší život narodí, ideál člověčenstVÍ v nejmožnější úplnosti 
uskutečňující a představující.« - »Duch básnictví chýlí se u jiných 
národů hned více k dobrodružství (Španělé), hned více k náru
živosti (Vlachové), hned více ku vtipnosti a zdvořilosti (Fran
couzové), hned více k rozčílenosti a sentimentálnosti (Anglové), 
hned více k rozumování (Němci), u Slovanů zdá se básnictví býti 
plod, na kterém pod praporem obrazotvornosti všecky duše moci 
rovný podíl mají.« - Prázdné to sny, jež nebyly bez vlivu ani pro 
historika, jehož bystrozrak kalily, ani pro politika, jejž připravo
valy špatně na drsnou skutečnost a na opravdové podmínky 
příštích zápasů. Aspoň opájely Čechy důvěrou náboženskou, jež 
jim byla nezbytna k podstoupení nerovného boje. 

Šafařík sám prožil kruté chvíle. Zásluhou Palackého, jenž 
vážil si jeho prací jako ctil jeho povahu, a jemuž s někoiika 

přáteli podařilo se zajistiti mu důchod několika set zlatých,! usadil 
se v oné Praze, jež v očích jeho byla přední stráží a duševní 

1 [Ušlechtilými dárci, jichž jména zůstala Šafaříkovi neznáma, v byli: 
J.Jungmann, Fr. Palacký, J. SV. Presl, kníže Rudolf Kinský, hrabě Kašpar Stern
berk, hrabě Hanu,š Krakovský z Kolovrat, Ant. Marek, Ka.re1 Vinařický a první 
r<::k také Jan N. Stěpánek. Příspěvky jejich zabezpečen Safaříkovi na pět let 
d';lchod 480 zl. s podmínkou, agy další své práce vědecké psal jen poč e s k u. 
Tleftrunk, »Dějiny Matice Ceské<, str. 48-49.J 



124 

stolicí Slavie. Prostředky to velmi skrovné, aby stačily na potřeby 
rodiny dosti četné! Knihy Šafaříkovy nevynášely mu nic a stály 
ho mnoho; byl by musil upustit od vydávání svých prací bez 
podpory svých cizích, zvláště ruských obdivovatelů. 

Tyto podpory byly přfliš nejisté a občasné, by ho vysvobodily 
z nesnází; ucházel se o místo censora, špatně honorované, jež ho . 
nutilo, aby zadával svému přesvědčení. Jeho zdraví, které bývalo 
vždy nevalné, brzo bylo podkopáno přepracováním a starostmi; 
několikrát byl by málem přišel o zrak; byl trápen rheumatismem 
a neuralgií, jež zvrhly se v nervovou chorobu; v záchvatu poma· 
tenosti pokoušel utopiti se t (23. května 1860). K soukromým 
zármutkům připojilo se sklamání v životě veřejném; záští, jež 
rozeštvalo Slovany, zůstávalo vždy tak ostré, vláda rakouská svou 
přízní zahrnovala jen Němce; revoluce roku 1848 byla jen přede
hrou vítězství vojenskéoho despotismu a kongres slovanský v Praze 

byl jen krásným snem bez výsledku. 
Přese vše ve chvíH úzkosti své v hloubi svého srdce choval 

zlatou naději v budoucnost: .Stůjte, stůjte!« psal Palackému již 
za svého p~vního mládí. »Ještě není prohráno. Živ jest Bůh, živo 
nebe, které dříve nebo později snažení svých věrných prospěchem 
korunuje. A byť to všecko jen sen, jen idea byla, což jest o to. 
Zemřeme i my jako otcové naši, ničeho nedovedše, zemřeme pro 
idee ... Než zbytečná je bázeň naše: procitli národové Slovanů, 
jak dalece sahají. S novým pokolením nová všudy vykvétá síla; 
vše, co mrtvo bylo, se hne. Dřímota prchla: život, život následo
vati musí; jaký ale, kdo to uhodnouti může?« 1 Tak lišil se od 
romantiků německých tak slabé ceny mravní, kteří tak rychle 
hledali útočiště v abdikaci a servilnostii. Výše odvahy jeho a pří
most myšlení jeho chránily ho od nauky ,l'art pour l'art' (umění 
pro umění), od dilettantství a od ironie; myslil až do poslední 

1 [Za nejkrušnější doby ani Palackého neopouštěla silná naděje v l~pší 
budoucnost. Tak v listě svém k Janu KollárOVI (o sv. Duchu r. ]820) plse: 
»Osud spisovatelů českých jest obzvláštní na světě závisti. hodný. v ~ov za
jisté světle dovésti se může, že jích ani zisku naděje .. ' am ~evmt~m ce~t: 
ani cti a slávy žádost ... nemámí a nevábí, nýbrž sam? to, coz na usle;htll,: 
duchv samo sluší, horlení a enthusiasmus vlastenectvl. V tom, v vpovedo~; 
vyplněné povinnosti a v požívání toho dobra i té krásy, kter?u ~von, nac~~zl 
spisovatel český jedinou, ale hojnou odměnu za všécko snazem své. MezltH'; 
volno nám také vzhlédati ke blaženější budoucnosti, k. době .t~, ~~e~ 
v Čechách opět i páni a rytíři, i paní a slečny česky mysliti, mlUVItI a. c;Stl 
budou: doba přijdous:í ~č později, ale však neomylně .• (Dopisy Fr. Palacl<:eho 
k Janu Kollárovi v C. Ces. M. 1879, str. 382.)J 
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chvíle, že jako ctnost jediná dává cenu životu jednotlivcovu, tak 
právo je trvanlivým základem štěstí národůva ,.že nejvyšším cílem 
historie jest učiti lidstvo dobru přibližováním podmínek společnosti 
k ideální spravedlnosti.« 

Kollár na své faře v Pešti po podobné krisi morální dospěl 

k těmže vývodům. Vydán jsa zároveň zlobě Maďarův í nedůvěře 
Němců, dosti špatně jsa podporován od svých osadníků slovenských, 
nevědomých a ubohých, zapomínal na přítomnost vyvolávaje minu
lost a budoucnost, a v krajním nebezpečí, jež hrozilo jeho národu, 
volal na pomoc genia kmenového. Dnes jaksi stěží chápeme na
dšení, jež rozpoutala »S I á vyd cer a~, sbírka t znělek, v níž 
Kollár sebral své sny (1824), a dílo jeho sestárlo asi více v Če
chách nežli v cizině. Sta! se klassikem ve zlém slova smyslu: žáci 
gymnasijní odříkávají některé z jeho znělek, a jakmile opustili 

nevracejí se k nim více: je to již jen slavné jméno a jeho 
sláva poznala hrobovou bledost. 

Úctyplná lhostejnost lidu jest upřímnější a spravedlnější než 
historické apologie kritiků. Z počátku popularita Kollárova pře
vyšovala jeho zásluhu, protože mladým lidem přinášel právě slovo, 
jehož potřebovali, a protože vyjadřoval s naprostou věrností tužby 
svého pokolení; jeho dílo bylo především dílem příiežitostným, 
tudíž určeným k brzkému sestárnutí. Když vyprchala vůně ideí, 
jež hlásal, a když se posuzovalo dílo samo o sobě, bylo zpozoro
váno, že jeví mnoho dobré vůle, snahu dosti šťastnou, patrný 
pokrok proti plodům dřívějších básníků; chyběla mu jen spontan
nost a dar nebeský, totiž vše. 

Za svého pobytu v Jeně Kollár zamiloval si náruživě dceru 
kazatele protestantského Schmidta v Lobdě, nepřilis hezkou 
s krkem příliš dlouhým, rysy příliš ostrými a s malýma očima, 
zapadlýma pod hustými brvami; prostředně vzdělaná, beze všeho 
vzletu srdce i ducha, Bedřiška přijímala dvoření tohoto zamilova
ného cizince s mírným neklidem mladé dívky, jež si v záloze ne
chává milence z nouze dobrého. Zda náruživá láska mladého 
theologa byla sama opravdu vážná? Lze pokládati za podivnou 
lehkost, s jakou po patnácte let připouštěl myšlenku, že Mína -
tak ji totiž nazval -- je mrtva: vzpomínka mu stačila. Konečně 
oženil se s ní, když blížila se čtyřicítce; bylo to jako urovnání 
starého svazku milostného. Měli dceru, jež nikdy nenaučila se 
česky a provdala se za německého professora. Celkem chudý to 
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román, jenž vyjadřuje to, co tak často bývá smluveného a stroje
ného ve hnutích spisovatelových. Nelze tu sice mluvit o nedo
statku upřímnosti jeho, ale zdá se, že s jakousi přílišnou zálibou 

čini si illuse o stavu svého srdce: 

Jako lípa, jenž se ve chrastině 
nízké zrostem nebe dotýká, 
tak tu nad sousedky vyniká 
tato krásná Srbů potomky ně; 

jako Lada, jde-li před bohyně, 
všechněch krásy sama polyká, 
tak tu předčí tato veliká 
Slávy dcera krásou nad Němkyně. 

Věc to tedy k vysvětlení snadná, 
proč mne ze všech těchto krásenek 
německých zde nehne zhola žádná. 

Ať to nyní mlčkem jazyk mine, 
že jen k Slávce slávský milenek 
roveň k rovni svůj se k svému vine. (1., 89.) 

Nehledíme-li ani k tornu, že výraz je trochu všední a že 
myšlenka je sporná, tážeme se, zda stačilo opravdu Kollárovi, že 
otec Bedřiščin byl milovník archaeologie a že měl snad ve své 
knihovně starou t kroniku o Srbech lužických, aby v německé 
husičce viděl vážně slovanskou Beatrici. 

Pokušení to nespouští se nás hrubě při čtení jeho básně; 
stěží bráníme se dojmu, že inspirace přichází spíše z hlavy než 
ze srdce. V původní své podobě (1821) dílo skládalo se přede
vším z řady milostných znělek - ne příliš vášnivých, z nichž 
mnohé však jsou neobyčejně půvabné; - mezi nimi ztrácí se 
téměř několik znělek vlasteneckých. V následujících vydáních, 
jež spisovatel stále rozmnožoval, - ve vydání z roku 1852 čítalo 
se neméně než 645 znělek, - idylla mění se v epos. Bedřiška, z níž 
se již stala Mína, zosobnění oněch Srbů lužických, kteří na březích 
středního Labe znenáhla byli stráveni kmenem německým, pře
měňuje se: stává se Slávy dcerou a provází básníka na pouti jeh? 
krajinami, v nichž obývali někdy nebo ještě obývají jeho krajané. 
Nejmenším nebezpečenstvím tohoto pojetí není, že vzbuzuje zdrcující 
přirovnání: bylo by směšno přirovnávati ke vznešenému dílu Dan
tovu' poslední zpěvy Slávy dcery, chudé a prázdné kompilace, kde 
spisovatel těžce ve verš skládá své vzpomínky archaeologické a zánovní 
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výtěžky učenosti špatného zrna. Ale i první tři zpěvy, nejzdařilejší, 

blednou neobyčejně vedle Byronovy t >Pouti Chílde-Harolda«: 
myšlenka Kollárova bývá příliš často temná a nejistá, jeho city 
bývají jednotvárné a jeho hněvy plačtivé; osn'ova je čistě zevnější; 
řeči vadí neologismy málo šťastné a germanismy, jež jsou oprav
dovými nesprávnostmi. Dnešní čtenáři tím živěji cítí tyto vady, 
protože vyrostli za vlivu aesthetiky úplně odporující aesthetice 
školy romantické a protože podrážděni byli pěvci doby přežilé, 

kteří tak často užívali struny vlastenecké, že jejich melodie není 
než řadou nesouvislých falešných tónů. 

Pro tyto, posudky nesmíme však zapomínati, že, nedostává-li 
se Kollárovi božských vlastností pravého poety, tvůrčí síly, daru 
vtisknouti myšlenkám osobitý, nezahladitelný ráz, též plodnosti a 
nadání nebýti jednotvárným, nalezneme v něm fragmenty vynika
jícího spisovatele. Veršovci. kteří ho předcházeli, nejen Voj tě c h 
Nejedlý a Ant. Jaroslav Puchmajer, ale též Josef 
Jun g man n, ba i A n t o n í n M are k 1 a Milo t a Z d i rad 
P o I á k,2 jichž díla byla přijímána s nadšenou radostí, jsou pouze 
školáky a nemají jiné zásluhy, než že razili cestu svým šťastnéjším 
následovníkům. Kollár i při svých nedokonalostech vyniká nad ně 
tak, že mezi ním a předchůdci jeho není společného měřítka. Zil 
opravdu, byl čten, obdivován a ještě. dnes chápeme nadšení, jež 
vzbudil; naše nechuť uchvacuje se aspoň chvílemi hnutím, jež 
vzbouřil. Vrchlický, jenž mluvil o něm, jak jen velkému básníku 
lze mluvit o básníku, pravíl, že znělky jeho básně jsou jako zrnka 
růžence, jež prokluzují našimi prsty: poutka růžence se přetrhala, 
ale na zemi perly skvějí se leskem trvalým. - Kollár, který tolik 
napodobil způsoby romantiků německých, nemá přece stejné pojetí 
o poesii. V této hlavní věci je mnohem bližší Francii než Ně
mecku: jsa spíše řečníkem než básníkem, je neschopen býti jiným, 

1 Antonín Ma~ek (1?~5-1876) t z Turnova, farář Libuňský, přítel 
Josefa ~ungl!l,::n~a, jenz ho UZl val k tomu, aby opatřil literaturu českou druhy 
sloves~ymJ. jez Jl c~yběly: t Vynikl zvláště jako překladatel ba!lad Schillerových 
a ~zdelav,?-te~ ter,mI~o!ogIe filosofické. [O životě j' ho, působení a významu 
v .lterature ceske VIZ podrobný spis Jakubcův (1896).] 

~ M~těj (básnicky Milota Zdirad) Polák (1788-1856) t ze Zásmnk, 
g:eneralmaJor, napsal roku 1819 .Vznešenost přírody« báseň didak
~~~?U a fil(:s~~ckou, inspirovanou Thomsonem a Kleistem: jež byla více 
. ;tler;,a ne:!. CLena. - .M. Z. Polák není pravý umělec,. praví velmi 
spravne Jaroslav Vlček (.Několik kapitolek z dějin naší poesie. 
str. 19.~, >neměl pravé inkarnace básnické, nedovedl v pravé slovo vtěliti to' 
co VIdei a cítil a myslil. < ' 
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než jest, a vyjadřuje jen své vlas~ní c~tyv;, s:run~ lyry jeho, ~ejsou 
příliš rozmanité, obrací se jen k Jedne ~astl d~se a PUSObl !en .na 
čtenáře, kteří svým vychováním jsou phpravem podlehnoutI vhvu 
. h . 'eho sláva ne'může sahati za svět slovanský. V těchto hra-
Je o, ] v' • ., pVI' 
nicích potrvá, protože opravdu prozll bolestl sveho kmene. e. 

Tři dni smutné dávno tiše světím 
s pláčem, s postem roku každého, 
předně patnáctý den svatého 
Víta v červnu, značný Srbska vzetím, 

druhý, v kterém k Bílé hoře letím 
v slzách, jest den října l osmého, 
desátý pak téhož samého 
měsíce mi svátkem smutku třetím, 

totiž ten den, v němžto poraněný 
pa dna s koně na zem, zatoužil 
.Konec Polsku!< Kosciuszko ctěný ... 

Není v tom obrazu básnického: když mluví o neštěstích Slovanů, 
vzdechy vstupují mu na rty; všecky jejich kmeny nosí v srdci 
svém, objímaje je nestrannou láskou. - K těmto citům dospěl 
přemítáním a literaturou, a pozorujeme velmi často stopy tohoto 
vzniku však staly se podstatnou části jeho samého a vnukaly mu 
kusy ~alčivého smutku, jež zůstavují hluboké a trvalé pohnutí 

v duši věřících. 
Co mladých lidí cítilo překypovati své srdce zoufalstvím a 

hněvem při přednesu slavného předzpěvu: 

Aj, zde leží zem ta, před okem mým slzy ronícím, 
někdy kolébka, nyní národa mého rakev. 

Stůj, n~ho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš, 
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled 

neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, 
jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům, 

Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou 
v těchto krajích na tvou, Slávie šíji chopiL 

Horší nežli divé války, hromu, ohně divější, 

zaslepenec na své když zlobu plémě kydá. 
Ó věkové dávní, jako noc vůkol mne ležíCí, 

ó krajino, všeliké slávy a hanby obraz! 
Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné, 

od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám: 

1 [Nesprávně místo listopadu.] 

krásnohlasý zmužilých Slovanů kde se někdy ozýval, 
aj, oněměl již, byv k úrazu zášti, jazyk, 

A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil? 
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé? 

Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy, 
tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruky. 

Neb krve nikde tolik nevylil, černidlaže žádný 
nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec. 

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, 
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. 

Nechť ruky, nechť by jazyk vokovy své vázal otrocké, 
jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných. 

Ten, kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval, 
po světě nesťastnou války pochodni nosil: 

ten porobu slušnou, buď Goth, buď Skýta, zasloužil, 
ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj. 

Kde jste se octly, milé zde bydli vších národy Slávů, 
národy, jež Pomoří tam, tuto Sálu pily? 

Sorbů větve tiché, obodritské říše potomci, 
kde kmenové Vilců, kde vnukové jste Ukrft? 

Na pravo šíře hledím, na levo zrak bystře otáčím, 
než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá, 

Rci, strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obětné 
dávnověkým tehdáž pálily žertvy bohům: 

kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města, 
jenž první v severu zkřísili tomto život? 

Jedni, učíce chudou Evrópu plachty i vesla 
chystati, a k bohatým přes moře vésti břehům, 

Kov tu jiní ze hlubin stkvoucí vykopávali rudných 
více ku poctě bohům než ku zisku lidem. 

Tam ti neúrodné rolníku ukázali rádlem, 
by klas neslo zlatý, brázditi lůno země. 

Lípy tito, svěcený Slávě strom, vedlé pokojných 
cest sadHi, chládek by stlaly vůkol i čich. 

Muž syny města učil stavěti, v nich vésti kupectví. 
a mláď svou učily tkávati plátno ženy. 

Národe mistrovský, jakové pak máš za to díky? 
Roztrhaný hnusné zpotvořenosti věnec. 

Jak včely med zavoníc kradné se do úle cizího· 
stádně hrnou a v něm matku i dítky bijí: 

tak tu domu vlastní podroben pán, chytře mu vlezlý 
soused ovil těžký smutně o hrdlo řetěz. 

Kde spanilá v zelených hájech pěla písně Slovanka, 
již hlaholem zpěvná ústa umlkla němým. 

Kde z mramoru stály hromného paláce Peruna, 
z troskotaných sloupů ted' psota chlévy dělá, 

A. Denis-Vančura: Čechy po Bílé hoře. II. 9 
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Kde k nebi své věžila staroslavná Arkona týmě, 
zlomky drobí zpupná hostě cizího noha. 

Rozbořené želají zdi chrámů Retry pověstné, 
kde čněly, již ryje tam hnízdo si ještěr a had ... 

Národ i čest zmizeli, s jazykem bohové zde zanikli, 
jen sama zůstává příroda nezměněna. 

Les, řeky, města a ves změniti své jméno slovanské 
nechtěly, než tělo jen v nich, ducha Slávy není. 

Ó, kdo přijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého? 
Kým přiveden slušný k své bude vlasti dědic? 

Kdo rce to nám místo, kde cedil svou někdy za národ 
krev Mmduch, kdo na něm sloup mu památky složí? 

Kde hněvivý novotám, otcovskou prostotu bráně, 
válčícím Slovanům Kruk po slovansku velel? 

Neb kudy vítězný máchal meč v půtce Bojislav 
a v pokoji šťastnou zákony řídil obec? 

Již jich více není! S rachotem surového rekovské 
články jejich zhoubný láme oráče lemeš. 

Stíny jejich na dvou se časů hněvajíce ničemnost, 
ve mhle sivé těchto zřícenin upně vijí. 

Upně vijí, že osud posavád se smířiti váhá, 
a vnuka krev lecjak tam hnije, tam se mění. 

Jak muselo v tom by studené být k národu srdce, 
jenžby tu slz jak nad kostmi milenky nelil? 

A však umlkni, tichá, na budoucnost patři, žalosti, 
osluněným rozptyl mráčky myšlének okem. 

Největší je neřest v neštěstí láti neřestem, 
ten, kdo kojí skutkem hněv nebe, lépe činí. 

Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje kvitne, 
tak jen může i zlé státi se ještě dobrým. 

Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svésti nemůže, 
a zmatenost jedněch často celosti hoví. 

Čas vše mění, i časy. k vítězství on vede pravdu, 
co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba. 

Na bolestné pouti nohy básníkovy jsou rozdrásněny zříceni-

nami, pod nimiž se smrtí zápasí národ jeho: 
nám krev milou cizí žízeň chlastá, 
a syn, slávy otců neznaje, 
ještě svojím otroctvím se chvástá. (II., 148.) 

Na žádném národě ruka nelítostného vítěze nespočinula kru~ 

těji, než na Čechách: 
Jak tě vítat, slzou čili zpěvem, 

jako matku či jak macechu, 
země, plná cti i posměchu, 
slavná přízní bohů jako hněvem? 

Hrady tvé se sov a plazů chlévem, 
kraje pastvou staly Nečechů, 
lev ti silný slouží za věchu, 
smrt a mdloba vězí pod oděvem... (II., 99.) 

Bože! Bože! který dobře mínil, 
veždy s národy jsi všechněmi: 
ach, už nikdo není na zemi, 
kdo by Slávům spravedlnost činil!... (III., 24.) 
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Tyto přívaly zoufalství; jež po mém soudu vnukly Kollárovi 
nejpathetičtější znělky, jsou dosti řídké. Optimism básníkův za
puzuje tato temná vidění; Slované stali se kořistí svých nepřátel, 
protože bratrovražedné své ruce obrátili navzájem proti sobě. Kéž 
vyhladí se hněvy, kéž zmizejí vnitřní neshody! 

Tecte mutné, slzy, do Vltavy 
jako déšť a blesky z oblaků, 
nesouc heslo toto dítkám Slávy: 

.Nechte svár, co hrob už vlasti vyryl, 
slyšte národ, ne křik Feaků, 
váš je Hus, i Nepomuk, i Cyrill.. (11., 99.) 

Stokrát jsem mluvil, teď už křičím 
k vám, ó, rozkydaní Slavové, 
buďme celek a ne drobtové 
buďme aneb všecko aneb ničím: 

Národem vás zovou holubičím, 
než, aj, holuby jsou takové, 
že milují hejno spolkové, 
i vám tedy vlastnost tuto žičím. 

Slávové, vy národ zlomkovitý! 
síly sjednocené dělají, 
než proud mělkne a schne roztočitý. 

Slávové, vy národ mnohohlavý! 
moudří horší smrti neznají, 
než jest život huilý, prázdný, tmavý. (III., 62.) 

Ó by, dím, když duch můj tak se choulil, 
naši různí slavští kmenové 
byli zlato, stříbro, kovové, 
já bych ze všech jednu sochu ulil. 

9* 
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Rusko bych já v její hlavu skulil, 
dřík pak byli by v ní Lechové, 
ramena a ruky Čechové, 
Srbsko bych já ve dvě ruky půlil: 

menší větve, Vindy, Lužic dvoje, 
Chorvatů kmen, Slezů, Slováků 
roztopil bych vodění a zbroje. 

Před tou modlou klekati by mohla 
celá Evropa, anť oblaků 
vyšší, krokem svým by země pohla. (lIL, 7.) 

Chvíle není daleka, kdy tato vidění se uskuteční: 

Slavie! ó, Slavie! ty jméno 
sladkých zvuků hořkých památek, 
stokrát rozervané na zmatek, 
aby vždycky více bylo ctěno! 

Od Urálu k Tatrám na temeno, 
v pouštech, kde má rovník počátek 
až kde slunka mizí dostatek, 
království jest tvoje rozloženo! 

Mnoho's nesla, avšak křivdy činů 
nepřátelských všecky přežila, 
ba i špatný nevděk vlastních synů. 

Tak když jiní snadno v půdě měkké, 
ty jsi trůny sobě tvrdila 
na století rumích dlouhověké! (U., 138.) 

Všecko máme, věřte, moji drazí 
spoluvlastenci a přátelé, 

to, co mezi velké, dospělé, 
v člověčenstvě národy nás sází: 

zem i moře pod námi se plazí, 
zlato, stříbro, ruky umělé, 
řeč i zpěvy máme veselé, 
svornost jen a osvěta nám schází! 

Dejte nám tu, s duchem všeslavosti, 
a aj, národ máte viděti, 
jaký nebyl ještě v minulosti. 

V prostředku se mezi Řekem, Britem, 
naše jméno bude blyštěti 
na sklepení světa hvězdo krytém. (II., 140.) 

Nač by proto srdce naše chladlo, 
nač se pohřížilo v truc hlo tu, 
že jsme našli prázdnou pustotu, 
které žádné netklo ještě rádlo? 

Vítězství to nechci, jež by padlo 
s nebe dolů na zem bez potu, 
volím chudou směs a mrákotu, 
aby svět byl, kde nic před tím vládlo: 

arci, že jdou jiní cestou hladší 
těžce my a pozdě za nimi, 
tím jsme ale a náš národ mladší; 

my, co jiní dokázali, známe, 
než to skryto přede jinými, 
co my v knize lidstva býti máme. (II., 142.) 

Již svítá zanícenému oku básníkovu jitřenka probuzení. 

Co z nás Slávů bude o sto roků? 
cože bude z celé Evropy? 
slávský život, na vzor potopy, 
rozšíří svých všude meze kroků. 

A ta, kterou měli za otroků 
jen řeč křivé Němců pochopy, 
ozývati se má pod stropy 
paláců i v ústech samých soků. 

Vědy slavským potekou též žlabem, 
kroj, zvyk i zpěv lidu našeho, 
bude modným nad Seinou i Labem; 

ó, kýž i já raděj v tu jsem dobu 
narodil se panství slavského, 
aneb potom vstanu ještě z hrobu! (HL, 110.) 
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, ~ozději Kolár rozvinul ve formě určitější a konkretnější své 
theone a své tužby v rozpravě »0 vzájemnosti slovanské« (1837) 
a ve sbírce kázaní (1831 a 1844), jejichž literární cena je slabá, 
ale jejichž ozvěna nebyla menší než Slávy dcery. Jeho panslavis
mem nebyl ohrožen stanovený pořádek věcí. 

Nepřipisuj svaté jméno vlasti 
kraji tomu, v kterém bydlíme, 
pravou vlast jen v srdci nosíme, 
tuto nelze bíti, ani krásti; 
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dnes neb zítra vraha zemi másť 
a lid v jařmě jeho vidíme, 
přece když se duchem spojím~; , 
vlast je celá v každé svazku ca stl : 

vzácný ovšem citu nevinnému 
jest i háj ten, řeka, chalupa, . 
kterou praděd nechal vnuku svemu; 

ale meze vlasti nerozborné, 
jichž se bojí tknouti potup~, . 
jsou jen mravy, řeč a myslI svorne, (II" 124,) 

K navrácení štěstí Kollár nespoléhá za vzpoury a boje: 

Pracuj každý s chutí usilovnou 
na národu roli dědičné, 
cesty mohou býti rozličné, 
jenom vůli všickni mějme rovnou; 

bláznovství jest chtíti nemistrovnou 
rukou měřit běhy měsíčné, 
jako k plesu nohy necvičné 
pokoušeti pro pochvalu skrovnou: 

lépe činí ten, kdo těží s málem, 
stoje věrně na své postati, 
velkýť je, buď sluhou nebo králem; 

často tichá pastuchova chyžka 
více pro vlast může dělati v 

nežli tábor, z něhož válčil Zižka. (II., 123.) 

V · 'k ~O vzáJ'emnosti slovanské« mírumilovné smýšlení 
e SpIS u , ' V" t' h' 

'k' J·p.sVtě J'asněJ'j' J'eho panslavlsm Jest ~clsta, IC a, básníkovo vym a ~, , 
" vka arci k jednomu stádu náležící, avšak na sve 

nevmna ovec , ff' v vl J' ko 
zvláštní třídě a dolině se pasoucí,« a zvuky an ary, Jez z~e Y a v" 

, kb" lkl »Náš národ nesmí žíti než ctnosti; radeJl vyzva OJI, um y. v' V , ' St V' 

h t ' nezv doby'vati slávy a života zbraneml zneuctenym1. an 
za ynou 1 . v B o rb' 
Slované nevyhledávali moci a bohatství a vědělt, ze uh ~e 1 uJ~ 
si v pronásledování a v násilí, " Netlačme a nepotuyuJme. am 
ty cizonárodní křovinky a chřastinky, které pod nebetycnou hpou 

našeho národu rostou.« 
d h 'h ' v d v Pešti, před kázaním Když ujímal se svého uc ovm o ura u 

vroucně se modlil: 

Bože svatý, milostivý! 
Mně dej víry plamen živý, 

Posluchačům smysl chtivý, 
Sousedům a bratrům smysl snášenlivý, 
Aby řeč a svobodu 
Nebral národ národu! 1 _ 
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Ani pronásledování jeho protivníků, ani obtíže jeho povolání 
neotřásly jeho umírněností. U něho vlastenectví nebylo než jedním 
ze způsobů víry v pokrok; spoléhal na Slovany, aby harmonie 
vrácena byla rozervané Evropě. Byli mladí, prostí předsudků, jimiž 
spoutáno bylo myšlení sestárlých kmenů: smíří rozpory, o něž se 
potýkali národové západní. Tyto synthese, jak správně poznamenal 
Masaryk, byly tehdáž velmi oblíbeny. Schelling předpovídal příští 
evangelia sv. Jana, před nímž kde kdo sřekne se svého záští, 
a Kirějevský ohlašoval splynutí katolictví a protestantství v lůně 
pravoslaví. Toto svaté dílo smíru vyžadovalo apoštolů, jichž ruce 
by nebyly poskvrněny krví. 

A proč posléz utíkati se k násilí, když prostá síla věcí a při
rozené hnutí duší zajišťují zřejmě vítězství? - ~SlovanštÍ národové 
čelí zase k původní své jednotě, jako v květ a ovoce rozvinulá 
rostlina k svému klíčení a jádru, " Slovanský národ a literatura 
buďtež rovny stromu, jenž se ve čtyři veliké větve dělí; každá 
větev kvete a vlastní nese ovoce, každá se dotýká a svými halu
zemi a listy objímá vzájemně větve druhé, a všecky jsou vkořeněny 
přece jen v jednom prakmeni a vespolek činí jen jednu korunu: 
žádná z nich nesmí uschnouti neb se ulomiti, neboť tím by celý 
strom stal se ne-li rezovatým a červotočivým, přece tuze zohy
zděným .• 

Je zbytečno, aby každá skupina historická upustila od svého 
vlastního života, ač-li jen zachovají stálou vzpomínku na svou 
původní jednotu, Kollár naznačuje prostředky, jak posíliti vědomí 
této vzájemnosti: každý, kdo chce vůdčím duchem působiti na své 
spoluobčany, naučí se čtyřem nářečím slovanským (rusky, polsky, 
myrsky a česky); tímto způsobem jakési společné ovzduší ovine 
různé plody ducha slovanského, a neškodíc původnosti jednotlivců, 
bude udržovati mezi nimi podobnost rodinnou; nářečí se sblíží 
a na místo cizích výrazů nastoupí slova přejatá z nářečí pří
buzných; rozumný pravopis všude se zavede podle pravidel ob
dobných; mladí lidé budou studovati na universitách druhých zemí 
-----

'IP, Blaho, .Jan Kollár v Pešti. ve Sborníku na oslavu stých na
rozenin básníkových, ve Vídni 1893, str. 31.J 
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slovanských, učenci budou spolupracovat o dílech společných 
a scházeti se na častých sjezdech. V tomto plodném sdružení 
hněvy vymizejí, předsudky zahynou a z toho splynutí duší vzejde 
ideál lásky a míru, kterýž uskutečniti jest úkolem Slovanů. 

»Všecko to,« psal Šafařík dne 6. ledna 1823 Kollárovi, ob
držev od něho darem dvojí kázaní jeho, >z srdce a duše mi 
psáno.« 1 V skutku téměř nemožno je říci, kterému z obou přátel 
náleží otcovství oněch aforismů, jichž smysl a jádro přejali oba 
od Herdera. Co Kollár pozoroval ze vznětu obrazotvornosti, Šafařík 
pokoušel se stanoviti methodami vědeckými. > Jeho snaha,« praví 
výborně Josef Jireček, "směřovala hlavně k tomu, aby ony pravdy 
vzdělávací, jež Slovanstvo chová samo v sobě, ve své řeči, ve své 
tradici, ve své literatuře, povznesl a prozkoumal, tak aby blaho
dárně působily opět na národ. Duchovn! vymoženosti Slovanů měly 
dle úmyslu Šafaříkova tvořiti samý předmět vědy, která by byla 
povolána, aby nynější a příští generace vzdělávala, zároveň však 
aby slovanskému kmenu u sousedů zjednala náležitou vážnost 
a jeho duchovním zájmům v učeném světě pojistila rovnocenné 
uznání.« 2 Myšlenka národní stala se jednou z kategorií jeho myšlení: 
ve zprávě o Základech měřictvi čili geometrie Sedlátkovy (1822) 
napsal, že jest to dílo, »v němž kovaný umělecký duch v čisté 
domácí řeči, milou slovanskou srdečností oslazený, zároveň rozum 
i srdce čitedlného čtenáře mocně a neodolatelně zajímá.« Podnikl 
svou první práci vědeckou, svou > G e s chi c h t e der s 1 a v i s che n 
Sprache und Literatur nach allen Mundarten« (1826), 
aby ukázal vnitřní sílu duševního a mravního života svých spolu
občanův, a k sepsáni svých ,Starožitností Slovanských« 
(1837) byl přiveden především přáním, aby svým krajanům dal 
průkazy šlechtické a aby dokázal, že nebyli cizinci mezi Areity 

evropskými. 
Jeho snaha nepřekvapí nás nijak, připomeneme-li si důležitost, 

kterou publicisté připisovali tehdáž dějinám a obratu, jaký škola 
Savignyho vtiskla sporům politickým: byla to doba, kdy vlivem 
Poláků v Rusích spatřovali se jen Tataři nebo Mongolové, a jakkoli 
bizarními zdají se nám dnes tyto důvody, přece bylo by dětinstvím 
zapírati vliv, jímž působily na smýšlení širokých vrstev. Knihy, jež 

1 [List Šafaříkův ke Kollárovi v Č. Č. lVI:., 1873, str. 124] 
• [Josef Jireček, »P a u I J o se ph Š a fa ř í k< v .Oesterreichische Revue«, 

1865, sv. 8, str. 68-69.] 
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měly býti posuzovány jen se stanoviska vědeckého, byly čteny 
jako brožury. ~Národopis slovanský« (1842)stai se vyzváním 
k boji. "Když jsem přinesl exemplář této mapy,« psal Šafaříkovi 
t ze Záhřeba Stanko Vraz, jeden z náčelníků hnutí illyrského, »zdejší 
vlastenci a nevlastenci byli by ji téměř roztrhali. Všickni děsí se 
a nemohou dosti nadiviti se rozšířenosti národa slovanského. Mapa 
vzbudí u nás více vlastenců, než by jich dovedla vytvořiti celá 
literatura.« Tím se vysvětluje, že učenec plachý, skromný, jenž 
bál se hluku a reklamy, a jehož díla jsou čtením spíše těžkým, 
došel nejen slávy, ale i popularity. Když roku 1848 sešel se v Praze 
kongres, jenž byl živým uskutečněním oné jednoty slovanské, kterou 
založil, zdálo se nemožným zvoliti jiného předsedu. t V slavném 
věnování bás~ě »Jan Hus« Pavlu Josefu Šafaříkovi pěl básník malo
ruský Taras Sevčenko: 

A na dávném spáleništi 
jiskra bratství tlela, 
dotlívala, vyčkávala 
rukou tvrdých, smělých. 
Dočkala se ... Spozoroval's 
v popelu hluboko 
oheň dobry smělým srdcem, 
smělým orlím okem; 
a zažehl's, ó mudrci, 
volnosti svit, pravdy. 
A Slovanů rod veliký 
v otroctví i ve tmě 
přepočítal's do jednoho, 
přepočítal's mrtvé -
ne Slovany - stanul pak jsi 
na velikých kupách 
na rozcestí všesvětovém 
jako Ezechiel ... 
A, ó dive! mrtví vstali, 
oči otevřeli! 

Bratr s bratrem objali se, 
řekli sobě, pověděli 

slovo tiché, věrné lásky 
na věky a věky! 
A plynuly v jedno moře 
slovanské vše řeky! 1 

Maloruský básník pykal za své nadšení dlouhým vyhnanstvím 
na stepích orenburských, a osud jeho krutým jasem ozařuje illuse 

1 [Překlad Ad. Černého.] 
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panslavistů. Nestačil jeden básník a jeden archaeolog, aby vy
hlazeno bylo patnácte století dějin, jež zlomily prvotní jednotu: 
bylo připomenuto, že Kollár sám neporozuměl spisovatelům, kteří, 
jako Mickiewicz, Puškin a Gogol, vyjadřují co nejvěrněji význačné 
rysy ducha slovanského a kteří neodpovídali fantastickému typu, 
jejž vytvořil si dle pojetí německých. Tím méně evangelická na
pomínáni apoštolů panslavismu byla s to, aby uklidnila vášně, jež 
po staletí proti sobě štvaly Poláky a Rusy nebo Chorvaty a Srby. 

Jaký byl výsledek jejich úsilí? táže se dnes kritika, které 
z tohoto opojeni brní hlava. Zavedení několika slovíček ruských, 
jež se neujala, a založení několika málo stolic pro literatury 
slovanské. - Ubohé to úspěchy. I dnes ještě Čechové hledají 
svých inspirací a svých method v Německu a ohlas rr.yšlenky ruské 
zaniká na hranicích; i styky vědecké mezi oběma národy jsou 
nesnadné a řídké: Čechové nemají jediné dobré ruské literatury, 
a chtějí-li poznati minulost národa ruského, jsou nuceni překládati 
si díla francouzská nebo německá. V nestejném boji, kterýž udržují 
proti Německu, jaké pomoci dostalo se jim od oné Slavie, kterou 
vzývali jejich básníci a dějepisci? - Veliký lyrik Zeyer s trpkou 
výmluvností vyjádřil hněv, vzbuzený v srdcích tímto novým ná
boženstvím, jež jako všecka dřívější sklamalo své věřící a na rtech 

zůstavilo jen chuť popelu a tlení. -

Nechť jiní na zsinalou tvoji tvář 
ti lichotící masku přitlačí, 
mě neklame ta zlatá její zář, 
zřím pod škraboškou hlavu umrčí. 
Proč nezemřeš, když žíti neumíš, 
když duši vdechnout Bůh ti zapomněl? 
Ty pořád klečíš jen a skláníš hlavu níž, 
ó, žebračko, a úsměv nevěstčí 
nabízíš všem, již šlapou na tvou šij. 
Ó, kéž by raděj velký trup tvůj tlel, 
jenž od moře se vleče ku moři, 
by konec hanby byl! Kéž umoří 
dech hniloby tvé aspoň kletou tluP\]_ 
psů vyjících a krákajících supů, 
jež, nenasytná, lační po svém lupu! 1 

Tyto kletbyi přeloženy v prostou prosu znamenají, že pan
slavism literární nesplnil velkolepých nadějí, jež obletovaly kolébku 

1 [Kořící se Slavii ve sbírce ,Poesie., 1884, str. 133.r 
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jeho. Je to zákon obecný: Která je revoluce, jež by nebyla skla
mala? Znamená-li to, že theorie Kollárovy a Šafaříkovy neměly 
nijakého účinu na postup událostí! - Zajisté politika Ruska ne
přestala býti na prvním místě ovládána podmínkami praktického 
zápasu a vlivy německé často diktovaly chování jeho vlády. Ale 
nemluvě o událostech novějších, kdo by mohl tvrditi, že slavo
filové, kteří dovolávají se téhož programu jako Kollár a Šafařík, 
v jistých okamžicích nepůsobili na caře neodolatelným vlivem 
a nevnukli Alexandru II. válku balkánskou? Zdaž i v Rakousku 
hnutí i1lyrské, obrození Chorvatův a Slovinců nesouvisí těsně 

s myšlenkovým hnutím, jež v letech 1820-1840 unášelo Čechy? 
Kongres slovanský z roku 1848 neměl bezprostředního praktického 
výsledku; připravil aspoň parlamentární spolčení, jež při všem 
sobectvi a předsudcích po dvacet let staví nepřekročitelnou hradbu 
proti nájezdům německým. Je pravda, že Evropa východní ne· 
přestává z kultury německé přejímati normy svého života duševního 
a mravního a nemůže nás to příliš překvapiti, nejprve proto, že 
Němci skoro všude mají v rukou moc a že autorita jejich nalézá 
pevnou podporu ve shovívavosti tříd vůdčích, konečně proto, že 
jsou o hodně napřed a že dříve než budou nahrazwi, je třeba 

učiti se od nich. Zda není však na jevě, že jejich schopnost assi
milační se neobyčejně oslabila a že právě ti Slované, kteří nej
hlouběji prosákli methodami západními, mají dosti jasné vědomí 
své povinnosti ku vlastí, áby mařili nejobratnější pletichy svůdců? 

»Slovutný Slovane!« psal posluchač filosofie roku druhého 
t v Litomyšli M. Roštlapil po přečtení Slávy dcery. -Ačkoli 

s třesoucí rukou osměluji se Vám, mnoho vážený Pane, jen ohlas 
těch citů popsati, které v mém srdci vrou při čtení Vašeho vele
cenného spisu... Jaká blahost mocní se nejen ducha mého ale 
. ' 
I každého Slovana Vaši Slávy dceru čtoucího! Ó kéž byste nás 
brzo, ach brzo zase s pravou Vašeho ducha krásou chtěl potěšiti! 
Jakou cenu a lásku jste u nás vydobyl, neomylným může býti 
Vám, předrahý vlastenče! důkazem, že nejen Vaše spisy jak 
u starosti mnohovážné, tak i u kvetoucí českoslovanské mládeže 
vůbec se ctí, zase a zase čítají, ale že i také každý po tom žá
daném touží štěstí, by Vás v našem spatřiti středu a jestli možno 
na horoucí tisknouti mohl srdce ... « 1 

3 [Spisy Jana Kollára II.. str. 323.] 
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_ Není přehnáno tvrzení, že knihy Kollárovy a Šafaříkovy byly 

evangeliem vší mládeži české v letech 1825-1848: čerpala :,n~c~ 
svou víru v ideál, svou nenávist útisku, svého ducha odnkam 
a oběti svou důvěru v budoucnost Slavie, svou náruživou lásku 
k pokr~ku. Ubohý Slovinec t Martin KuraJd, docela nevinný, byl 
vržen do vězení, že v Ita!ii přistoupil k tajnému spolku Karbonárů: 
zemřel roku 1845 na t Mírově po dvacetiosmiletém vězněn!. V po
sledních letech života jeho podařilo se mu opatřiti sobě exemplář 
Slávy dcery; dal se do pláče jako děcko: »Nyní rád umírám, 
neboť spasena jest vševlast slovanská svým velikým prorokem.« 
Současná generace Kollárova podobala se tomuto vězni: básník 
přinášel jí osvobození, tvořil plodnou illusi, podstatu to síly 

a vítězství. 

Stykem s těmito blouznivci padaly nejzatvrzelejší před sudky. -
»Učenci čeští,« psal Mickiewicz, »ve studiu politické a literární 
minulosti hledají pouto způsobilé spojiti Slovany v jedinou spo
lečnost. Toto studium minulosti podstoupili s nadšením opravdu 
náboženským; jsou proto apoštoly národnosti ... Rusové í Poláci 
chovají k nim stejnou důvěru, neboť mluví stejně nestran~ě . o sv. 
Janu Krakovském jak o sv. Cyrillu; v slavném světle uSIluJÍ za
hladit upomínku na bratrovražedné boje.« 1 Praha byla Jerusalemem, 
kam bratří rozvadění přicházeli, aby uhasili žízeň svou v živém 
pramenu vědy slovanské, k těmto spisovatelům, »kteříž opravdu 
z Čechův učinili národ badatelův a filologů.« 

Studenti putovali s posvátným zbožňováním • ke zříceninám 
pustého, kdysi velebného Sióna, kdežto plémě po té vyhaslé lávě 
živořící nezdálo se ani tušiti, že šlape půdu krví prosáklou! 
Chvěla se jim noha, když stoupali po Vyšehradské skále, zalívaly 
se jim oči, když poukázal jsem jim k Bílé hoře.« 2 S nábožnou 
úctou přijímali vyučování učenců českých, jichž život tiché prác.e 
ospravedlňoval nejhorlivější obdiv. - > Jen s pohnutím lz~ ml.wT!: 
o učencích pražských,. psal svému ministru Rus Pogodm, Jenz 
byl velmi úzce spojen s tímto hnutím panslavistickým, »podobní 
křesťanům, kteří v katakombách zachovávali svaté tradice, snaží 
se udržeti cit národní ve svém lidu; proto snášejí všecky oběti, 

1 >Les Slaves<, 1., str. 46. [Srovn. téhož .Rzecz <: ;literaturz,e 
slowiaúskiej, wykladana w kollegium Francouzklem<. Poznan, 
1850, 1., str. 22-23.] 

• Paměti Jos. Váco Friče (v Praze 1885) 1., str. 122. 
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podrobují se nejtěžšímu odříkání, nelekají se žádného úsilí a ne
bojí se žádného předsudku. < 

-S učitelů nadšení přecházelo na žáky a ponenáhlu se rozšířilo 
silné vanutí odříkání a oběti. Duše nejsilnější byly jím sehnuty 
v témže směru; duchové méně otužení byli jak u vytržení a uvrženi 
v jakési blouznění: vlastenectví má své šílenství jak náboženství. 
Dějiny zachovaly jména některých techto blouznivců, jichž náru
živost svědči o síle vášní, jež rozněcovala téhdáž duchy: Kalina, 
kterýž opustil dobré místo v domě bohatého Jerusalema ze strachu, 
aby se nezhýčkal; Řeh o ř, jenž si vytkl za úkol rozšířiti tolik 
knih, kolik jich Koniáš spálil - 60000; byl to jakýs obr, velmi 
milý a umíněný; každého rána objevoval se, kapsy plné knih, a až 
do večera chodi] po Praze, slézal poschodí, zastavoval znám~, ne
známé a nepustil člověka, s nímž rozmlouval, dokud tento, zastrašen 
jeho výmluvností a jeho hřmotnou postavou, neodkoupil mu několik 
exemplářů. - Kněz J o s e f S chm i d ing e r naproti tomu byl malý, 
hubený človíček, churavý a kašlavý, chodil pěšky, maje ve svém 
kabátě a deštníku plno knih všelikých, chodil po vesnicích, po
učoval sedláky a sbíral členy pro vlastenecké ústavy. 1 Vrstev
níci, ač usmívali se těmto výstřednostem, byli jimi přece pohnuti; 
žiloť se tehdáž v atmosféře velmi čisté a mravnost byla neobyčejně 
veliká; i skeptikové byli tím dojati. »Tehda přišel jsem do Prahy,« 
pravil Helfertovi jeden z přátel jeho, »Němec rodem i smýšlením, 
jak právě jsem podnes; ale co jsem tehdáž pozoroval, jak čeští 
literáti, do slova žili jen o chlebě a mléce, ve všem se uskrovňo
vali, aby se pouze věci svého národa mohli věnovati, naplnilo mne 
obdivem a úctou, jichž dozvuk ještě dnes ve mně žije.< 2 

Nebezpečí hrozilo, aby tento stav duševní nevytvářel více 
mučedníků nežli bojovníků. Žáci Kollárovi a Šafaříkovi byli poněkud 
v duševním stavu milujících, kteří vykřikují svou lásku měsíci a 
čekají, že nebe odmění jejich zápal; důvěřivě spoléhají v idol, jenž 
žil jen v myslích jejich, a sami žili ve světě fantasie; jejich činnost, 
velmi úsilovná, dotýkala se obecenstva jen obmezeného a protože 

1 [Z vlasteneckých ústavů prospěl P. Jos. Schmidinger zvláště M a ti c i 
čes k é, které zjednal několik set zakladatelů; na ni pamatoval i poslední 
vůlí svou, odkázav jí před svou smrtí (t 1852) 1000 zl. ve stříbře. O buditeli 
tom viz .článek Havelkův v Museum, časopise bohoslovců českomoravských 
XXXVI. (1901-1902).] 

2 Helfert, >D r e i S t u d i en<, přidané ke spisu J. Vlacha, .D i e Č ech o
slaven., ve Vídni 1883. 
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pozbývala všeho styku se skutečností, byli odsouzeni ztráceti se 
v mlhách neb opakovati tytéž věty, jichž účin oslaboval se opa

kováním. 
Šafařík aspoň byl od tohoto nebezpečenství chráněn vědou. 

Neobětuje nic z přesvědčení svého, povznesl se k vyššímu pojetí 
svého úkolu a porozuměl, že nejlepší způsob ctíti svůj národ je 
pořád ještě zasloužiti si vážnost cizích učencův opravdovostí svých 
bádání a poctivostí svých vývodů. Vůči Kollárovi, jehož dílo budí 
v nás dojem dlouhého úpadku, každá z prací jeho jeví nám je' 
méně ovládaného svými přáními a jistějšího svou methodou. ~ S tar 0-

žitnosti slovanské. (1837) přes nevyhnutelné omyly tvoří 

v celku jedtn z nejtrvalejších památníků,l a když je srovnáme se slav
ným\ pracemi Zeussovými nebo Miillenhoffovými, pozorujeme brzo, 
že není to český učenec, jenž svými před sudky bývá velmi často 
sváděn. V posledních svých pracích jeví se bezmála úplně vybaven 
z pošetilostí romantických a sám těšil se vším právem, že »zbavil 
se okovů, jež duchu lidskému ukládá jeho přirozená slabost a jeho 
náruživost«; jeho upřímnost byla vždy naprostá, nyní stala se 
opatrnější a ostražitější. Bohužel jeho bádání byla přístupna jen 
malému počtu čtenářův, a lid neužil jeho pokroků; z jeho tvrzení 
zachoval si jen to, co bylo méně· důkladné a z jeho systemu, co 
bylo nejdobrodružnější. Liboval si v přeludu illusí a smyšlenek, 
jež byly vykouzleny před zrakem jeho, až do chvíle, kdy nevy-· 
hnutelnou reakcí pozná nic otu svých nadějí a upadne v zahořklou 
netečnost, jež následuje po šálivých snech. 

Mezi vstevníky Kollárovými mnozí - a nejčelnější - třeba 

podléhali vlivu romantickému a s autorem Slávy dcery věřili, že 

, [Šafaříkovy >S lov a n s k é s tar o žit n o s t i<, první dílo, jež pgzornost 
učeného světa evropského obrátilo k literatuře české, oslavil Fr. L. Celakov
ský tímto důstojným epigramem: 

Z rubínův, topazův a diamantů 
Rumem zařícených, 
V kalu pohozených, 

Tvá umělecká ruka sestavila 
A v ryzí zlato upravila 
Tu korunu. Hle, již ji v jednom líci krá! 

Ten nejstarší, a hned nejmladší, 
Ten nejchud~í a nejbohatší 

Z rukou Tvých, Safaříku! vděčně vza.l. 

(F. L. Čelakovského .Spisů básnických knihy šestery«, 
v Praze, 1847, str. 272.)] 
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Čechové v bídě své musí hledati pomoci v těsnějším sblížení s ná
rody téhož kmene, cítili přece nebezpečenství přepínání, jež pod 
záminkou, že brání národ proti invasi německé, požadovalo na 
něm sřeknutí se své individuality. »Kollárovi se také matou kor.
<:epty - filologicky začíná básnit - a básnicky filologuje,« psal 
Celakovský 1 roku 1832. .Bylo by k přání, aby také do jiných 
druhů básnických se pustil, tak by snad opět okřál.«:I 

Cítil velmi jasně, že inspirace básníkova vyčerpává se velmi 
rychle, . když se nepohrouží v půdu domácí a když se odsoudí 
~íti jen ze své vlastní podstaty. Na rozdíl od Kollára, který miloval 
Cechy, protože byl Slovanem, byl Čechem nejen adoptací a z dobré 
vůle, ale rodem i pudem, a duch jeho, přístupný dálným dechům 
Slavie, proto nezachovával si méně vlastní svou osobitost. Jsa 
horlivým čtenářem německých děl a nadšeným obdivovatelem 
Goethovým, neprošel však universitami německými a vlivům roman
tickým podlehi jen nepřímo. Byl ostatně chráněn od opojné obrazo
tvornosti přirozeným základem rozvahy a rozumu. Napsal mnoho 
epigramů, z nichž většina je velice duchaplných a mnoho velmi 
ostrých: -

Vtipného posměchu odkud se prýští žíla? 
Ze člov~ka a z jeho díla. 
A bychť co poustevník žil mezi pustinami, 
Sám na sebe bych psával epigramy. 

: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) ze StrakoniC' 
vyloucen byl z gyu:nasia b,udějm;,ického, protože byl přistižen při čtení Husovy 
Postl.lly .. Proslul neJP~v~ ruz?ýml překlady, zvláště lidových písní slovanských; 
p~vmm JetlO znamen~tym dIlem Jes~ .~?h}as p!sní ruských« (1829). Re
d!ogo::~l .~es~vou vcelu< (1833), JeJlz vhv na IJterární hnutí české byl velmi 
dulezl~~ N,a sttznost vyslance ruského, vzbuzenou ostrou úvahou o řeči cáře 
Mlkulase, oy: zbvave~v redaktorství časopisu a stolice jazyka slovanského, jež 
mu ?yla za:m:n~ sve;-ena t po smrti Jana Nejedlého (1834). V těchto letech 
krute.ho stradam skl,adal svuj .0 h I a spí sní čes ký c h. (1839) a >R ů ž i 
s to! 1 ~ to U< (184.0), J~ž b?,ly velm! vřele přijaty. jmenován byv professorem 
slaVIstiky. ve yratlslavl, sta~e te.skml ve svém vyhnanství, a když se vrátil do 
Prah~, Sily Je.ho byly vycerpany. Poslední část života jeho byla věnována 
st

v
':-?Ilm filologlc~ým 'I. historic~ým. ceny. podružné. - Pramenem nejspolehli

velSlm pro studIUm Čelakovskeho JSou Jeho .S e b ran é I i s t y<, 2 sv. (1864) 
a Jeho .Ko:respondence< s druhou chotí Bohuslavou Rajskou (.Z doby 
pro ~ ': z e n 1<, 1872), ~Tení, tt;ším, dobrého životopisu Čelakovského; Hanušův 
(l~~t>! Je ne~ostatecny. StudIe daleko nejlepší t sepsaná na oslavu stého vý
rOCl narozen~n bás?í~ových, je Máchalova (>~naoy F. L. Čelakovského 
c: ~bno~u c,::.ske ~lte:atury<) v Gollově Ces. Cas. hist., 1899; u}il jsem jí 
cas!o. [VIZ <!alsl stud:e Machalovy'O básnické činnosti Fr. L.Celakov
skeh~< v~e:.~evUl a o »Ohlasu písní ruských« vListech filol.,1899.] 
. [V lIste Celakovského ke Kamarytovi dne 12. září 1832,S e b ran é 

IIsty«, str. 314.J ' 
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Básník u něho neodděloval se od kritika velmi dobře vyučeného 
a nespokojil se s programem nejistým a obecným; činil vše pro

myšleně. 

Jeho cíl byl již určitější než Kollárův: chtěl vybaviti litera
turu z poroby, v níž zůstávala vůči Německu; zvláště uvědomil si 
jasněji prostředky k tomu. Znal velmi dobře literatury slovanské 
naučil se důkladně jazyku srbskému, ruskému a polskému tak, že 
vycítil jejich jemné odstíny a poznal jejich půvaby. - Byl v přímých 
stycích s většinou vynikajících slavistů, s napjatou pozorností sle
doval události politické a literární, jež dotýkaly se jeho národa. 
Byl takto s to, aby konal to, co Kollár jen kázal: sbíral příslovi, 
pověsti, měl rád staré kroje a dávné zvyky; zálibu choval k dílům 
druhých Slovanů tou měrou, kterou přizpůsobovala se k duševním 
potřebám jeho národa. Jeho překlady národních písní, později jeho 
Ohlas písní ruských (1829) byly přijaty s fanfarou méně hlučnou 
nežli znělky Kollárovy; vnikly mnohem hlouběji v lid a udržely 
si věrnější čtenáře, protože i v napodobení Čelakovský zůstává 
mnohem opravdověji Čechem. K němu hned přiJneme důvěrně. 
Nenalezneme u něho žádnou veteš mythologickou, žádné vypočítá
vání úmorné, žádnou učenost neztravitelnou, žádné hyperboly nebo 
výkřiky. Nepíše hymnu vlasteneckou: dvacet slov mu postačí, aby 

vzbudil pohnutí čtenářovo: -

Potem, krví svatá zem ě! 
Matko mužů velikých! 
div hle! ještě žije plémě 
tvé po bouřích tolikých ! 

Měst tvých účel býval slávy 
domknouti se výšiny; 
a co ves - to bystré hlavy, 
a co hrad - to hrdiny. 

Nuž, té pozasuté sopky 
svou pochodní tajné kobky 
nám, Palacký! osvěcuj, 
dávní lásku rozněcuj! 

Již skromnost výrazu jeví upřímnost básníkovu a duši otvírá roz
sáhlé obzory. 

Hrozí se emfase a nikdy neužívá bombastických frasi; tím je 
daleko více Slovanem než Kollár, u něhož převládá sentimentalita 
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vlastní literátům německým. Dovede rozhlížeti se kolem sebe, mi
luje přesnou podrobnost. Jeho vlastnosti: něžnost, jemný půvab, 
smavá něha v plném světle jeví se v jeho .Ohlase písní 
český-ch« (1839), jenž není sice nejslavnější z jeho děl, jemuž 
však, co se mne týče, dávám přednost, protože to bylo dílo, 
k němuž sám choval zvláštní zálibu. t Po vydání Ohlasu písní 
ruských Kamaryt, jeho přítel nejmilejší, posoudil je v prozíravém 
přátelství, blahopřáv mu, že začal dráhu jinou. »Tak jako se 
Němcům dávno již znechutily písně a vtipnůstky francouzské, tak 
jsem se já i mnozí z našincův až do krku nasytil forem a hluků 
německých. Myslím, že to u mnohých našich počínajících výteč
nějších básníků nemalou příčinou, že tak málo se slyšeti dávají; 
není snad druhu zpěvů, o který by Němci nebyli se pokusili, a 
zpívati, co zpíváno tak zhusta, popisovati, co popisováno bezpočtu
kráte, zpívati řečí českou, ale duchem německým - toť se mnohému 
zhnusiti musí.« 1 

Čelakovský byl Goethem přiveden ku porozumění věčným 
podmínkám umění, k pozorování skutečnosti: jeho osoby nejsou 
všedni reprodukcí obvyklých typův, jeho milenci nebývají vždy 
věrní a jeho sedláci dívají se potměšile zpod svých sklopených 
víček. Nejsme již v zemi neurčité, poznáváme jak obyvatele tak 
i půdu a světlo. Jestliže »Slávy dcera< byla prohlášením ne
odvislosti, »0 hla spí sní čes ký ch« je takto jako prvním aktem 
znovu nabyté svobody. 

Čelakovský, a v tomto význačném bodě liší se od romantiků, 
neobětuje přítomnost minulosti. Má zálibu v písních lidových, 
ale je dalek toho, aby je pokládal za poslední výkvět poesie. 
V zdělanost vytvořila nové potřeby a složitými učinila duše; mo-

literatura musí ji sledovati v jejím vývoji, přizpůsobiti se 
pudům moderního čtenáře. Jako Puškin a Mickiewicz, kteří též 
počali se zpěvy národními, tak i básník český chce tlumočiti tužby 
své doby, zpívati její boly, rozvinouti prapor, kolem něhož se se
skupí zbloudilci, ztracení ve tmách a nejistotě. Nepodařilo se mu 
to, z části vinou osudu, který byl k němu příliš krutý, ale hlavně 
zajisté proto, že pokus byl předčasný. Čelakovský byl přísný 
k sobě samému: jeho forma velice vyniká nad Kollárovu; jeho 

1 [List Kamarytův Fr. L. Čelakovskému dne 4. července 1829 v .Se
braných listech<, str. 243.J 

A.lJell1s·VanČura: Čechy po Bílé hoře. ll. 10 
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rec jest ohebnější a správnější. jeho prosodie volnější a harmo
ničtější; ve stavu, v němž byla posud čeština, toto poměrné zdoko
nalení předpokládalo práci úpornou, i vyčerpal se záhy. Měl také 
snahy příliš mnohonásobné a touhy příliš mnohostranné, jeho 
duše byla tak obsažná a tak chápavá, že brzo pozbyla schopnosti 
reakční; příliš naslouchal hluku zevnějšímu, i nepodařilo se mu 
již v tomto hřmotu rozeznati hlasy vnitřní. Růž e s t o li stá (1840), 
jež především je pokus básně filosofické, po té stránce velmi zají
mavá, i při částech pozoruhodných, zůstává přece po mém soudu 
dílem pochybeným. 1 

Zdá se věru, že spisovatel sám o ní takto soudil: od té doby 
zanechal básnictví, a jeho předčasné zamlčení ponechalo volné 
místo opozdilým stoupencům čirého romantismu, kteří zaplavili 
trh svými velkomluvnými a prázdnými deklamacemi a svými všed
ními slátaninami. Díla Čelakovského aspoň neustále byla čítána 
a nejnadanějším spisovatelům odhalovala ponenáhlu vyšší aesthe
tiku, založenou na prostotě a přírodě; generace Jana Nerudy 
a Svatopluka Čecha je mnohem bližší jemu nežli Kollárovi. -
Bylo však potřebí skoro půl století, aby tento vliv způsobil obrat 
ve vkusu obecném; po dlouhou dobu ještě mínění veřejné bude 
vedeno prázdnými frasisty, jichž opojné vlastenectví ztrácelo se ve 
spoustě slov a kteří myslili, že dost učinili pro národ, když v ně
kolika emfatických skladbách oslavili vznešené ctnosti Slavie. 

Opanovali tak úplně pole, že svými křiky umlčeli hlas mla
dého muže, jenž hlásil se též ke škole romantické, ale své vzory 
hledal v Anglii a ne již v Německu. Na první pohled spatříme jen 
rozdíly mezi Čelakovským a Má c h o u: 2 tento je mučen obrazo-

1 Mám za svou povinnost zpraviti čtenáře, že většina kritiků českých 
posuzují Růži stolistou mnohem příznivěji nežli já. Zajisté je možný případ, 
že mají pravdu; nemohu však říci, než co cítím. Buď jak buď, vliv básně 
Čelakovského byl slabý a obmezený na velmi malý kruh, a se stanoviska 
obecného vývoje dějin českých běží jen o tuto jedinou věc. 

• Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze z chudé ro
diny; jeho vychování jako všech jeho vrstevníků bylo výlučně německé. 
Byl uchvácen hnutím národním, zvlášť události roku 1830 a povstání polské 
hluboce ho dojaly a spisovatelé polští přivedli jej k Byronovi, jenž ho od 
té dohy ovládl úplně. Jeho novellám .Křivoklát«, >Márinka« nedostalo 
se žádného pO'lišimnutí: censura zakázala jeho román .Cikáni •. Jeho báseň 
.Máj« (1836), jež zůstává hlavním jeho dílem, byla velmi příkře posouzena 
a jméno jeho zůstalo neznámo až do té chvíle, kdy roku 1858 představitelé 
nové generace literární (Hálek, Neruda, Heyduk, Barák a j.) vzali si ho za 
symbol svých snah. Překlady německé básní Máchových byly uveřejněny od 
Waldaua (1862), Rambouska (1881) a K. Mullera (1882). - VelmI úplnou 
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tvorností nepokojnou a neklidnou, onen má rád umírněnost a jas
nost; první hledá inspirace své v pramenech národních, druhý po 
všecken svůj život zůstává pronásledován postavami Byronovými, 
jichž mdlými kopiemi jsou jen jeho hrdinové. Čelakovský má 
myšlenky jasné, vůli pevnou, záměry důsledné; Mácha dojímá nás 
hlavně svou slabostí a záchvěvy duše melancholické stejně ne
schopné odpírati svým vášním jako vzdorovati ranám osudu. 
V jedné věci však se sbližují a to ve věci důležité. Jakkoli velmi 
hluboce púsobily na ně vlivy cizí, nepoddali se jim bez odporu 
a jeden i druhý v hloubi srdce chovají trvalou touhu po osvobo
zení. »Ten Lara,« pravi! Mácha, »mne pronásleduje jak Úpír. 
»Až ho v Mnichu překonám, obrátím se do Čech a zůstanu s svým 
básněním na vždy doma.« 

Zemřel příliš záhy, aby zlámal tyto okovy, a snad by se mu 
to nebylo nikdy podařilo. Kritikové posuzují ho nyní s vlídností, 
z níž proniká opozděné přání pomstiti dlouho zneuznávaného 
básníka za nespravedlivou nevšímavost; je možno, že retrospektivní 
naděje jejich jsou dosti libovolné. Mácha podlehl tak mlád, že 
opravdu lze tvrditi, že neukázal, seč jest; to je však jen domněnka 
a celkem úplně nedůvod~á, protože díla jeho neukazují nám žádný 
postupný vývoj osobnosti jeho; neprojevuji ani pronikavější poroz
umění Byronovi, a zdá se mi, že polský kritik Zdziechowski právem 
tvrdí, že Mácha viděl vždy jen vnější stránky velikého básníka 
vzdoru. V jeho nápodobení je trochu dětinnosti, a líčení, jímž chce 
na nás púsobiti dojmem hrůzy, vzbuzují v nás úsměv. 

Aspoň city, jež jeho podivínské postavy mají tlumočiti, prožil 
sám a vzlyky jejich vyjadřují opravdové bolesti. Tím blíží se Čela
kovskému, že v obraze jeví se člověk a že za literaturou pozorujeme 
život. Jak ·Ohlas písní českých", tak i »M áj« je vzpourou proti 
všemu konvenčnímu, otřepanému, proti obrazům strojeným a frásím 
ustáleným. Máchovi nedaří se, aby dal myšlence své formu jasnou 
a opravdu samostatnou - a s toho stanoviska nelze, nechť mluví 
co mluví jeho obdivovatelé, dovolávati se proň místa v první řadě
ale tato myšlenka má svůj původ v zemi domácí. Jeho verše za
chovávají vůni půdy rodné, ať líčí nám mravní zkázu oné mládeže, 

bibliografii článků jemu věnovaných obsahuje Ottův Slovník naučný. - Nej
znamenitější jsou Jaroslava Vlčka, J. Arbesa, jenž vrátil se několikrát k této 
látce, a Poláka Zdziechowského, Ka ro I Hy n ek lvI ác ha i baj ro nizm 
cz e s k i, v Krakově 1893. 

10* 
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které vláda Metternichova s radostí práce vzala i chuť k životu, ať 

nám líčí se sdílným pohnutím krásy přírody. Zvláště miluje pláně, 
jimž vévodí Krkonoše, a údolí, jež zavlažují přítoky Sázavy a Vltavy, 
a též chudé čtvrti pražské, jichž obrázek tak malebný vymaloval 
nám ve své Márince, jednom ze svých prvních pokusů, jednom i z nej
slibnějších, a jenž zůstává mistrovským dílem novellistiky české. 

Mácha je vlastencem, protože je nemožno přetrhati svazky, 
jež poutají člověka k předkům, jichž dědictví dostal, a k zemi, na 
níž vyrostl; miluje řeč českou, protože nemůže nalézti lepšího pro
středku, jímž by žaloval nebi své úzkosti. Ale tyto pudy, jež jsou 
samou podmínkou myšlenky básníkovy, nestačily vyplniti duši 
jeho: trpí bolestmi společnými. lidstvu, a literatura, jež byla posud 
jen nástrojem jednotvárné propagandy, jím stává se výrazem vše
obecných citů. Tím jaksi stojí proti Kollárovi, je méně Slovanem 
a více Čechem, méně výlučným a více lidským. Tím také vy
světluje se obdiv jeho nástupců; byl opravdu průkopníkem, 

a jestliže díla jeho jsou nedokonalá, jeho snahy byly veliké. 
O umění mě! pojem velmi ušlechtilý a o vlastenectví ponětí velmi 
správné; prohlédl, že k uhájení práv národa nejjistějším pro
středkem není stanoviti dogmaticky jeho nároky právní, ale 
oprávniti jeho požadavky svými služban:íi. 

Nebyl pochopen a nemohl jím býti, předně proto, že duch 
jeho nebyl dostatečný, aby obrátil proud unášející množstvf, dále 
proto, že romantísm nevydal ještě svých posledních prospěšných 
účinkův. A to proto, že Čechy tenkrát v prazvláštním po
stavení, a bylo třeba zvuků kovové polnice žáků Kollárových, jež 
zdají se nám ohlušující a jednotvárné, aby probudily ospalé a aby 
povzbudily vojíny. Neběželo pouze o udržení života veřejného, jak 
u národův od dávna ustavených; bylo třeba vrátiti národu, dlouho 
porobě navyklému, touhu po samostatnosti a důvěru v jeho určení. 

Sami o sobě romantikové nebyli by dovedli organisovat armádu 
bojovnou a vésti ji k vítězství; jejich nadšením vykouzlen ze země 
malý voj, ochotný ke všem obětem; nyní šlo o to, seskupiti kolem 
něho lid, bez něhož hrdinství vůdců bylo by zůstalo marno, a na 
místo ideálních tužeb postaviti jasný a nejbiižší program. Proroci, 
jakkoli ještě po několik let zachovávají si vrchní velení duchů, zne
náhla jsou od politiků zatiačeni do pozadí. Vůdcovství kolem roku 
1840 přechází s Kollára a Šafaříka na Palackého a Havlíčka. 

HLAVA TŘETÍ. 

ZALOŽENÍ STRANY NÁRODNÍ. 1 

Revoluce roku 1830 a povstání polské. - Pokroky Čechů v království: 
lViatice; propaganda literární; Tyl a Česká Včela; divadlo; plesy společenské. 
- Rozpaky vlády a nečinnost Metternichova. - Nová fase národní renais
sance: historikové a politikové vstupují na místo literátů: Palacký. - Císař 

Ferdinand: sněm Pražský a probuzení opposice. Ozvěna její ve veřejném 
mínění: sedláci a dělníci. Strana národní se šíří a organisuje. - Odtržení 

Slováků. - Havlíček Borovský. - V předvečer revoluce. 

Mladí obdivovatelé Kollárovi nemyslili nijak na opposici proti 
vládě rakouské.' Liberální hnutí, jež na chvíli vzrušilo Německo 
okolo roku 1818, minulo Prahu téměř nepozorováno. Jakub Malý 
tvrdí sice, že t v některé ch hlavách příliš sanguinických ujímaly 
se také blouznivé idee veliké slovanské republiky federativní, pě· 

, O povšechném stavu Rakouska: >Augsburger Allgemeine Zei
tung« a »Grenzboten«; paměti Springerovy, Meissnerovy, Hasuerovy, 
Hanslickovy, Wirknerovy, Hartmannovy. - (Andrian \Vertburgl >Oster
reích und .. dessen Zukunft< (1843). - (Hartig) .Genesis der Revo
! ut i o n i n O st e r r e i c h« (1850, příliš chl.!1bivá). - Pillersdorff, .R li c k b I i c k 
auf díe polítische Bewegung in Osterreich«. - Vitzthum z Rck
staedtu, »Berlín und Wien 1845-1852«.- Huebner, .Rin ]ahr meines 
Lebens 1848-1849«. - ~rneth, >Schmerling und Wessenfels«. 

Q politickém hnutí v Cechách·. Kalousek, >K o r un o v á n í n a krá lov· 
ství Ceské roku 1836< ve VlčkÓvě Osvětě 1886. - (Falk) »Der bČlhmi
sche Landtag im ]ahre 1847« (sbírka pramenů); - »Politické spisy 
~. Havlíčka Borovského« vydané od Tobolky v Praze 1901 a jeho 
ŽIvotopis od K. Tůmy v Kutné Hoře 1883. - Palacký, .S p i s y a řeč i 
z 9.boru politiky •. (Spisů drobných 1. dí!.) - A. Helfert, Leo Thun 
(v Osterr. ]ahrblicher 1891 :Jc). - Brauner, >B Čl h m i s che B a u e r TI z u s ta n d e 
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stované od tajných spolku, jež se utvořily na Rusi v posledních 
letech caře Alexandra L, a rozšířeny byly zvláště mezi vojskem; 
jimi zpusobeno nebezpečné povstání gardového vojska v .Petro
hradě proti dosednutí caře Mikuláše (1825), jež krutě bylo po
trestáno. Ale přátel toto hnutí nemělo asi mnoho v Čechách. l 

Naopak víme, že přátelé Jungmannovi sympathiemi svými pro
vázeli vojska ruská v Turecku a ve vítězstvích Mikulášových vítali 
naději blízkého obrození slovanského v Evropě. 

Následky, spíše skrovné vítězství Paskěvičových (1829), zpuso~ 
bily jim sice jisté sklamání, ale brzo mysl jejich byla znovu po
vzbuzena zprávami z Francie. Necítili ještě žádné určité touhy, 
toliko vždy živější potřebu svobody a hruzu z vlády, jež každým 
rokem více tížila zemi. Povstáním polským udrželo se některý čas 
hnutí vzbuzené pádem Bourbonovcu. Rusofilové, kteří Hanku uzná
vali za vůdce, viděli v odboji jen šeredný nevděk: proč lidé, 
jimž dostalo se štěstí, že za panovníka měli caře Slovanu, nebyli 
spokojeni svým osudem I - Jejich stoupenců bylo málo, a nej
vřelejší náklonnost této generace, v jejíchž žilách tkvěl romantism, 
klonila se něžně k tomuto odboji, jenž byv podniknut bez rozvahy 
a veden neobratně, byl inscenován vyšším uměním. Dívky a zvláště 
jinoši byli uneseni jakýmsi blouzněním: každý Polák sám sebou 
byl hrdina a světec; v mnohých domech bylo vidět obraz Ko
sciuszkuv, podle pověstného nápěvu z Němé z Portici zpívána 
píseň, jt;Ž připisována byla Jungmannovi: 

Co v jařmu již tak dlouho hyne, 
sesíIená vlast povstává ... 
Hle, chrabře začala Varšava, 
spěš! Praho, spěš, následuj ji! 

Melodie polské ozývaly se ze všech úst; tehdáž počaía se šířiti 

píseň .Hej, Slované«, jež stala se národní hymnou českou. 
Některé hlavy horkokrevnější pomýšlely kořistiti z této horečky, 

jež jim přišla vhod, aby zřídily tajné spolky; neměly však žádného 
úspěchu. Čechové ze svých zkoušek zachovali hruzu před rozhod-

1847<. - Tobolka, ,Počátky konstitučního života v Čechách< 
(v Praze 1898). . 

Nebeský, .Dějiny Musea královstvÍ.Českého<, (1868). - Tief
trunk, >Dějinv Matice české. (1881). - Subrt, .Národní divadlo 
v Praze« (188il. - Ježek, .Zásluhy duchovenstva o řeč a litera
turu českou« (od r. 1780-1880), 1880. 

, [Jak. Malý, .Naše znovuzrození. I., str. 21.] 

151 

nutím i odvážnými; v řadách jejich nestála jak u Maďaru šlechta 
drobná, velmi četná, lačná, zvyklá odvážným kouskům. Agitátoři 

nepotkali se s úspěchem a po porážce Polska brzo se rozhostil klid. 
Nezanikla však vzpomínka na nedávné katastrofy. Veřejné 

mínění rozšířilo se v Evropě, že Ludvík Filip nebude dlouho vlád
nouti, a že pád jeho bude znamením obecného převratu. Čechové 
byli takto přinuceni tázati se, jaké chování zaujmou v případě, 
kdyby se jim naskytl příznivý osud a jaké předloží praktické po
žadavky. Ovšem tyto myšlenky u většiny jich nenabyly určité 

formy; cítili jen potřebu sestoupiti s hvězd na zemi a třeba ne
přestali pěti své hymny na Slávu, poznali potřebu chopiti se práce 
určitější a užitečnější. Předevšim běželo o to, aby rozmnožili počet 
svých přívržencuv a rozšířili v lidu myšlenky, jež byly posud uza
vřeny v kroužku dost obmezeném. 

Čechové měli přirozené emissaře v přemnohých kněžích, v ně
kterých učitelích a v oněch studujících, kteří šli za vedením Jung
mannovým, Hankovým, Kollárovým a Šafaříkovým. V některých 
městech venkovských, na přiklad v Hradci Králové, utvořila se již 
střediska činnosti dosti čilá. Ale výsledky neodpovídaly docela 
projevené dobré vuli, protože úsilí bylo porůzné a nedobře vy
počtené. Museum české sklamalo naděje vlastenců, kteří se ne
starali hrubě o podnik utraquistický a čistě vědecký, na němž se 
přestávalo. Oklikou přivedli je k tornu, co po jich soudu mělo vždy 
být! jeho úkolem. Nejvyšší purkrabí Chotek dovolil Jungmannovi, 
aby s několika přáteli konal pravidelné schuzky, v nichž by při

pravovalo se vydání encyklopaedie. Palacký přiměl výbor musejní, 
aby přibral si komitét encyklopaedický, a když poznalo se, že pro
středky, jež byly po ruce, jsou nedostatečné ve všech směrech, 
aby provedeno bylo dílo tak rozsáhlé, ustanoveno připravovati je 
znenáhla založením spolku, jenž by usnadňoval vydávání duležitých 
prací, a po případě dával jim podnět (1831). M a ti c e - ta
kové jméno dáno jemu podle příkladu Srbův 1 uherských - získala 

1 [> Mat i c e Srb s k á< byla založena v Pešti r. 1826 podnětem básníka 
Jana Hadžiée (Miloše Svetiée), od něhož pocházelo i jméno tohoto fondu na 
vydávání knih srbských .• Matice< znamená v srbštině královnu včel. Jméno to 
n~líbiIo se mnohým vrstevníl':ům: kde je .matice«, tam prý je také celý oul, 
yc~ly a -- trubcI. Podobně Safařík v l}stě k Palackému (20. června 1831) pro
Jevil odpor ke jménu tomu: > Jméno Ceské Matice se mi naprosto a docela 
nelíbí, aniž pochopiti mohu, proč toho jména užito. Bodejž nebylo malum 
omen!. (K. Jireček, .P. J. Šafařík mezi Jihoslovany., v Osvětě 1895, 
str. 781.) Ode jména toho upušténo brzo, když protivníci české národnosti 
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zprvu jen velmi malý počet členův 1 a přízeň některých předních 

pánů stěží uchránila ji od podezření policie, která větřila v ní 
tajný spolek. Trvala však a její zásluhou Šafařík byl povolán do 
Prahy 2 a Jungmann vydal svůj Slovník. 8 Roku 1840 ustanovila se 
na tom, aby vydávány byly spisy čtvera způsobu: 1. bibliotheka 
staročeská, obsahující nová vydání starých děl českých; 2. biblio" 
theka novočeská, zabírající práce učené; 3. bibliotheka klassiků 
starých a nových v překladě českém; 4. bibliotheka domácí, obsa
hující spisy prostonárodní poučného a mravního obsahu. 

Tou měrou, co přibývalo knih českých, získávaly čtenáře roz
manitější a přibýváním čtenářův opět byli povzbuzováni vydavatelé. 
Přes přísnost policie podařilo se, že udržely se některé časopisy 
literární: ~Květy České« (1834) byly příznivě přijaty v části 
měšťanstva a věci národní získaly třídy prostřední posud lhostejné 
nebo nepřátelské, Byly velmi dobře redigovány Ty I e m,4 

sočili a žalovali na Matici Českou jako na novou a: zvláštní společnost, Zakro
čením Palackého u nejvyššího purkrabí hraběte Chotka zachován sic ústav 
ve svém způsobu a řádu, ale nazýván > Pokladnicí českého Museum na vy
dáv<iní knih českých.. Ale pgzději obnoveno zase jméno ,Matice česká', 
(Tieftrunk, .Dějiny Matice Ceské< (1881), str, 44-45,)] 

1 [Zaráželo zejména malé Mastenství šlechty české, Již 5. září 1831 Čela
kovský v listě ke Kamarytovi rozhorleně volá: .Naše šlechtictv0 jeť předc 
jenom čertu špatné. Posud k Matici české ani jeden krom Kinského se ne
přihlásil, až i jiní z ciziny je v tom zahanbují; nebo tyto dny též ze Lvova 
bylo 50 zl. přisláno hrabětem Rosciszewským, jenž se také mezi zakladatele 
položiL Však to nebude než jejich nečest a přijde čas, kdy se jim připomene 
toto všecko,« I Palacký v dopise k Vinařickému 13. ún. 1835 stěžuje si, že 
tak málo šlechticů přispělo k Matici a že i ti, kteří co dali, mnozí jen jako 
almužnu dali. Také hrabě Lev Thun ve svém spise .Ueber den gegen
wartigen Zustand der bohm. Literatur« (1842) přiznává, že mezi 
zakladateli Matice české je s o t van ě k o I i k velmožů domácích. - Vzácnou 
výminku činil kníže Rud ol f K i n s k ý, který první přistoupil k Matici s pří
spěvkem 1000 7.1. a jako první kurator staral se o rozvoj její. Vděčnou pa
mátku zasluhuje jako i mecenáš Fr. Lad. Čelakovského, jemuž roku 1830 
zjednal pevnější postavení, učiní v jej biblioth. kářem s ročním platem 600 zl. 
Od něho také byla zdělána krásná zahrada Kinská, na stráni Petřína u Prahy, 
dílo, které tehdáž také z té příčiny pokládalo se mu za zásluhu, že při tom 
mnoho lidu nalezlo práci a výživu (Tomkovy» Pam ě ti«, t, str. 72.). Pochopíme, 
že opravdový by! žal v kruzích vlasteneckých, když ušlechtilý velmož ten 
v mladém věku 34 let zemřel 27, ledna 1836 v Linci, kdež byl presidentem 
zemské vlády vhornorakouské. V literatuře české zvěčnil památku mecenáše 
svého Fr. L. Celakovský čtyřmi odami na oslavu rodu ,Kinských, v nichž 
zvláště velebí významné heslo v rodě knížecím .Bůh, Cest, Vlast« a na
značuje vznešený úkol šlechty v národě (.Spisů básnických knihy še
stery. 1847, str. 182-189).] 

2 [Viz str. 123,) 
8 [Viz str. 63.] 

4 Josef Kajetán Tyl (1808-1856) t z Kutné Hory. Nakladatel Po
spíšil svěřil mu redakci t časopisu >Jindy a nyní., po roce ve .Květy. 
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Učiněn naň prudký útok, a ačkoli nechybělo mu ducha, věc 
jeho byla tak slabá a protivník jeho H a v I í č e k tak vynikal nad 
něho, že zůstal v nedobrém postavení u potomstva. Bylo by lze 
srovnati ho s Alexandrem Dumasem otcem potud, že snobové neod
važují se přiznati ke své zálibě v něm. Nevyčerpatelný vtip a dobrý 
humor nejsou ostatně vlastnosti tak časté ani tak nepatrné; ovšem 
jsou blízké planosti a všednosti. Tyl nebyl umělcem a nehonosil 
se raffinovaností, ale byl výborným dělníkem literárním, Kramerius 
to s větší obrazností a živostí. Byl vždy pohotově a s touž lehkou 
výmluvností a s touž čilou jasností zabýval se látkami nejrozmani
tějšími. Rozbil dlouhou periodu V elesla vínovu, zdlouhavou a oká
zalou, přizpůsobil ji vkusu a potřebám denním. Před ním čtenáři 
odbírali knihu českou jen proto, aby vykonali povinnost, byla to 
obět vlasti. Tyl dokázal jim, že Čech nemusí býti nevyhnutelně 
jednotvárný a pédantský, Měl vzácný dar, živost výrazu a v di
vadlo i v romány přinášel iIlusi jednání. 

Týmiž vlastnostmi vynikal v životě skutečném. Nikdo více 
nežli on nepřispěl k tomu, že strana utvořena z toho, co posaváde 
bylo téměř jen akademií, že nabyto nových sympathií, získány 
ženy a dívky. Měl smysl pro skutečnost a přesvědčil mnohého 
romantika, že nestačí klásti ruku na své srdce a volati: jsem 
Slovan, Čech, ale že třeba prováděti tyto zásady, mluviti česky 
i jinde než ve svých knihách a učiti češtině své děti. 1 

» Květy " zavedly novotu: platily svým spolupracovníkům. 2 

Velmi skrovně ovšem. Nicméně by! to hodný skok k pravidel-

proměněného (1834), podržel ji až do roku 1846. Uveřejnil v nich mnoho 
románův a novel, jež byly velmi příznivě přijaty a jež zjednaly mu zásluhu, 
že pokládá se za otce výpravné prosy české: jich ryzí cena je skrovná, ale 
nejsou nudné a velice přispěly, že množství čtenář~ bylo získáno písemnictví 
českému. Na nejlepší novellu jeho »P o s I e dn í Ce c h< (1844) učinil velmi 
prudký útok Havlíček v pověstném článku, jejž lze pokládati za manifest nové 
školy proti idyllickému romantismu, Tyl, prostřední sice spisovatel, ale velmi 
čilý vlastenec, s velikým prospěchem pracoval o rozšířeni myšlenky národní 
ve společnosti české. Měl náruživou lásku k divadlu a zůstavil asi 100 kusů, 
z nichž některé hrají se posud. Po roce 1848 byl přinucen opustiti Prahu pro 
drama své »J a n Hu s<; s kočující společností hereckou putoval nuzpě po 
království a konečně bídou umřel v Plzni r. 1856. [I. L. Turnovský, .Zi v o t 
a dob a Jo s. K. Tyl a<, v Praze 1892. Rozbor literární činnosti podala EJ. 
Krásnohorská v Osvětě, 1878.] 

1 Turnovský nepřehání, když praví: .Nebylo v národě českém před 
ro.kem 1848 mocnější propagandy nad .Květy' a yůbec nad činnost literár
ního kruhu, jehož hlavou byl po celá léta Tyl.« (.Z i vo t a dob a Jo s. K a j e
tana Tyla«, str. 43.) 

2 Tyl sám dostal honorářem za svou novellu svrchník ještě dobrý. 
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nejSlmU pořádku věcí a podmínka dobré organisace práce duševní. 
Poměrnou svou štědrostí Tyl získal jistou oblibu mezi mladými 
lidmi a to tím spíše, že nečinil přílišných požadavků. Po svých 

_ spolupracovnicích žádal jen původnost, co jemu, tuším, značilo 
lásku k Čechám. Povolil přívalu vlastenecké poesie. Fr a n tiš e k 
Jar o s 1 a v Va ce k - K a m e nic ký (1803-1869) ve znělkách opěval 
dějiny české až do smrti Břetislava 1.; K are 1 V i na ř i c k Ý 
(1803-1869) oslavoval krásu jazyka českého, konečně Jan 
E r a z i m Vo cel (1802-1871) -- abychom neprodlužovali příliš 

snadný výčet 1 - v mlhavých a nudných epopejích opěval ,Přemy
slovce' nebo ,Meč a kalich'. Všickni tito mladí lidé měli nejlepší 
úmysly na světě, a jejich sláva byla by trvalá, kdyby k vytvořeni 
díla literárního stačilo milovati vroucně svou matku - vlast; plody 
jejich namahavé práce, třeba některé episody nejsou nezajímavé -
ale tak nudné, jednotvárné, kostrbaté - jsou nesnesitelné, čím 
nemíním, že byly neužitečné. 

Je těžko říci, pokud tento neustálý drobný déšť sentimen
tálních básní uchvacoval čtenáře. Nic není nesnadnějšího než 
v dané době stanoviti stav veřejného mínění, protože nemáme 
jiného vůdce než subjektivní dojmy jednotlivých svědků. V nedo
statku však přesných pramenů jsme ovšem nuceni spokojiti se 
zprávami, jež máme, leda že nesmíme nikdy zapomínati, že na
prostá cena jejich jest jen skrovná. V letech 1820-1840 nezdá 
se, že by společnost měšťanská byla zasažena hnutím slovanským 
- čemuž zajisté nelze rozuměti než způsobem obecným, ale vý
minek bylo věru po řídku. Springer ve svých Pamětech vypra
vuje nám,2 že jako děti (okolo roku 1830) mluvili česky jen s če
ledí, služebnými a sedláky a pokřikovali na sebe česky, když prali 
se s uličníky: »Ani ve snu nás nenapadla možnost českého vyučováni 
školního. Nevídali jsme žádných knih českých a nemyslili jsme 
jinak, než že čtení, počítání a do konce vyšším vědomostem jako 

1 [Z dlouhé řady básníků-buditelů připomínáme ještě J o§ ef a K r a s o
slava Chmelenského (1800-1839), obětavého přítele Celakovského, 
Fr. S u š i I a (1804-1868), zasloužilého sběratele písní národních na Moravě, 
Váco Jaromíra Picka (1812-1869), jehož písním vlasteneckým dostalo se 
krásných nápěvů, B o I e s I a v a J a b Ion s k é h o (1813-1881), jehož »Písně mi
losti. byly oblíbeny a .Sal?mon čili moudrost otcovská. posud slouží účelům 
didaktickým, a Václava Stulce (1814-1897), autora .Perel posvátných. a 
• Harfy sionské,<, překladatele poesie Mickiewiczovy.] 

2 [Ant. Springer, >Aus meinem Leben< 1892, str. 14-15.] 
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mluvnici a pravopisu možná se učiti jen v německém jazyku. 
Maloměstské kruhy, v nichž jsem vyrostl, nemyslily jinak, .. Náš 
učitel, ač rodem Slovan, přihlížel přísně, abychom byli pilni čisté 
němčiny.« - "Na česká představení divadelní,« praví zase 
Hanslick, »posíláni služební, z nás nikdo nikdy tam nešel. Pochy
bovat o přednosti němčiny, ba o jejím výlučném právu v spole
čenských stycích, v umění, ve vědě, ve škole, ve správě nikoho 
ani nenapadlo.« 1 

Jestliže známe ducha měšťanstva, který bývá týž ve všech 
zemích, jeho marnůstky, jeho hrůzu z novot, tento obraz zdá se 
býti pravdě velmi podobný. 

»Nevěřte tomu, že se Praha neněmčí, < psal r. 1841 vlastenecký 
Tom á š Bll r i a n, »známi já Prahu z dřívějších časů lépe než Vy, 
já se v ní před 40 lety narodil, v ní do škol chodil, v ní až do 
L 1819 jako voják ležel a se všelikými lidmi obcoval. Vím tedy, 
jak to tenkrát bylo a jak to jest nyní, když jsem zase Prahu 
navštívil. Nebylo-li tenkráte více Čechů, než jich jest nyní, tedy 
byl živel český převládajícím a méně měšťanův a jiných lidí 
umělo německy, než nyní. Nyní umí téměř každý měšťan a každá 
měsťanka po německu, co dříve nebylo. Vůkol našeho obydlí 
ve Spálené ulici byli měšťané skoro všickni Čechové, jména domů 
byla česká, která teď docela již zmizela; tak' se nazývali domové 
po pravé straně z alejí u Kameníků, u Čtveráků, Křikavů, Pachtů, 
u ~andíků, Soudků, Bezděků, u Kamenného ptáka, u Krajských, 
u Stětinářů, Dundrů; kdož o nich nyní něco ví? Po ulicích všecko 
česky se ozývalo, nyní málo kdy česky slyšet. Tomu jedině při

pouštím, že se snad nyní dob r á čeština zmáhá, a že má nyní 
více milovníkův a pěstitelův než tenkráte: avšak všecko se již nyní 
učí dobře německy.« 2 

Toto svědectví je zajímavé a naznačuje, že byl dvojí opačný 
proud: zákony školní a praxe správní způsobem automatickým půso
bily ve prospěch němčiny, kdežto Čechů, kteří se zoufalou rozhořče
ností odpírali cizí invasi, přibývalo co do počtu a jistou měrou 
co do větší troufanlivosti. Tento zápas několika osamělých jednot-

~ Edv. ~an~lick, >Aus meinem Leben<, 1894, I., str. 15. Svědectví 
I:Ians.hcko~o Je duležit~, poněvadž j~h? otec, t skriptor univ. knihovny, znal 
v:!ml ?obr~ cesky ~ :ne~ styky velmI pratelské s Hankou, Purkyní. Palackým; 
vSl~k~l s mm. mlu~lh nemecky. Podle něho teprv okolo roku 1845 vlastenci 
pocah - ve~ml plase - ozývati se proti vyloučení češtiny . 

• [F. Censký, .Z dob našeho probuz;ení, 1875, str. 119-120.] 
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livců proti správnímu stroji a získanému popudu byl velmi ne
vděčný a úspěchy jeho na dlouho nebyly ani patrny. Helfert
který je svědek hodnověrný, poněkud pessimistický - tvrdi, že 
až do roku 1848 bylo velmi zřídka slyšet osoby lepšího stavu 
mluviti česky na ulici, zvláště dámy; nikdo by se nebyl odvážil 
zeptati se neznámého po česku z obavy, aby si nezpůsobil nějakou 

hrubost. 
Nejhorší je, že matadoři strany národní neunikaJi vlivu pro

středí. Frič vypravuje nám při této příležitosti zábavnou anekdotu: 
vzpíral prý se Tomkovi, jenž ho chtěl získati pro historii, nechtěl 
se vzdáti poesie: Paní Palacká ujala se ho: - »Das ist brav! Wir 
brauchen einen Dichter,« pokračovala stále německy, »aber einen 
grossen.« 1 Vlastenectví české nebylo dále než v prvém období 
svého vývoje; nepovzneslo se ještě nad stav předsudku, nesestou
pilo posud z hlavy do srdce. Strana po většině se doplňovala ze 
studentů původu selského, jen živořících, pokorných, jimž nepodařilo 
se samy sebe přesvědčiti, že jsou rovni měšťanům německým, a týž 
duch bázlivosti ovládal vůdce. - Báli se všeho, co se vymykalo 
vyšlapaným cestám, a návštěva kavárny zdála se jim pohoršením; 
za bohaprázdného pokládali každého, kdo kouřil, a za nebezpečné 
všecky, kdo trávili své večery v hospodách: byli to nešťastníci, 
kteří kompromitovali" dobrou věc; jejich čistota s neklidnou pozor
ností matky bděla nad »panenstvím« literatury české; vyhýbali se 
vůbec politice, a ti, kteří se jí zabývali, čerpali své idee výlučně 
ze slovníku Rottekova, jejž všickni liberálové .němečtí měli tenkrát 
za evangelium. »Palacký,« 2 píše Frič, který nám načrtl trochu pře
hnaný, ale ne nespolehlivý obraz společnosti české před rokem 
1848, »čerpal politické zprávy po všechna ta léta výhradně 

z Augsburských Všeobecných novin, čímž vypěstoval v sobě 

z odporučených státnických zásad Guizotův a Thiersův osudný 
doktrinarismus, k našim poměrům nijak se nehodící. Zásady 
o rovnováze exekutivy a legislativy hodí se tam, kde národ již 
dobyl toho postavení a takové moci, že se o jedno nebo druhé 
se svými pretendenty a spasiteli rozděliti může. .. Našemu však 
politickému ruchu, sotva že jsme se probudili a trochu zpamato
vali, zásady tyto rozhodně nesvědčily. Nerozjeli jsme se ještě ani, 

1 [»Paměti Jos. VácI. Friče<, 1., str. 331 a 336.] 

• [I b i d., II. sv., str. 148-149.] 
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a již nás politický věhlas počal hemovat! V době, kdy bylo všech 
sil třeba, abychom povozem svým poněkud hnuli ku předu, za
věšovali našinci na naše kola závěsku ze samé opatrnosti, bychom 
s kopce neslítli, na jehož vrchol měli jsme se teprve dostati! 

Touto výstřední opatrností, tímto pěstováním konvence a tímto 
strachem před neznámým, jež vlastenci ploužili za sebou jako cáry 
otrocké, bylo zdržováno obrácení lidu, jehož souhlas vždy musí býti 
vynucen. Ale protože je neschopen odporu právě tak jako iniciativy, 
lhostejnost jeho měla důležitost jen podružnou a nezastírá úplně 
úspěch hnutí národního, jež šířilo se jak co do hloubky tak co 

do šířky. 

Knihy, četnější, byly také ceny více než prostřední; řeč je 
jednodušší a jasnější. Někteří spisovatelé počali psáti ne tak z po
vinnosti k vlasti jako proto, že v tom nalézali zálibu, a jejich sdílná 
horlivost zajistila jim dosti značnou oblibu. Tyl věnoval znovu 
pozornost divadlu, »jež je životem,« jak pravil, »a tvoří opět 

život.« Představení česká, t na divadle stavovském zaniklá po 
roce 1805, byla obnovena r. 1812, kdy ve prospěch dobročinný 

dovoleny opět hry české v některé nedělní a tak zvané noremní 
dni. Zápovědí r. 1820 hráti ve dni noremní postiženy byli těžce 

české hry, nově dovolené. Teprve za spoluředitelství Jana 
N. Štěpánka (1824-1834), který sám vedl režii, české hry pro
vozovány mnohem častěji, ač za okolností tak žalostných, že diváci 
byli odpuzováni, i nebylo řídkým zjevem, že škrtnut konec kusu 
nebo že v samém prostředku kusu spadla klidně opona, když hro-

že zábava se protáhne. 1 t Když za nového ředitelství Stogrova 
byla zanedbávána česká představení, přátelé českého divadla získali 
pro divadlo od vlasteneckého měšťana pražského Arbeitra bývalý 
refektář klášterní v Kajetánském domu jeho na Malé Straně, a při-

. , [Nedostatky představení českých her na divadle stavovském vyplývaly 
z toho, že česká Thalie byla jen v po druží německého divadla. Česká před
stavení obmezena byla jen na nedělní a sváteční odpoledne od čtyř do šesti 
hodjn. C?d sv. Jana do sv. Václava vůbec ne.hrálo seyčeskYi někdy také upouštěno 
od ceskych her v postě a v masopustě. NIcméně Stěpánkovi náleží zásluha, že 
pravidelnějším pěstováním českýc!1 her na stavovském divadle v 1. 1824-1834 
rozmnožena byla produkce dramatická a vychována nová generace obratných 
l)e:-c?v a zpěváků (J. K. Tyl, J. J. Kollár, Manetínská, Strakatý a j.). Za režie 
~tepa~~ovy provedeno bylo česky 123 kusů (34 oper a zpěvoher a S} veselo
her a cmoher). Z té doby pocházejí p r v n í čes k é ope r y Františka Skroupa: 
»Dráteník< (1826) a >Oldřich a Božena< na text Josefa Krasoslava 
~h~elenského, který vedle K. Š. Macháčka byl též obratňým překladatelem 
CIZICh, tehdáž oblíbených oper Mozartových, Rossiniho.] 
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cmením Jos. Kajetána Tyla znzena společnost ochotníků, jíž ve 
prospěch dobročinný dovoleny hry české. V .Kajetánském divadle« 
za režie Tylovy v·l. 1835-1837 ve vlasteneckém zanícení vystu
povala celá řada mladých spisovatelů (Mácha, Rubeš, Sabina, 
Jablonský). Na žádost Stéigrovu roku 1837 přerušena sice další 
představení česká li Kajetánův, ale z příčin kasovních dopřáno jim 
hojnějšího místa na divadle stavovském. Za nového ředitele Hoff
manna (1846) Tyl ustanoven za dramaturga českého divadla: za
vázal se, že každého roku napíše dva kusy původní tak dlouhé, 
aby vyplnily představení, a přeloží šest cizích kusů; upravoval 
kusy pro jeviště a řídil zkoušky. Tato práce spěšné improvisace, 
v níž horlivěji se nemohlo téměř pokračovati, popřála jen iIlusí 
divákům, kteří neměli velkých požadavků. Měl nadání, že rozuměl 
jevišti. Obecenstvo se bavilo a přišlo opět. 

Dostalo se mu napodobitelů: na venkově i v městečkách 
tvořily se kroužky ochotníků, Když prostředky byly příliš nepatrné, 
spokojili se přednesem některých básní, zpívaly se oblíbené písně 
nebo sbory Jana Ne p o m u k a Š k r o u pa, 1 skladatele tehdáž 
oblíbeného. Ženy a dívky, které ze zvláštního falešného studu 
dlouho se vzdalovaly věci slovanské, byly ponenáhlu obráceny od 
svých manželův a bratrů; p r v n í pIe s n á rod n í by! událostí. 

I zde podnět vyšel od Tyla; několika skrovným kroužkům 
podařilo se získati hrstku odvážlivců, aby uspořádali jednu z oněch 
velikých slavností světských, jež shromažďují v sále žofínském 
elitu spol'.Očnosti a jež tolik kouzla a lesku propůjčují starému 
hlavnímu městu. - ~Český bál - a k tomu v Praze i To bylo 
divení, žasnutí, hádání, vysvětlování, zatemňování; mnozí ani po
chopiti nemohli, jaký to bál bude, ten český bál, a jak to možná, 
aby se v Praze na bále česky mluvilo!< Nechybělo ani špatných 
vtipů: mladá dívčina tázala se pořadatelů, zda-li pravda, že tam 
kol Jungmannova slovníku, ve skvostné vazbě uprostřed sálu jako 
na oltáři vyloženého, tancovati se bude, jako židé kolem archy své 
činívali. - Jiní tvrdili docela, že prý tam každý dříve než do sálu 
vstoupí, bude nucen podstoupit krátkou zkoušku z gram matiky 

1 Jeho bratr František Škroup proslavil se t prvními operami 
českými (viz str. 157) a svou hymnou »K de do m o v můj ?<, jež stala se písní 
národní. [Tato píseň - textem svým zvláště nevynikající - Sy jinými zpěvy 
vložena byla v Tylovu frašku pražskou .Fidlovačka nebo Zádný hněv 
a žádna rvačka< (1834).] 
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Nejedlého. 1 Ples byl velmi skvělý (5. února 1840), a vřelost, s jakou 
t .Květy« psaly o něm, podává nám dosti jasný pojem o stavu 
duševním, v jakém žilo se tenkrát a jenž byl jakýmsi dětinským 
hrdinstvím. - .Bylo 5. února. Nastal večer. Národními barvami 
ozdobený sál konviktský skvostně se osvítil, a nežli devátá hodina 
odbila, hemžiíy se pod klenutím jeho řady spanilomyslných dam 
a slečen, délkou jeho procházeli se vysocí ouředníci, vojenští dťI
stojníci, professorové, ctihodní veteráni literatury naší, jakož i vá
ženi měšťané s uš!ech tilými dceruškami i mladší stoupenci jejich. 
A jeden cit, jedna myšlenka opanovala bezděky mysl i srdce je
jich! Hovor český, hovor nenucený, upřímný rozléhal se na všech 
koncích (němčina a frančina jen jako host mezi dvorný~i a tole
rantními hostiteli na krátce tu onde zavzněla), a rozkoš byla po
slechnouti spanilé tanečnice, jak bez upomínky, bez pobízení, ale 
také bez ostejchavosti k jazyku mateřskému se přihlašovaly, ano 
i některého zapomnělce samy káraly! Slušná byla tedy pocta, an 
se jim o půl noci uprostřed veselí tato báseň tištěná podala: 

Jako v ranní zlatoskvělé záři 
krajina se leskne probuzená: 
tak i čarokrásou vašich tváří 
země česká rdí se ozdobená. 
Blahozvukem slova česká plynou, 
kdy se medová hnou ústa vaše 
a kdy Češky k vlasti své se vi~ou 
oslavuje se tu matka naše! 
Nastaneť zas jaro v kraji českém! 
Květy nadějné se rozvíjejí, 

, 

vzešlé citů vašich vroucím bleskem; 
vlast je sluncem, vy jste záře její!. 

Když zpozorovány české taneční pořádky, nastalo nové nadšení: 
každý chtěl míti jeden na památku. 

Úspěchem povzbudili se pořadatelé; 2 roku následujícího dali se 
znovu do práce. Praha, ač žilo v ní již 105.000 obyvatelů - více 
než v Pešti (90.000), skoro třetina Vídně - zůstala městem ven-

'Zjbrt, .»Jak se kdy v Čechách tancovalo< 1895 str. 307. Se 
svou svedomltostí a svým obyčejným uměním Zíbrt vyč~rpal látku. 
• 2 [V .listě k T. Burianovi J. Pospíšil oznamuje plný úspěch prvního 

(
c;Ské.ho. balu vyyPraze, jeho~ »první myšlenka byla Tylova a ještě jiného Tyla 
S f,:mmlra), m<;sťar:a a horhvce.,~. Členy vý!?oru byli Tyl, Vrťátko, Pichl, 

b
abma, ,Nebesky, Picek, J. Posp!sIl a j. (F. Censký .Z dob našeho pro-
uzen!<, str. 96.] , 
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kovským; všickni se znali a kmotrovství bylo ve veliké úctě; český 
ples byl jedním z obvyklých předmětů rozhovorů, mluvilo se o něm 
již po několik měsíců napřed. I představitelé šlechty neodmítli 
svou přítomností poctiti tyto národní besedy; nejvyšší purkrabí 
odvážil se toho roku 1841. Úředníci podřízení, hašteřiví, mnohem 
více Němci, udržovali s pořadateli drobnou válku, kde poslední 
slovo nezůstávalo vždy policii. Mstila se surovostmi, ponechala na 
příklad r. 1842 více neděl ve vězení mladého Františka Ladislava 
Riegra,l jehož pověst takto připravovala. Toto týrání od chvíle, 
kdy nezastrašovalo více, zvětšovalo jen horlivost neofytův a dodávalo 
jim zajímavosti. Venkov následoval příkladu Prahy; plesy a večírky 
literární skýtaly všude příležitost ku projevům vlasteneckým; tyto 
besedy sbližovaly nespokojence, popuzené vládou Metternichovou. 
Ve Vídni Čechové, Jihoslované a Poláci uspořádali bály »slovanské<; 
ples roku 1847 byl neobyčejně skvělý: bylo tam na dva tisíce 
osob, t vladyka černohorský s pobočníkem, kníže Miloš srbský, 
knížata Liechtenstein a Auersperk, hrabata Ferdinand Kolovrat, Lev 
Thun, František Šlik, Eug. Černín, Deymové a j.; řekl bys, že 
vysoká šlechta v předvečer revoluce podniká prohlídku svých sil. 

Zatím co se tančilo, Havlíček, jsa uzavřen v osamělém svém 
pokojíku, hořce vysmíval se mladým hrdinům, kteří vesele za
chraňovali vlast za zvuků hudby: »Vyryjte do desk železných, že 
v Praze roku 1842 byl ještě český společenský bál! - Kde těch 
Čechů nabrali? Veliký, dobrý otče! Plyň tam nad nimi plesajícími 
a odpusť jim, jestli někdy pro milostné usmání jedné dcery české 
na jho bratří a sester svých zapomínají!« - Jeho krásný hněv 

nebyl méně dětinský než krouživé projevy jeho přátel. Studenti 
byli mladí a poněkud snadno brali na se vzezření hrdinů; ještě 

nenastal okamžik stéci Kapitol: i na bálech českých mluvilo se 
mnoho německy a ze šlechticů pozvaných většina nebyla spojenci 
zcela jistými. Tento trochu planý hluk nebyl však neužitečný; Slo
vané stávali se méně bázlivými a zvykali si veřejně vyjadřovati své 
myšlenky; shromáždili opět některý počet měšťanú, dřevařů, sládků, 
jednoho inženýra, ba i některé šlechtice, barona Drahotína Villaniho, 
hraběnku Eleonoru Kaunkovou. Generál kníže Karel Schwarzen-

1 [Mladistvý Rieger byl obviněn, ,že p.omáhal pO,lskému. c::miss,:ři při do
pravě zapovězených knih, které polska emlgra~v~ posIlala z c:zmy pres Cec,hy 
do Haliče; byl vězněJl 17 dní. List Jar. PO,splsl1a k T. Buna:lOvl dto 5. uno 
r. 1842 ve sbírce F. Cenského, »Z dob n a s e hop rob u ze n 1«, str. 124.] 
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berk doléhal na to, aby důstojnici jeho učili se česky; plukovník 
hrabě Degenfeld-Schonburg na svůj náklad vydal pravidla služby 
vojenské jazykem českým (1845) ve prospěch podřízeného sobě 
pluku. Tyto obraty, jichž upřímnost nebývala vždy nepopěrna, a jež 
nebyly v vždy velmi trvalé, měly nicméně opravdovou důležitost; až 
dosud Cechům především chyběli vůdcové političtí, muži, kteří by 
svým vychováním a svými styky byli s to, aby vyslovili a před
ložili panovníkovi přání lidu; připojení, třeba jen povrchní, něko
lika pánů dodávalo jejich požadavkům úředního posvěcení. Sedláci, 
kteří zůstali, ne lhostejní, ale zdrželiví a skeptičtí, pozornějším 
zrakem sledovali události. Při přástkách se vypravovalo, že se 
němčina v Čechách zhola vykoření, a že arcikníže t Štěpán se o to 
zasazuje. 1 

Cizinci počali pozorovati, že nějaká změna děje se v Čechách. 
Ludevít Gaj, jenž by! pravý tvůrce hnutí illyrského, sešel se 
v Praze s několika Poláky, kteří nebyli docela zachváceni nenávisti 
k Rusům, a se Slováky, kteří hledali prostředků, jak čeliti útisku 
maďarskému. Srbové lužičtí přicházeli sem studovat na semináři 
lužicko-srbském, a jeden z nich, Jordan, založil denník -Ost und 

aby probouzel cit národní u Slovanů zapadlých v Sasku 
a Prusku. Fakulta lékařská vábila dosti hojně cizích studujících: 
universita Vídeňská za slávu svou děkovala z větší části K a r 1 u 
Rokytanském u (1804-1878), jehož práce o pathologické ana
tomii požívaly evropského jména, a Josefu Škodovi (1805-1881) 
jehož spis »Abhandlung uber Perkussion und Auskultation« (1839) 

změnil diagnostiku. Ani Rokytanský, ani Škoda nebyli vla
stenci českými, ale pocházeli z Čech, 2 a slovanští studenti uvá
děli rádi jejich jména, aby odráželi sofismata oněch odpůrci'! svých, 
kteří chtěli je vyloučiti z oboru vzdělanosti. Ostatně měli v Praze 

a žáky, některé velmi vynikající, jako Piťhu, Bohdálka, a 
zvláště Hamerníka, člověka protivného klerikáli'!m, kteří t později 
vymohli propuštění jeho z úřadu. 8 Uměl velmi nedokonale ně-

1 Čenský, ,Z dob našeho probuzenÍ« v listě Fialkově k Buria
novi dt; 25. září 1845, str. 176. ~ Roku 1844 ar~ikníže Štěpán, syn palatina 
uhS'rsk~ho Jos~fa a ::nuk v LeopOlda IL, byl jmenován správcem zemským 
v C~chach ,[a zustal JIm az do roku 1847, kdy po smrti otcově byl povolán 
na Jeho mlsto za palatina uherského]. 

'V ~ [~. Rokytanský narodil se r: 1804 v,Hra~ci Králové z rodiny 
uredmcke, Josef Skoda r. 1805 v PlZnI z chude rodmy řemeslnické.] 

v 3 [Zajímavé zprávy o vynikajících professorech na lékařské fakul ě 
prazské v letech čtyřicátých XIX. století a zvlášť o Jo S. Ham e r ní k o v i 

A. Den i s - Van Č tl r a: Čechy po Bílé hoře. II. 11 
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mecky a hrozně neobratně užíval jazyka toho: studenti čeští se 

tím chlubili. 
Němci z počátku jevili jakousi blahosklonnost, poněvadž ne

předpokládali, že by koho napadlo popírati přirozenou jejich 
přednost a výtečnou hodnotu vzdělanosti německé. Jakmile Slované 
mluvili o rovnosti, jejich sousedé vzpírali se této nestoudné do
mýšlivosti. - Že by tito hei10ti se pokládali za ,. Kulturvolk., že 
by chtěli býti stavěni na týž stupeň jako .národ osvícenosti 
a ctnosti., nebylo-liž podnětem k pohoršení a opovržení? Od té 
chvíle jednotlivé strany počínají se jeviti se všeobecnými rysy, jež 
dosud si zachovávají. Vůči Čechům, kteří pod vlivem školy histo
rické přijímají za program návrat ke zřízení zemskému z roku 1627, 
Němci vracejí se ke theoriím racionalistů francouzských, vyklá
dajíce je ovšem co nejlépe ve svůj prospěch a domáhají se za
vedení vlády parlamentární, která dá moc do rukou tříd středních, 
z větší části poněmčených. Žid pražský Ignác Kuranda (1812-
1884), zakladatel liberálního tisku rakouského, třeba zřejmě ne
projevil svá přání, velice obratně vedl výpravu proti reakcionářské 
vládě vídeňské, a jeho týdenník .G r e n z bot e n«,l jenž mnoho 
se četl, přes zákazy, jimiž byl stíhán, velmi dobře redigovany, 
měl nepopěrný vliv na měšťanstvo. Kuranda, který často se obíral 
Čechy, uznával jejich pokrok, hodnotu jejich kněžstva, »povzne
senějšího nad kněžstvo vší ostatní říše<, šlechetnou náruživost, 
oživující studenty, duševní zvědavost jejich stoupenců, >takovou, 
že náhledy professorll často bývaly v Praze předmětem rozhovorů' ; 
z toho vyvozoval, že je tím potřebnější dohlížeti na ně bedlivě: 
~Naše alfa a omega je soupeřství Němců s Čechy; budeme obvi
ňováni, že hudeme stále jednu: musíme se však neustále k 

vraceti pro důležitost věci.« 

Mezi oběma odpůrci strana ve šlechtě, jež zachovala si nějaký 
zájem pro věci veřejné, pokusila se o úkol smírčí. Protože Čechové 
byli posud zbaveni práv nejprvotnějších, tito prostředkovatelé 
osvědčovali jim jistou blahosklonnost. 

(1810-1887), výtečném diagnostiku, a o nesnázích a sporech jeho s d~chov
ním správcem nemocničním a o žalobách z toho vzešlých, podává Alfr. Melssner, 
.Geschichte meines Lebens<, 1., 107.] 

I [Kurandův týdenník »Grenzboten< založen byl r. 1841 v Brusselu, 
ale později přeložen do Lipska. 
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~rabě J os~f lVIaty~š Thun, který přeložil t právě do němčiny 
:~k~PIS Kr:love.dvorsk~, 1 protestoval proti obviňování ze zrady, 
Jlmz Slovane bylI neustale zasypáváni. 2 »Právě tak blouznivou my
šlenkou jako světoobčanství jest i národnost rakouská«, psal >ne
boť císařství je, ne-li spolkem státův, aspoň docela jistě sp~lkem 
národův, Jen v sebevědomí těchto různých národností císařství 
může nalézti svou pevnou oporu. Vlach, Uher, Slovan nezmění se 
ni~dy v ,Němce, ale ~ni Němec, Tyrolan a Štyřan nezapře nikdy 
sve zeme. Jen ve spOjení s mocnou říší císařskou Čechové mohou 

. zachovati aspoň svou národnost < - Brožura hraběte Lva Th _ una 
»Uber den gegenwartigen Zustand der bohmischen 
Literatur und ihre Bedeutung« (1842) a spis .Die Stel
lung der Slovaken in Ungarn« (1843), v němž ujímal se 
Slovák? ~roti maďar0O:,anu ~rantišku Pulszkému, byly uvítány 
s velmi vrelou sympathll,3 a Cechové od té chvíle obvyklí si za
kládati své smělé naděje na těchto aristokratech, kteří Dřicházelí 
pomáhat jim šlechetně. L 

Omyl to těžký, který v zápětí mě! velmi zlé následky. Lev 
T h u n 4 neměl žádné podoby s podivínskou bytostí, jakou nám ho 

.. 1 [Překlad ten. vydár; tiskem yroku 1845 pod názvem ,G e d i c h t e a u s 
Bohmens Vorzelt« s uvodem Safaříkovým.] 

2 "Der Slavismus in Bohmen«, 1845. 

.' [Již .r. 1~32 píše. 'j., Hlanka v ,~istě k slavnému básníku polskému 
A.o .Mlck;leWlCZ?VI , do prazd,ar::, »l?or?C1t~Iem t.ohoto listu je p. hrabě Thun, 
mv~J velIce zda~ny mIl?vany. zak, jakych slechtJckých jinochů bych vlasti více 
pre!. Je~t on Cech ;e~em I duší ... « (Fr. Kvapil, .Adam Mickiewicz 
v Ce.chach<, v ~svete 1898, str. 636.) Po vydání jeho apolopie českého ná
rodmh/o prpbuz~nI r. 18~2 A. ,Mar~k píše v listě k Jungman;ovi: ,P. hrabě 
Levy naI? Cech um dobre potrebne slovo pronesl. Mám ho nyní mnohem 
~adse, ze ~~k b~z obalu a ostýchavosti k svému národu se hlásí a nábožnou 
ucte: ~ Vaslm }asluhám, o náso,~přím.ně, projevuje.« (Čas. Čes. Mus. 1892, 
str. :02) F. I:. Cela~c:vsky v .Ruzl stolIste« (1840) na jeden její lístek, věno-
vany Leonovl hrabetl z Thunu a Hohensteina, napsal: -

Vlast že miluješ, to víme, 
proto slušně tebe ctíme; 
že pak sám jsi její čest, 
podnět naší lásky jest. (LXXXIV.)] 

_, .' Rod h~abat z Thunu, jeden z těch, jichž působení na současné dějinv 
ceske ,by~o n,ejdůležitější, poch,ází z ji,žních Tyrol. V Čechách moc jeho sahá. 
do 301~le valky, [kdy Kry s t o f S i m on, komendator rytířského řádu 
mal~skeh?; 'C~zna~enav se ve službách císaře Ferdinanda lL, nabyl jmění, 
~ UZI~ pnlezltostl, kdy za babku prodávány statky konfiskované domácí 
slechte v 1. 1?23~16~0, ,na,koupi! si panství a statků za 208.936 kop 31 gr. m. _ 
~e .summy ,t~ milosti cls,arskou prominuto mu ještě 57.000 kop. míšo - ze. 
)m:::,a Klast.e:-ec a .S,umburk, jež zabaveny rytíři Kryštofu Fictumu 
z Flctum, S v 1 c a n y, jez propadl Bernard Mikuláš rytíř z Gersdorfu, Ch o 1_ 

11* 
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, h" rodiny kde ctnosti byly , di líčí liberální žurnaliste; poc azeJe z 'd k ",. 
ra dVl ' ěkud plachou o mat y, JeJlz 
dědičné,l vychován byv s ~ e O,Stl Páonale která s nejněžnější láskou 
zbožnost nebyla vždy velmi OSVlcen , 

-----, v ' 'v ou ztratil Štěpán ~ytíř z Gersdor~u~ !' e I i x bu r ~ 
tice a Svo)s!ce, jez poku,t 1'11 t 'v' ml ze Stampachu, Decln, koupeny 
a Egerberk, konfiskovane. oavrasJ\IO'vé od Doroty z Býnova, PětlpS~ 
od exulanta Rudolfa st} B;rn 'H b •. cLe t o v i c e, pokutou propadle 
ze zboží Oldřicha Hr~bC1Ckeh? z ro o c~~veném měšťanu pražském Ja~u 
Kateřině Kutnau~rove,~, vdove ~~žc~ i: v raněn v boji u Nordling,. zerr:rel 
Kutnauerovi. Krystof Slgt;tU~Tdb vnl již roku 1628 statky své v Cechac~ 
r. 1635. Se svo,lením papeze u.r ana a n u· C p ri a n o v i Cf 1631), po ně;nz 
odevzdal staršlmu bratru, svem~ n JSi Cf m u ~ d ct 1646), jenž za posledmc~. 
dědicem jich stal se syn jeho, \ vk d'" na statcích svých, zejmena na panstv! 
let 30leté války zakusJ!. hroznyc s o 1'11 x i mil i a n stal se zaklada
Děčínském. Z četného jeho pot~ms~a i~hO Jan Josef AntonínCt 1~88) 
telem kvetouc.íh,? dosu~ rodu to.;!; ntfš~k) Josef (t 1720) spojil v rukou svy~h, 
tři majoráty, lez otec jeho Jan k av František Josef (t 1813) obdrzel 

. t
V

' s"ny sve ta ze DV' . k . a Jan rozdělil mez! rl ) • .' 1 J efCt1796)majorát eClns y 
majorát Klášterec ... kY, Vac a~~rátOCholtický], Josef Matyáš.z Thunu 
Ne p o m u k J o s e f. (I ~~~c3) ~ l, '" Jr zakladatele jejího Frantlska J?sefa], 
(1794-1868) fz hme .klas<er~c~e~ .nu"? I ho veřejné ujímal se obrany jazyka 
jenž byl v čele mnohych podn~~u prot °p~dráždila některé vlastence a Jakub 
českého, ale hrdá jeho b!ahos onw~ rte e i n es Če che n«, odmítaje vso?-
Malý odpověděl mu brozu~kou > 1 • d 'm z náčelníkův opposice na sneme;. 
strast a žádaje ~pravedlnos.c. -. B~,~ ~l vůbec neprokázal mnoho pevnost! 
chování jeho zdalo v

se d?S~l ~~j~SI ~ředsednictví kongressu slovanskeh~ a pe,_ 
a důslednosti v myslenkac. np k' ěmovny přidal se k centrahstum. 
ob'evil se v něm. Jako člen pans l e ~n"ho Václava Josefa. František 
Z )větve Děčínské, syn z~~la~at~'~ei~;l~ latil dluhy všecky, ale p~i~oupll 
Antonín [výborny hospo~ar, jenz kéJ se S~avětínem, statek Vrblcany, 
nové statky, zejmena panstvl r: e.r u cl VI tři syny' Fr a n tiš k a (naroz. 1809), 
Veliký Zdikov a BohumIll,ce me letech padesátvch za mimořádného 
jenž t jako znalec umění povolan _byl V v 'í [Pro neróvný sňatek s dív.k0~ 
referenta do ministerstva kultu ~ vyu~o;a,n 'oe fideikomissu Děčínském, ]enz 
měšťanského rodu zbaven b.yl nasriu~~l~ iV~ h" u (naroz. 1810), jenž odda.v. se 
dostal se mladš~l11u bratru ]eho1852 byl presidiálním vyslancem obnoveneho 
službě diplomatICké v L ~850 - cem ve Stockholmu, v Berlíně, v Petro
bundestaau ve Frankfurte, t vyslan. Vl"" hll n (nar 1847) jenž roku 1895 

'" • vo J' e Fr a n t I S e KL. , . . t tva hradě' ieho ne]starsI .syn , ' d Gautschově předsedou mmlS ers . 
byl místodržitelem v Cechach, a po ~ad t; r 1811) správce zemský v Praze 
Nejmladší bratr obou Lev Le?P? 'Ú~~9-1860) člen panské sněmovny, 
roku 1848, ministr kultu. a, vjucovam 1" ov' ch a' Beustových. Roku 1847 
byl z nejráznějších protlVDl~u b~~~~~r I~ram~Martinicovou, sestrou hrab,ěte; 
zasnoubil se s Kar?h.nou. r~ k 1860 stal se vůdcem strany feudalm 
Tindřicha Clam-MartlDlce, ]enz ro u 
J k . 
v Rakous u. v " Palackého pořádal archIv na 

, [Tomek, který f',1840 na VdtOPo~uc(~t~ 147) podává zajímavé zprávy 
zámku Děčínském, ve svy~~ >P~me ec,« o 'níž ~nebylo slyšeti než samou 
o rodině hraběte F ra n tIvS k a n} o ~Je~~y vzdělaný, byl celé krajině znán:. 
chválu.< .Starý pan hrabe ~:v: muz v, , ma'e v ob čeji skoro každoder;ne 
pro svou prost?tu v v~~vneJsln: cho"va~\ nl kterých nebýval jinak o?le~en 
konati větší chuze peSI. p? svem p."n~i v ~ozkové a chodě při tom take vzdy 
než v modr0t;; bluzu, a.sl J,~k~ f.0sl~~rvtí hlavy. Paní hraběnka pocházela ~: 
bez čepice, vubec bez ]aBk~'h~' ~ ~~Ia c'óvěst co paní vysoce vzdělaná a rovnez slavného rodu hrabat z ru u, J:"" 

tak dobrého srdce .• ] 
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spojovala úmysly nejpřímější, dostal výborné učitele a užil hojně 
jejich nauky. Cestoval, znal dobře Anglii, měl dobré známé ve 
Francii, byl žákem Bolzanovým 1 a v rozpravách s ním povznesl 
ducha k nejušlechtilejším ctnostem. 2 Když vstoupil do správy, po
cítil prudkou bolest, vida úřednictvo šablonovité, prospěchy zemské 
zanedbány, a s půvabnou smělostí mládí doufal vlíti nový život 
v toto ochablé těleso. Byl aristokratem - rázu nejvzácnějšího _ 
to znamená, že za svou výsadu pokládal pracovati pro dobro 
obecné - ovšem podle svého způsobu a podle vnuknutí svého 
svědomí; měl nejpevnější názory o bratrství s pOdmínkou, aby 
každý zůstal na místě, jež mu vykázáno Prozřetelností. Že lid chtěl 
míti své mínění a dožadoval se práva říditi své vlastní věci, tento 
požadavek zdál se mu spíše směšný než nebezpečný. 

Neporozumíme nijak dějinám Rakouska od polovice XIX. sto
letí, jestliže si jasně nepředstavíme onen duševní stav aristokracie, 
která není zajisté ani krutá ani zpupná, která pouze žila vždy 
daleko od lidu v kruhu tak uzavřeném, že při nejlepší vůli na 
světě nemůže si osobovati moc vyšší a povolání zvláštní. 

Představovala takovou moc, že Čechové byli přirozeně sváděni 
vyhledávati její spojenectví, a ona neměla žádného důvodu od
mítati je, protože požadavky lidové dávaly pevný podklad a zdání 
spravedlnosti jejím ctižádostivým snahám kastovním. Ale velmi 
pečlivě vytýkala, že běží jí o spojenectví a nikoliv o splynutí, a že 
přijímala program Slovanů jen potud, pokud jí byl příznivý. Velice 
se liŠÍCe v té věci od šlechty uherské, kteráž, ač vyšla z nej
různějších kmenů, neroz!učně spojovala se s národem mad'arským, 
feudálové pražští tvářili se přísně neutrálními. t Hrabě Josef Matyáš 
Thun roku 1845 přiznával se, že je - weder ein Čeche, noch ein 
Deutscher, sondem nu r e in B 6 hm e. 3 Nad to vykládali často 
svůj program způsobem nejpodivnějším: za pravidlo zvolili si ne 

• [Úctu svou a přátelství k Bolzanovi osvědčil Lev Thun hmotnou pod
porou svého učitele, jenž z úřadu professorského r. 1820 propuštěn byl se 
skrovničkou pensí 300 zl. Když po těžké jeho nemoci zapálení plic (1843) 
přátelé jeho chtěli přispěti k zotavení a zachování života Bolzanova, na. prosbu 
jejich Lev Thun posílal Bolzanovi roční příspěvek 600 zl. Za to Bolzano od
kázal mu (1848) bohatou svou knihovnu; hrabě daroval ji lužicko-srbskému 
semináři, jehož představený Fr a n tiš e k Pří h o II S k ý (t 1859) náležel k nej-
horlivějším přívržencům Bolzanovým.] . 

2 Viz studie Helfertovy .G r a f Leo T h u n. (Ósterr. ]ahrbuch, 1891, 
a násL). Hagiografické, ale velmi důležité s velmi četnými prameny. 

• [»Der Slavismus in B6hmen« (1845), str. 17.J 
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by si to nepokazili s žádnou z obou 
tak spravedlnost jako přání" avyhovovati neustále Němcům, kteří, 

t i byli takto odsouzem 1 b e 
s ran, r o pronásledování, jakmi e se o m -majíce v rukou moc" křiče 1 

zovala jejich privilegIa, v th" k vlastencům a k ně-
Vl skutecnou sympa II , 

Lev Thun meo ' , '1 češtinu svým jazykem ph-
, "h o dcum' ran nazyva 'd 

kolika JeJlc vu, , ' P I ckému česky: - ra 
k V 1 ~ J' ednou psatt a a ' , 

rozeným. ba po ouse s~, CV h poznáte, _ V hloubi 
e d k 'te Jen za ec a 

budu, když mne Je en. ra d V' 'ch prVa'tel měl za vidiny, 
, v 1 'v' n~ eJe svy 

svého srdce však ne~vre eJsl
k1

, ~ I »za nevčasné vytvoření nové 
za okolností přítomnych po : \ kdyby vláda, »jež byla táž, 
literatury«; bylo by ho, usp~ ~Jl °Imi nerada viděla, že synové 
jako po bitvě, bělohorsk~, a Jez v~ u ustila od své nejkrajnější 
Čech pokládají se za narod,« by a p 

přísnosti. 'k' ebyla řídká v řadách šlechty, ba 
d b' vůle platomc a n . b V Tato o ra v k napsal nejvyši;í purkrabl hra e , , Národnost ces ou, < t' 

i adlmmstrace. » 'nedbávaJ' e však při tom s a-
1 d ' Vem zachovati, neza , 

Chotek, »h e lm ovs R k k a ke všemu orgamsmu 
v' ' 'J'eJ'ího k a ous u 

lého těsného pnpoJem ~'ale nechť každý národ 
v .. v, dnému separaLlsmu, 

politickému; nepreJJ za . , .'. svůJ' J'azyk své před-
,. t ' zachova sve jmeno, , 

v rakouském mocnarS.Vl v 1 ť a nechť tvoří celek, jenž 
.. 'v b I bdařen od Prozrete nos \ b 't' 

nosti, J1mlz y o 'h" d ' takové závodění může Y 1 
'\ t' nad aru e naro y, , 

hledí vylll mou 1 k b 1 liberální konservatlvec, 
vv ro všecky« 1 Chote y d' 

jen prospesno p , , v, I ' by' ti za dobré s kaž ym; 
'I . nostl a pra Sl 

to jest, chlubl se mlr v'l 'ho působnosti, a je-li pravda, že za-
udrženi s t a t u q u o stacl o Je '1 d 'ní Slovanů neořipouštěl 

VI k stavného pronas e ova ". 
mítal mys en u sou , V' ledkem dosti paradoxmm, 

, v'd' děJ'e v osvobozem, ys! . d b 
take za ne na . f kt velmi často od te o y 

, k' mpath1e - a na a 1 
této platomc e sy -:. , b r nenáviděni u dvora, a e 

, b 1 že Cechove ne y 1 ! ,,' 

ukazovano - Y o, v'l vla'da zacházela s mml s neJ-, "h nezle pSI o a 
tím postavení JeJlc se h 1 k nim žádného zvlášt-

dl ostí ač nec ova a křiklavější nesprave n ! 

ního záští. , v vším proměny správy školní a v letech 
DožadovalI se prede, ' .' v Obratně postavili v po-

8 t' věci iednalI dostl zlve, 2 
1832-183 ve. -, o b'l '., aby účinkovaly na ministry: 
předí důvody, jež byly neJzpuso 1 eJsl, 

'ď A Wolf .Graf 
k Ze dne 19 prosince 1839 uva 1, • , [Z denní ku Chot ova M' 

Kari Ch otek., v Praze 1869: str. J ~.] A Vinařického t uveřejni! V'v,S?t, 
• Z literární pozůstalostI Ka:l 358)>> Pam ě t n Ý s p i s« o nyne)Slm 

Slavík v Čas, Čes, Musea 1872 (str, 344-
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~ A když za let právě minulých závrať revoluční rozburácela vichřicí 
všecky národy kolem rozsáhlého spolku států rakouských, ba když 
i v některých ze států těchto duch Vzpoury vyvolal známky ne
spokojenosti, ano i výstupy krvavé, nestály-liž Čechy v tomto 
hrůzném obratu tiše, spanile, klidně a šlechetně na způsob genia 
strážného po boku vznešeného panovníka svého v nezkalené věr
nosti a oddanosti dětinné? , . , Kdyby němčina výhradně panovala 
v Čechách a v ostatních zemích spolku států rakouských, brzy 
a to snad hned prvního dne vlády té výhradní musil by se sřititi 
pilíř základní trůnu zděděného opírající se o různost jazykovou 
národů těch, o řevnivost odtud vznikající, pojistiti si lásku trůnu 
a o nedůvěru vzájemnou,« - Tyto důvody nebyly patrně řádu 
velmi povzneseného, vyhovovaly aspoň dobře tajným myšlenkám 
ministerstva a protože přání Čechů - velmi skrovná _ přestávala 
na tom, aby jazykem vyučovacím na školách obecných byl jazyk 
většiny obyvatelův, a aby na gymnasiích učilo se náboženství 
v prvních letech česky, nejvyšší purkrabí nebyl by býval neochoten 
vyhověti jim, 

Bylo dlužno počítati s Němci, rozhorlenými a ohromenými 
opovážlivostí »některých přemrštěnců, neschopných povznésti svých 
zrakův až ke kultuře germánské a libujících si v mělčinách literatury 
české«. Náhoda nám vyjevila jméno jednoho z oněch zuřivých 
germanisatorů, jichž horlivost nelekala se ani nejohyzdnějších 
pletich; byl to professor universitní Josef Linhart Knoll (t 1841). 

Téže doby, kdy svou kandidaturu do Kr. české společnosti 
nauk dával v ochranu Palackému,I udával ho nejvyšší kanceláři 2 

stavu vyučování v jazyku českém na vyučovacích ústavech v Čechách, po
daný nejv, purkrabí hraběti Chotkovi (v dubnu 1832), a v témže časopise 1877 
(str, 89-102) Em, Tonner v překladu českém otiskl Osvědčení faráře 
chrastického Fr, J. Slámy úřadu vikářskému stranu toho, má-Ii se vyučování 
německé uvésti do škol českýc h (v červenci 1835), věnované obraně jazyka 
národního. Ale souvislost událostí není dobře stanovena, jako vůbec všecka 
tato současná historie česká není ještě vylíčena, 

1 [Po návrhu Palackého prof, KlioIl přijat za člena Kr, čes, společnosti 
nauk 5, února 1834,J 

2 [V listě (dt, 20. června 1833) nejvyššímu kancléři Antonínu Bedřichu 
hraběti Mitrovskému prof, Knoll velebil okamžik, že může osvědčiti svou 
neproměnnou, stálou věrnost >mocnářství slávou ozářenému a slavnému domu 
císařskému. přiloženou historicko-politickou úvahou, v níž upozorňoval na 
nebezpečí obrození národnosti české pro stát a dynastii a na potřebu sesílení 
a upevnění němectví, aby Rakousko v mocném německém spolkovém státu 
zachovalo si přední mocný hlas, Z písemní pozůstalosti po hraběti Mitrovském 
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jako revolucionáře a separatistu: - Zda nedávno neprojevil zlo
činné záměry návrhem, aby stanovy společnosti byly změněny tak, 
aby spisy jí k uveřejnění předkládané sepsány býti mohly nejen 
již jako dříve jazykem německým, latinským nebo francouzským, 
ale též českým. t V takové novotě :ozchytrale zlým obmyslem, 
s největší lsti, nepoctivým způsobem a jako zakrytě k potvrzeni 
předložené«, viděl nenávist proti německému jazyku a Němcům 
vůbec, úplné převrácení učené společnosti a nebezpečí státu. 
Hodný to vůdce zrádného národa. t Čtyřikrát již povstal strašlivý, 
zhoubný Čechismus proti Německu a Rakousku: jako loupežníci 
a drancovníci za husitských válek, za Jiřího z Poděbrad, proti 
Ferdinandu I. i Karlu V. za války Šmalkaldské a v odbojných 
dobách za císaře Rudolfa 11., Matyáše a Ferdinanda II. Nově 
probouzející se Čechové se vším svým bývalým separatistickým 
vzdorným smýšlením jsou předním vojem veliké, po třech dílech 
světa zchytrale rozložené slovanské říše Ruské jako někdy Poláci 
byli avangardou francouzské revoluce, -Knoll nepřipouští ani, aby 
se učilo dějinám českým: minulost Habsburků je tak těsně spo
jena s nejstkvělejší historií totiž s historií říše německé, že nelze 
se zabývati jinými počátky. Aby zmařeny byly nebezpečné kon
spirace Slovanů, navrhl plán učinný: t na místě studentského 
konviktu pražského, jenž nevyhovoval účelům, nechť zřídí se na
dace pro studující na Vídeňské universitě v .císařském městě«, 
kdež city a snahy v českém mladém srdci přemění se brzy a 
uzrají v společnou lásku k německému mocnářství; ve Vídni 
zřídí se učitelský seminář německý pro školy českých měst; pro 
české dívky ústavy německé, pensionáty; aby nejnižší vrsty lidu 
proniknuty byly znalosti němčiny, třeba založiti vzdělávací školy 
pro poddůstojníky; německé pluky bud'tež dávány do čistě českých 
měst, aby obyvatelstvo němčily a čistě české zase do německých 
měst, aby byly poněmčeny. »Poněvadž říše rakouská nebyla ita
Hanská, uherská, polská nebo česká, nýbrž rakouská, tudíž ně
mecká«, jazyk německý nemůže tedy v žádné části mocnářství 
býti pokládán za cizí, nesmí tudíž ustoupiti na žádném místě, kám 
byl pronikl, ale utvrditi se pevně. t Potom nebude nikdy možné, 
aby Němci, třebas počtem mezi národy v Rakousku nejslabší, 

(t 1842) pamětní spis Knollův s jinými jeho listy do Vídně zasílanými pro
střednictvím rytíře Jana z Neuberka dostal se Palackému a v opise zacho-
ván v zem. archivu.] 
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oloupení byli o svou převahu m d 
kousk b ť ' oc na ostatními kmeny v Ra-

" u, ~e o mocnářství musí opírati 
bOJI proti barbarskému východu. 1 se o němectví v budoucím 

, ~noIl byl sprostý špehoun, ale lidé . , ,. 
oezpecnou podporu v Vkt 'h 'v Jeho raz u nalezah ne-

. . ne eryc urednících R k 184 ' ' 
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d b 
' ,J se smahem zaty'kaf h'''l 

ro ne vyšetřování. ZiisfI v v , 1, za aJ! a po-
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d
o v , I po ICH aždý Čech bl' 
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ase, nepntelem cís- v ' M" ' 
se před nf. Chotek upu ťl d' arovym. mIstři třásli 
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nelze uvésti žádné opat'" ' v, ' , v e ec 830-1848 

I
rem pnZDlve Cechům N 

v ádne,« psal roku 1832 P I k' " b erozum nad námi a ac y ktery ne v, I h 
.naši censorové zprosta I v' UZlva rubých slov' nesmys ne sobě p v, " " , 
všudy ducha národnosti bdI OCma]l, taJ na vláda stíhá 

" v' . ' a uc 1a vůbec jako by t .. 
se JI deJe, nad námi vymstiti. se chtVI '2 za o, co ]mde 

K I e a.< 
. o ovrat sám, jejž Němci označovali . k 'h ' 

spIknutí slovanského neod ' v'I v' • za ]a e OSI náčelníka 
Kd ,vaz! se pnznatl ke ' 

yž za projezdu Prahou rok 1840 v" -'- svy.m sympathiím. 
rátů, kteří přišli děk t d

U 
prlJal I deputaCI mladších Jite-
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oslovil ie německv do V'" o pnzen a prosit za další 
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vším žádných taJ'ny' ch lk o m naprostou opatrnost. - Přede-
. spo uv a schůzek' . , 
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Cechum téže blahosklonn t' _ S 1 JeJlc Jazyka, neodepře 
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, zre o ec y 'v v b 
nostL V skutku tito' . v' ,a Jez tre a odzbrojiti poníže-

msplraton politiky ÚV d' v' k 
úplnou bezvů1í a sv" re DI VSIC ni strádali 
'. . ou nejistotu skrývali za ,v d v '. 

j!clmi a planými. os\ e ceníml Sl odporu-

Metternich netajil si vážnost otá k v v v v 

obyčejně svůJ' lék v k' ze , o nez bezelo, měl jak 
na vsec O' Jenom že o t 

na dobu neurčitou' Vv d' . zus avoval použití jeho 
, » su e,« pravd, > lidé pokrokovÍ kážou 

, Fr. Dvorsky' Fr t' v k na osl ,a n 1 s e P a I a c k Ý a . v 

,avu stýc~ narozenin Fr. Palackého (443_n4~~). nepř íte I v Památníku 
[Palacky v dopise ke K ll' , 1879, str. 473.] o arOVl dto 19. července 1832. eV e-as. es. Mus. 
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bratrství národuv a zároveň tisknou jednotlivé národy, aby se 
v sebe uzavřeli, a nutí je spolu zápasiti. Dnes úkolem vlády a všech 
těch, kdo tu vidí jasně, je třímati váhy a udržovati je v rovno
váze. Je to možné, ba i snadné, uchopíme-li se prostředků po
třebných.« 1 Byl si toho dobře vědom, že by na dlouho bylo velmi 
nesnadno překonávat odpor partikularistický. »Paříž je město 
světové., psal, .právě jako Londýn je město obchodní, jedno ne
podobá se druhému, neboť obě jsou zvláštními bytnostmi. Vídeň 
je jak ostatní z měst obydlených, má víc ulic než každé jiné, ale 
tím, že je větší, není proto lepší.« 2 Nenalézal v ní oporu mravní, 
jež by byla mu nevyhnutelná, ale třeba pozoroval nemožnost do
konati dílo centralisace, tak dlouho sledované od Habsburků, ne
měl odvahy upustit od systemu, jehož nebezpečenství pozoroval. -
,. Všickni mně hudou,« pravil Hubnerovi v před večer 1848, >že 
třeba učiniti něco. Zajisté; ale co? Naše mocnářství je vetchá 
budova; vše třeba opravit, ale podobné rekonstrukce nekonají 
se bez přípravy.« 3 Jeho myšlení kolísalo nejisto a zmateno. - Ve 
sbírce pramenu připravených od Palackého, psaly Grenzboten, 
texty české byly vyškrtány; šlo o vydání podniknuté Společností 
nauk o 300 výtiscích a které by se takto stěží bylo dostalo do 
rukou obecenstva. Naproti tomu professor plzeňský, známý ger
manofob, napsal článek, jenž směřoval patrně k vypuzení Němcu 
z království, jeho práce byla vytištěna v Čas, Čes. Musea, bohatý 
mlynář dal si skutečně poslati 2000 exemplářuv, a rozšířil je zdarma. 

Jak možná se diviti, že podobný způsob neuspokojil nikoho? -
Němci rozhořčeni skutky policie a ničím nejsouce poutáni k Vídni, 
hledali za hranicemi říšskými směr a oporu mravní; nejhorlivější 
a nejlepší z nich přestávali - nepozorujíce toho ani - býti 
Rakušany, a propast, kteráž oddělovala je od Slovanů, prohlu
bovala se, protože již neprojevovali týž loyalism. Čechové zase 
nemohli býti nijak vděčni správě, jejíž náklonnost občasná jevila 
se t)iráním, které napříště budilo stav nesnesné pokleslosti. Vláda 
vyčerpala jejich důvěru, vnutila jim přesvědčení, že nikdy nedo

stane se jim ničeho od dobré její vůle. 
Bylo jim nemožno spokojiti se na věčné časy postavením, jež 

jim bylo vykázáno: povznesli zase svůj jazyk, vytvořili aspoň zá-

1 Wirkner, .Ergebnisse<, str. 175. 
2 Metternich, lIl., str. 135. 
3 Huebner, .Ein Jahr meines Lebens<, 1848-1849, str. 26. 
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rodek literatury, shromáždili v d o I y' 

oddanosti a důvěry' získával' YYť u eZItou stranu mladé lidi, plné 
, 1 mes anstvo' 1 tyto' Y h k 

byly neustále ohrožovány h' k' uspec y, ta pracné, 
mec anlC ým účinem 'k o • v 

suzovaly je k žalostnému h '1 t' , za onu, Jez od-
el o stVl. Chvl1e nastala b d h . 

se opravy řádu nejzhoub Y'š' h. I' . ' a y omo II 
k 

o neJ lC . lteratořl musili t .. I' 
um; panslavistické sny určitým a Y, us ou pltI po lti-

roku 1840 vstupuje do živ t ,presnym programmům. Okolo 

k 
' o a nova generace J' pž d v P 

c eho a pozděJ'j H I' Vk ,. ' - po netem ala-
a v 1 c o vy m přikláď T' dO 

kám ústavním a pOJ'ím' tY b a ve Sl uležitost otáz-
a po re u praktických V 

vášnivém obdivu Kollárova díla n ' , ~pr~v.. yrostla ve 
a Palacký sám po všecken y' t' e

h
PoP1ra mystIcky Jeho idealism, 

. ZlVO zac ovává' 'h 
vychování, příliš jsa ovlád' 'b v ,raz .sve o romantického 

. an na ozenstvlm mInul ť YTY Y , 
naJe moc tradicí a mag' ck'" 'f os 1, pn IS prepl-

v vo v k Y v t e Jlste ormule. Aspoň není z těch kd 
ven, ze u pretvorení svět v ' o ~ ~ . a postacf zvučné znělk', nebo filo' . ,_, 
,o:;;pravy; zejména dovede Dostaviti ' ). 1og1c!\.e 
Dosti a svou sílu hled' 'k I'. .se na pevnou půdu skuteč-

, a ll!.0 1 V mythlcké Slavii I ' v v 

skem, znamená tud'Y . ' a e v narode ce-
, 1Z nutnou reakCI proti neurčit, 'd' 

ptyleným sentimentalita' ym 1 eam a roz-m. 

František Palack' 2 . d'! 
O j

'd' h' Y naro I se r. 1798 a umřel r 1876 
va a a s rnuJe v sob' t I t" ". e s o e 1 renalssance česke' V t v, . omto zaku 

o 1 [Účinným prostředkem inteli en ' , 
schuze s měšťanskými s nk v? ce narodm v této věci byly časté 'e" 
me,sl~ického konané usta~ov~n~r::J:!~; n~bo jinými mla9šími lidmí stavu ]ř~~ 
skych, . >.kdež ve kruhu více nebo m~nie no~I.I,:ych men~íc~ hospodách praž
a ~~ po!Jtl~e" zpívalo se i také dílem ČJtalo ~z~ntem rozpra}elo se o literatuře 
1/ /, poda va zprávy (j nich r 1841 a 1842' kd om.ek v Pametech svých, str. 168 
nec,~ý~h schůzek večerních' a na ř': y. sam ;:h?,díval do těchto vlaste: 
zvl.ast~ z prvních svazků Palackého ~ an~. proJ:ve~1e cltal a vykládal v nich 
chazetl. Vlastním ředitelem t"ch hr~ IVkU ccskeho, který tehdáž počal vy-
( 178~ 8' ~ sc uze b,rj f ov V' /-1 61), Jenž opustiv r 1840 f J arar aclav Krolm us 
Prahy, kde horlivě působil da probuazr~/v?u ve ~,:íkc:v~i, přestěhoval se do 

2 Fr. Palacký (1798-1876 am a rOZ51rovam národního vědomL] 
~,~ene tuhých ve víře bratrské V~I:~~:en ~ H~dslavicích na Moravě t ze 
n em (1~17), s nímž vydal »P o Č á t k 'y v k ~~Purk:r s~ ,námil se se Šafa
p,rosodIe< (1818); usadil se \T Pr y ces e o basnIctví obzvláště 
mch náčelníků hnutí národního' aze r. 1.823 a stal se hned jedním z hlav
gova! po dlouhá léta Časopis Č~Skb,~ ~\~ZI zakladateli Musea a Matice redi 
~USt~Ch v poesii a aesthetice věnov:! o s~ ~set t(1827-~~38). Po několika po~ 
re I .. svazek díla "S c ri p t o r e s r 15 orlI a ~alozIl svou slávu, vydav 

>Wurdigung der alten bohm' erhum BohemIcarum« (1829) a svou 
Jmenován byv od stavů česk' • I~C en GeschIchtschreiber« (1830) 
svých >Geschichte von BY':hh hIstOrIografem, vydal (1836-].867) pět dl'luO 

Lud 'k o m en< od p "tk O h' , , Vl a Jagielovce (1526) .. . v d' ~ca. u .lstonckých až do smrti 
~tr:t.Y'Azalož!l, v~dl nebo v~~~~:f nej~~f~žif,?:,:stl dev.rops~é ~ n~smírné popu
,e. rchlv ceský, Památk h e]sl po .mk~ lIterami nebo histori
T Svatobor, archiv zemsky'Y ;rc t aeologlcke, Slovník naučný 

, o nes r e rum B oh e m i car um; sá~ 
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Dobrovského, vroucně spřáteleném se Šafaříkem, spolubojovníku 
Havlíčkově setkávají se opět veliké proudy, jež po sobě uchvacovaly 
národ právě tak, jako tři větve kmene českého zdají se spojovati 
v tomto Moravanu, který své mládí ztrávil mezi Slováky a ostatek 
svého života v Praze; je jako synthesí snah, jež povzbuzovaly 
trojí generaci a vtělením různých živlů, jichž splynutí tvoří vlast 
českou, Ti, kdo jako já měli čest přiblížiti se k němu za posled
nich let jeho života, mohou o něm mluviti jen s nábožným po
hnutím; jeho t vysoké čelo, vznešená důstojnost Jeho chování, jeho 
laskavý hlas, jenž zjemňován byl lehkým chvěním stáří, hluboká 
něha jeho pohledu budily zjev dlouhověké oddanosti a práce; 
i jeho odpůrci - neboť neměl nikdy nepřátel - ctili jeho duši 
křišťálovou; předsudky národní a záští politické pozbývaly síly 

před ryzím srdcem jeho, 
Hlavní zásluhou slavného historika je, že velmi záhy poznal, 

že politická svoboda je nevyhnutelnou podmínkou samostatnosti 
národní. Roznítil opět život veřejný a svým přátelům navrhl pro
gram dosti rozsáhlý, aby na dlouho postačil nejvyšším snahám, 
dosti pružný, aby spojil strany nejrůznější, dosti prostranný, aby 
uspokojil myšlenky nejvroucnější, dosti přesný, aby rozčlánkován 
stal se programmem strany. Dal Čechům za heslo p r á v o h i s to r i
c k é, a bylo by nesnadno najíti jiné, jež by lépe odpovídalo situaci, 

. jež by lépe bylo vypočteno, aby sjednotilo a povzbudilo vlastence 

uveřejnil četné prameny, zvláště »Documenta M, Hus vitam, doctrinam, 
causam in Constantiensi consilio actam ... illustrantia (1869), 

Za ,evoluce roku 1848 hraje úlohu vynikající v Cechách, ve Vídni a 
v Kroměříži. Postaven pod přísný dozor policejní za reakce a opuštěn od 
většiny vlastenců malomyslných, znova podniká zápas roku 1860 a zůstává 
od té doby až do smrti své se svým zetěm Fr. L. Riegrem a hrabětem 
J. Clamem-Martinicem vůdcem české strany státoprávní. 

Hlavní práce o Palackém jsou Kalouskova biografie jeho (stručná), 
t Pekařova (obšírnější) - Gollovy studie (velmi zajímavé) .F r ap tiš e k 
Pal a ck ý. a ,Pa I acké hop rogra mm P r á ce hi storické< v Čes, Cas, hist. 
(1898) a zvláště řada článků sebraných v ,Památníku n a osla vu stých 
narozenin Frvantiška Palackého<, vydaném Kr, čes. společností nauk, 
I. a III, třídou Ceské akademie a Maticí českou (1898), [mezi jinými vzácné 
.Vzpomínky a úvahy o Palackém< od autora našeho díla.] - Od té 
doby podniknuto bylo vydání jeho Korrespondence a Zápisků t péčí 
V, J. Nováčka. - (I. svazek obsahuje jeho »Každodenníček< až do r.1863, 
t II, sv. Korrespongenci z let 1812-1826); jeho a u t o b i o g ra fi i vydala 
vnučka jeho Marie Cervinková-Riegrová r. 1885. Jeho »Spisu drobných< 
I. díl, obsahující spisy a řeči z oboru politiky a vydaný od vnuka jeho Bohuše 
Riegra (1898). je jeden z hlavních pramenů pro současné dějiny české. -
Viz o Palackém mistrovskou studl i L. Legera v jeho >Nouvelles études 
slaves> (1880). _ Srovn. Zíbrtovu >Bibliografii., II., str. 796 a násl. 

slovanské, způsobilejší též, aby 
kouské, jejíž moc založena jest 
získalo opět ke spolku šlechtu, 
na své upomínky. 
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upoutalo pozornost dynastie ra-
na smlouvách a tradicích b 'v ,. ,aay 
Jez v bazhvosti své zapomenula 

Jestliže úspěch nebyl tak rozhodny' . k bl' . 
trh' v rl ' Ja y O SI přáti "v' 
ev •• O JSOU pre",evšim nahoď!' k I . ' pncmou 

, 1 e o o nostl a nesnáz .. 
zavest obecný vývoJ' mocn" t . R k na Jmou dráhu ars Vl a ouského J'eh v v 
dávnou souvislostí událostí Al d v' oz smer byl určen 

vl' , . e sna nekteré z d o v' 
vysvet liJI se též povahou P J k'h nez aru zazltých 
" a ac e o samého Pok d ' 
JSou vydany, jeví nám se vždy nezišt v'vf . u nove prameny 
Bývá to znamením theoretiků k ~eJs~, bez osobní ctižádosti.-
lépe listiny než lidi' z toh ' lt~rí ~eJsou zrozeni k činu. Znal 

. o vyp yvá Jeho ned t k 
jeho nevrlá umíněnost neobl ,,, os ate povolnosti, 

, omna pnsnost s . k d 
kdo se odloučili 0d něho P kl' dl' Ja ou o suzoval ty, . o a a Sp za velek ' 
a věřil, že ku pOJ' ište' nI' j'ej'!'h 't V ~ neze spravedlnosti . . o Vl ezství t V< .. , '. v 
srovnáván se slavny' m b .' s aCI Jl prohlaslt1. Ca sto býval 

o lancem mode~nfch Uh F 
De á k e m, a v skutku u ob v k . L er ran tiš k e m 

ou pre vapuJe totéž u v. , 1 
týž nedostatek sobecké lsti t' , v o v pnmne v astenectví, 

D 
' vos 1, taz duvera ve " 

eak vyrostl v zemi vol'h k' psane pravo. Leč ne o ro ovaní záh ' v . 
sněmovních stýkal se j' v' ,y ucastnI! se zápasů 

, s VO ICI; znal váhu ok I . 
smysl pro skutečnost. se znal t' , o nostl a měl bystrý 

, , ,os 1 pravníka sp' 1 k 
statmka. Palacký J'e před v, v 0Jova z ušenost i 

d 
evslm apostol kte' i ostatečnou náhradu vd' ,ry za nezdar nalézá' 

ve ve oml vyko ' , 
touha po mučednictví v v nane povmnosti. Je to táž 

, po nemz za všech db' h' v 
a Palacký je věru ze k H v o pra II Cechové, 

mene Usova a Zeroť 
ozdobují častěji porážk v '" mova: světci však 

y nez orgall1SU]l vítězství 

přibyl do Prahy roku 1823 b 'v' 

zaby'va! 'h" ne yl ]estě ustálen ve svých 
se aest etikou 1 kd v v d ' 

v poesii; 2 jasným aspoň d" ',~z pre hm pokoušel se 
z al se mu cll Jeho " . 

a mravní pokrok J' eho ' d Zlvota, totIŽ duševní 
naro u, Nebyl duch I 

v tom smyslu, že neb 1 scho . em zce a prvního řádu 
poněkud obmezená a o~ če'ná pen mv:nce. a filosofie jeho byla 
Kantově lehce zJ'emn v ,y J,' :0, d~be knse nalezl klid v nauce 

k 
ene a zmlrnene' J . l' 

olísal mezi neur V't' . ' sa raClOna lstický i pobožný 
Cl ym protestantIsmem liberálním a nedůslednýU: 

, [S . 
dr ob' P!sy Palackého z oboru krasověd v d' . 
má tn '!k ch. (1902), O nich víz studie rl čY ~ny JSou v 3. díle jeho .S p i s Ů 

2 1 U., ,13.9-152,367-390.] . ec a a Oto Hostinského v .p a-

ník:u< (O basmcké činnosti Fr. Palackéh' .. (str.309-336) ktery' tak' 1 " o VIZ studil J. Jakubce V .p a m ' t , e UltlCky vvd I v k ' v a -
J a vsec y basne Palackého (1898).J 
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agnosticismem. Jeho nauka se shrnovala ve vůli. naděje a život 
svůj založil na požadavku pokroku. Protože sám byl mírný, ne
schopen násilí, viděl tento pokrok v usmíření pudův a sil protiv-

ných, jež zápasí o lidskost. 
Zavrhoval ducha výlučnosti, nesnáše!ivosti a despotismu, jenž 

by se vykonával jménem člověka, nauky nebo kmene, a myslil, 
že bezpráví se neoprávňuje trváním, ale příliš studoval historii, aby 
nedbal vlivu, jaký vykonává minulost. Nevěřil jako Kollár, že by 
bylo možná z národnosti učiniti jediný základ života veřejného 
a že příbuzenství ethnografická byla by povolána nahraditi všecky 
staré činitele politické. Aspoň tvrdil, že stát sám se oslabuje, nutí-li 
poddané k odpadlictví, jež je vyklešťuje a umořuje tím, že odnímá 
jim podstatné ústroje jejich bytosti duševní a mravní: - centralisace 
užitečná a potřebná ve své zásadě »V našem věku netoliko již dosáhla 
vrcholu svého, nýbrž jej také již překročila« a vzbudila odpor síly 
odporné, veřej ného mínění, jež je tu odporem jednotlivce brání
cího se smrti: • Právě tak, jako každý člověk, i každý národ má své 
zvláštní pojetí, svůj způsob cítění«, a potlačuje-li se ustavená sku
pina, lidstvo zbavuje se jednoho ze svých prvků vývojových. Vítěz
ství ve světě tyranie, toužící po jednotě tím, že by v rozměreCh 
neobyčejných obmezena byla životní a tvůrčí síla národů, bylo by 
neštěstím pro vzdělanost evropskou; v Rakousku výlučné vítězství 
jednoho kmene bylo by znamením osudného úpadu a snad zkázy 

dynastie. 
Palacký ve svých zvláštnich studiích nalézá potvrzení své filo-

sofie, V jeho očích dějiny Čech shrnují se v zápase obou národ
ností, jež se dělí o království. Pojetí to jistě upřílišené, ale ne
můžeme se mu diviti příliš, pomyslíme-li na důležitost, kterou 
otázky ethnické maj{ v dílech tohoto období a připomeneme-li, 
že v minulosti hledáváme jen Yýklad přítomnosti. V nerovném 
zápase Slovanů českých proti převážným silám Německa sympathie 
Palackého náleží potlačeným. Ale nezakrývá ani jejich slabostí, 
ani jejich chyb, a jeho upřímné bádáni je vedeno jen pravdou, 
S podivuhodnou vytrvalostí a námahou prozkoumává archivy, 
shledává nové prameny, shromažďuje a posuzuje prameny nevy
dané, Jeho »Dějiny národu českého« představují takto jen 
menší částku jeho práce životní; učencům, kteří přišli po něm, 
zjednal prostředky, pověřit a doplnit jeho dHo, povzbuzuje mladší 
spisovatele, z nichž někteří, Tomek, Emler a Kalousek, zabírají 

175 

brzo vynikající místo v dru V' v , o 'k' . zme ucencuv ev k' h 
vel! y tím, co připravuje ja.ko tf ,rops yc . Jsa stejně 
knihu, školu. ,m, co budUJe, zůstavuje více než 

Nemyslí však, že dílo jeho je dokonáno ' . 
chce, aby pronikla v rd b J kdyz stanOVIL pravdu 

I , a y se stala prvke . ' 
nectví; proto tf,.,ha v b d't " m mravnostI a vlaste-

-- ~~ z U I ucastenství v 't '" 
Nepostupuje jako Michel t ' e c enanch a uchvátit je . 
. k e uprostred pro rock ' h bl o 

Ja o Auaustinovi Th' yc esku, nejde mu 
b lerrymu o malebné d . 

nou anekdotu nelibuJ' .. k . po robnostl a o význač-, e SI Ja o GUlz t b v , 

sotických; ve vznešené d" o v o sirnych úvahách tllo-
m a o mereném t 

rhytmický vy 'voJ' J'emu' d" .. pos upu hledí vybaviti 
, z po lVU]e se 'i ' 

ozdoby řečnické. Jeho ' .. v pr rode, Neni tu žádné 

t
' vypravovam Jasné obšírné 

s ou vzneseností v ' ,.. ' rozvijí se s pro-
e sve stnzhvosti' čt ' - ~, " 

mravní poctivosti a jasné dO _ , ' ena~ Slape]e se v ovzduší 
nepřístupného bou" ~~ery, Je. ponenahlu přenášen do kraje 

nm a unasen tajemný f" 
úcta k mrtvým, nenávist bez " o. m u Isemm, jež působí 

D . 1 ' . pravl, duvera v budoucnost 
nes Ja {aSI lesklá aureola obkl "'. . 

nás zaráží zprvu Z kl'" OPU)lCI vypravování Palackého 
. vy I Jsme obrazům hr b vo kd 

více se světlem a m d " u Slm, e stín mísí se 
o erm nase pojetí hi t . . 

zcela jisto že» DěJ' in' 'd' s one Je realističtější: je 
, ' am naro u ceského« J'ako d'! 'd 

urceno zaniknout a mn h' v, • • . 1 U ve eckému J' est 
o e ca stl Jej' h ", 

menají však podivuhod ' , '1' lC JIZ zastaraly. Celkem zna-

l 
ne USll a vzácné dat ,., 

s ovanské, _ .PřiJ'mVt ' __, um ve VYVOJI myšlenky 
e e me upnmne blah V" k d 

velikého vlasteneck 'h d'j opram okončení svého 
e o 1 a« psal Pert . . 

»Exegi monu t ' z spIsovatelI roku 1867 1 
men um aere perenn' . . 

heslo. q _ Chvály ob ' " " !Us: Jest vaše nepomíjející 
yceJne pOUZltO zde s h 

vostí, Palacký J'en' b 1 'k'" pozoru odnou spraved!i-
, z y vym aJlcl učenec bl' d --řádu Někt ' ' y pre eVSlm spisovatel 

. ere ze svazků jeho H J' , , 
budou čítány potud k d' " us, Irl Poděbradský 
. ' po u narod ,ceský bud V't . 

vlast, Jak velmi důvtip v " e Zl a mIlovat svou 
, ne pnpomenul Goll »P I k'h D'" . 

zrcadlem nejen české minul . ,,'. ,a ac e o eJlllY JSou 
_____ ostI , nybrz ta ke zrcadlem velikého 

1 [R 1867 dok ' von B" h' onceno bylo německé ď' P 
n'h eS! m.en « počaté již roku 1836 d'vy a,m, alackého >Geschichte 

I o. eske vydání díla toho »D'" a vy ,:vane nakladem fondu domestikál-
a na Moravě ' 1 epny narodu česk 'h e' 
a dokon' « poca o vycházeti roku 1848 nákl d ,e ° v ech ách 

?~Ia,v~na a~~br~~r~e f~~~~ ;a8: 6 r;á~la,dem !3edřicta e~e~~:k~~~~e JŮ~io~alve 
~~~~~Im'lslavnostní hostiny na Ylo~~~~1 ;~~ry~? t~arnenů dějin českých a ~~~ 
r. 1 UVl na~osledy, Krátce potom z~ch] ,mz a acký dn: 23. dubna veřejně 
pozJ??:, Za zakla~ní text díla svého Pal vtc~n by~ nem,oCI zemřel 26. května 

eJsl svazky nerneckého vydání d' fC Y P?kla?al ceské dílo své tak: že 
ava prekladatl Wenzigem.] , 
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muže, jenž je složil, i doby, ve které je skládal, < jsou nejen líče
ním, ale i pramenem. 

Již před rokem 1836, kdy proslavil se prvním svazkem »Dějin 
národu českého<, stojí v čele nejdůležitějších podnikův a v nej
rozmanitějších oborech vykonává převážný vliv, mírni nerozvážné, 
povzbuzuje malomyslné, uklizuje hádky; pro střed sporů jazykových, 
jež rozčilují mysli, vykonává úkol akademie, udržuje jednotu, 
stejně vzdálen jsa neologistů jako strany archaisující. Umlčuje 
podezření vlastenců, jež velmi snadno přechází v pomluvu, jak 
u Jungmanna, a je předmětem pozornosti úřadů správních i šlechty. 

Za svého mládí v Uhřích dostal se do kruhů urozené šlechty; 
nabyl v nich onoho ušlechtilého chování a onoho jemného mravu 
společenského, jež byly údělem dobré společnosti X VIII. století 
a jímž vynikal vždy mezi bojovníky českými, poněkud starosvět
skými, přeuctivými nebo drsnými, více méně nucenými ve svých 
stycích s představiteli tříd vyšších. Povahou i přesvědčením byl 
aristokrat. Láska, kterou cítil k národu, snášela se poněkud s vy
soka, neboť myslil, jak encyklopaedisté, že lid je příliš nevědomý 
a hrubý, aby spravoval své vlastni osudy; mezi demokracií, které 
se obával, a despotismem, kterého nenáviděl, chtěl vládu odevzdati 
ne jl e p š í m, to jest v skutečnosti - jak opravdu nalézti kriterium? 
_ nejbohatším, šlechticům, těm, kdo svým prospěchem, svou 
volnou chvílí a svým jménem jsou zrovna stvořeni za přirozené 
strážce myšlení veřejného. Jeho theorie blížily se velice Guizo
tový"m, pozměněné zvláštními okolnostmi říše Rakouské, kde ne-

bylo buržoasie. 
Klamal se - a to byl hlavní omyl jeho života - o mravní 

ceně aristokracie české, jednak protože byl ve stycích jen s elitou 
mužů, 1 jichž dobré vlastnosti bezdůvodně přenášel na celou třídu 

1 [Z panstva českého Palacký od samého příchodu svého do Prahy 
(1823) získal přízeň a přátelství ušlechtilých hrabat Františka a synovce jeho 
Kašpara ze Sternberka. Hrabě František ze Sternberka (1763-1830) 
ze starší linie toho rodu (pravnuk zakladatele jejího hr. Fr. Damiana [t 1719]) 
prosIul již v době pokusu o restauraci zřízení stavov~kého po smrti Josefa lL 
jako vynikající člen strany liberální. (Viz Denisovy »C ech y po Bíl é hoř e<, 
1., str. 578). Za absolutismu Františkova přičiňoval se o to, aby snahy yědecké 
a umělecké, vzbuzené za osvícené vlády Marie Teresie, neutuchaly v Cechách. 
Jeho podnětem zejména byla r. 1796 utvořena soukromá společnost vlasteneckých 
přátel umění, od níž zřízena obrazárna a později (1800) i akademie výtvarných 
umění. Vynikající účast měl při založení Musea (1818), jemuž daroval vzácnoU 
sbírku numismatickou. Palackého zachova! Praze a získal pro historiografii 
českou, když na doporučení Dobrovského jmenoval ho svým archivářem 
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jejich - a zvláště že žil příliš před rokem 1526 - D f ' 1 
studoval dějiny p 161 . ' os 1 ma o o roce ,8, nepoznal Jasně úpadek v 'ak' -
r~~~u dvous:o::tou přivedena byla oligarchie česká, ;ejí~á:iv~~t 
VUCl dvoru, JeJI sobectví a její prostřednost. Vol d b I 
též pobytem sv' Uh v, h ' my uve en y 

'. " ) v' •• v' ym v • nc , nepovšiml si radikálních rozdílů 
]lmlZ Madan !lSI se od Cechů Sl v, v'· ' 

v , • USl pnpomenoutl, že třeba tento 
tesny spolek strany národní se šlechtou h" t . k ' , , I dk vk lS onc ou měl pozdě]' i 
nas e y s odlivé, kolem roku 1840 bll . v' , 

my vyšší šlecht sobě " y ve ml pnrozeny. »Dokud 
y nezlskame,« psa! Kollárovi k 1832 

.dotud pro nás spásy nebude.« Od chvíle kdy vI
ro 

u , 

na
bytí I' . ' s o o znovu

»p ne eXistence národní <, bylo za]'jste' ____ povinností opírati se 

a v Kr. čes. společnosti nauk postaral ' , 
>Starých letopisů českých<a s~e ~u. ~.frvil1 ~.koly: historické (vydání 
bohm. Geschichtschreiber<) hsam 

la .Wurdlgung der alten 
musejní a pracováno o ustanov 'p' Je ,o p~dpo.rou založeny oba časopisy 
Hrabě František sám bavil s:n~ alack.ehc: ~lsto;lO,grafem království Českého, 
archaeologií a historií zejména ro~ac~ml ve e~~yml, zejména numismatikou 
o pronikavých studiíc'h jeho ne'env o~l~~vmv s~are o. r?du sv~ho. Palacký svědčÍ 
ještě nevydaných a těžce přístubných y ~~te?Ch SP,ISUV; ale ~ v pramenů většinou 
nÝ,m ?~souzením svého předka ješitné~~ e~~c~~ sve smyslení projev~l přís
zradne Jednoty Zelenohorské _ H b v K v en a ze Sternberka, puvodce 
z mladší linie toho rodu 'v~uk zr:k1e asp,:r~e Sternberka (1761-1838), 
jako nejflJladší ze tří synJ hr, J ~datel~ JeJlho Leopolda Josefa [t 1745]), 
konal v Rímě, načež stal se k:na i: urcen byl. pro stav duchovní. Studia 
dobré služby za nepokojných běhnoovI?; ~rr;. v kapItule řezenské, jíž vykonal 
li~ě z~~Jv,:1 se nauRami přírodní~ivaz~láŠ;:n~ouz~~ých. V této době)íž hor
predneJslml učenci npmecky' ml' a 'f otam ou, a ve styky vesel sne]'-

'h J - 1 rancouzsky'mi P t' .. sv!, o oachyma (t 1808) zdědiv a ,. ? smr I starslho bratra 
v Rezně, aby plně oddal se zalíbe I? nstv~ jeho ~admcké, opustil úřad svů' 
její.ž bohatá náleziště ukryta byla ~~~ěs:y~h sltu,dum, ~ejmén,a předvěké flory~ 
c~ych, Hr, Kašpar byl literárně činný' Fl e nYJh a zeleznych dolech radni
elner Geschichte der b"h Í3> ora er Vorwelt. a .Umriss 
jeho pracím. Zásluhy veliké m~1 ~'po' ~ J ~ 'Y e r ~ ~< náleží k nejpřednějším 
rodozpytců a lékařů (viz str 114) z ~\ :~J rocmch sjezdů německy-ch pří
jeho konal se v Praze Roku' 182:" 11I

l
c z bledl en roku 1837 za předsednictví 

lVI . v • " zvo en y za p 'h v d v ~s;ea, jemuz~ roku 1823 daroval velkole ' b' ~rvl1l o pre, s~du Ceského 
SblfKU nerostúv a zkamenělin a vzác p'e s Ir~y své, ze)mena bohatou 
hacoval je příští léta novými náku nzoeu s~:lrodovevdeckou knihovnu, a obo
po ~m~ti hr. Kanala za předsedu ~y k vl ych pe~ez. Roku, }826 zvolen byv 
n?yyml ~tanovami hleděl rozšířiti áso·ben~st.en.ecke .h~spodarské společnosti, 
pratelstvl s Goethem hledevl V't'P 1 I Je)1 meZl lIdem. Osobního svého 

" v UZl I ,u podpoře d ,. h zejmena nem. časopisu mus ' , . , omaclc snah vědeckých 
Sternberk byl rozhodný šlec~~~hO: '! pO!ltlckém přesvědčení hrabě Kašpa; 
býti má. " v pěstění ne'v šší~h' r nz 

o »vyzn.am ~ úkol šlechty viděl tam, kde 
hu~a.niEY a ušlechtilého] ~ravu vaJm~ vlastI ,a ,hdsvtva, v ozařujícím příkladu 
pO(imk~ ve státě, k čemu' šlechta p~opor~v.an: ysech, obecně prospěšných 
hlavně Jest povolána před n'"'' p sve jmel1l a sve svobodné postavení 
_ t . vo • IZSlml stavy zaměstn ' ., , v ros mlo ZlVOt.< Srov. Palack 'h H' . anyml vIce vyd elkem a sta-
?erl~ a jejich působeníe ~» :abata K~s~ar3- František Stern
ces,kem v Drobných s isech iII o ve d u a ume n I v Ce c h á c h« v překladu 
ZajlmaVOu autobiogratR hr kas vp' , str'

St
449-

b 
486. ,Palacký roku 1868 vydal též 

A De ' • " • ara ern erka.J 
• n! s - Va n eur a: Cechy po Bílé hoře. II. 12 
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o jedinou třídu, jež ještě zachovala nějaké nároky zákonné. Pa
lacký nemiloval násilných skutků a revolucí: , Život národů", psal 
roku 1820 za příležitosti povstání španělského, »jistě béře se svým 
velikým krokem, je neradno jej předstihovati a nepřirozeno jej 
chtít urychlovat. .. Co tu kypí, to překypí tak snadno, . ale nej
vyšší síla ohlašuje se rozvážným klidem.« Ale mimo všecku 
doktrinu radikálové nejprudší, kteří s hořkostí toužili do »dusivé 
politiky. Rakouska, 1 byli by s velikými nesnázemi přednášeli své 
stížnosti, a nemohli než jako Palacký hledati pomoci v dosavád
ních institucích a dožadovati se zakročení stavů. 

Sněm pražský působil tak málo hluku, že mnozí ani nevěděli, 
že trvá ještě, a že on sám neznal již hrubě svou pravomoc. Tu, 
kde rozkotalo se dílo nerozvážlivého Josefa 11., potměšilou vytrva
lostí vítězi! František I.: stavové nenamáhali se již ani, aby pravi
delně hlasovali o proposicích královských - tak již předem jisto 
bylo jich schválení - a na výbor zemský, jenž byl cele v rukou 
správce zemského, skládali své funkce správní, jež nebyly bez dů,; 
ležitosti. Sněm do čista umíral vysllením. Nic by nebylo bývalo 
snazšího než jej zrušiti; vláda nepomýšlela na to z nevšímavosti, 
z lenosti; poznala potom svou neopatrnost. 

* * * 

Pohnutí způsobené smrtí Františka I. (2. března 1835) bylo 
velmi nepatrné. 2 Kancléř dal rozšířiti domnělý list nebožtíka císaře 
synovi jeho: »Nedotýkej se základů státních, neměň nic, důvěřuj 
zcela knížeti Metternichovi, mému ne.jlepšímu příteli a nejvěrněj

šímu služebníku. t Svěř se mu docela, on ti věrně bude státi po 
boku a sloužiti s touž příchylností, jakou osvědčil ke mně.« Tyto 
rady zdály se téměř zbytečnými; tak naprostý byl pokoj. - Třeba 

vyspati se na to, říkával František, když mu navrhovali změnu; 
vychoval národy podle svého obrazu v takové poslušnosti, že ne-

1 (Výrok o .politice dusivé. (politique étouffante) pronesl vlastně mladý 
hrabě Lev Thun o politice Františka II. (GoH, .Arnošt Denis. v Č.Č.H., 
1904, str. 158.)J 

• [A. ~arek v listě k Jungmannovi (dt. 21. dubna 1835) chladně napsal: 
'ČOtec v odesel - syn nastoupil, jména budou změněna, věc zůstane táž .• 
( as. Ces. Mus. 1889, str. 265.)) 
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lekáno se myšlenky svěřiti žezlo slabým rukám Ferdinandovým 
(1835-1848). 

Nejstarší syn Františka 1. mírný, laskavý - nazýván Dobro
tivým - byl ubohý muž slabého zdraví, neschopný práce a po
zornosti; časté záchvaty nemoci jeho dokonce zničily vůli jeho, 
takže moc byla vykonávána od konference státní, jíž předsedal 

strýc císařův arcikníže Ludvík. Tento, neměv nikdy mnoho ini
ciativy, byl letitý: rád se pokládal za správce majorátu, jejž měl 
neporušený odevzdati jeho zákonnému majiteli; zámínka byla vý
borná na ospravedlnění nečinnosti. Více než kdy jindy nemohlo 
se z místa. Jakási zoufalost zmocnila se samých ministrů, kteří 
zřídili system brzd tak podivuhodný, že bylo nemožná se hnout. 
»KJiment je smuten,« psala kněžna Metternichová roku 1839, 
"nebo spíše je rozmrzen vším tím, co se děje u nás, řekla bych 
skoro vším tím, co se neděje: lenost, nečinnost, nedbalost zhoršují 
se každým dnem. Naše krásné mocnářství rozpadá se, trouchniví, 
neboť zabírá jen živly rozrušovaGÍ a nemá v sobě žádné zásady zá
chranné. Kéž Bůh smiluje se nad námi, neboť zasluhujeme po
litováni ve svém velikém hoři a neštěstí a bez pomoci boží byli 
bychom brzo docela opuštěni. ,1 

Ovšem, když kancléř ulehčil takto svému svědomí, myslil, že 
je sproštěn své zodpovědnosti. Leda mohlo by se řici, že tou 
měrou, kterou cítil růsti a blížiti se nebezpečenství, horlivěji pouštěl 
uzdu svým bláhovým tautologiím a svým šosáckým zásadám. -
Podle mého vnitřního přesvědčení stavby železnic jsou jednou 
z oněch novot, jež nenadále povstávají v proudu času. .. Vyná
lezy takové vyznačují se vždy rázem po výtce praktickým; chybí-Ii 
tento ráz, zanikají a nezůstavují sledu atd. atd. 2 

- Toto plané 
povídání vleče se po celých stránkách, a z takovéto moudrosti 
žili po čtvrt století národové rakouští. Že se poslušně jí podrobili, 
je zajisté největší chválou, kterou možno vzdáti výcviku, jemuž je 
František uvykl: vlády bylo posloucháno, třeba se nekonala; žilo 
se ve hrozivém stínu, a tato pověra o svrchovanosti státní ochro
movala i ministry, kteří se neodvažovali jí se dotknouti, nerci-li jí 
užiti. >Od dávna," píše Ficquelmont, jenž byl z předních úředníků 
Metternichových, >nikdo nechtěl upotřebiti moci ... Bylo to jako 

• Metternich VL, str. 318. 
• I b i d. VL, str. 557. 

12~' 
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interregnum vlády ... Administrace pevně zřízená spravovala nižší 
vrstvy lidu až do jich vysílení. Tam, kde potřebí bylo myšlenek 
vyšších nebo vynikajícího vedení, počínala prázdnota. < 

Bylo však nemožná, aby zlé následky této vlády na dlouho 
neobjevily se pozorovatelům, a počínaje rokem 1840 řadou brožur 
upoutána je pozornost veřejného mínění ku potřebě důležitých 

oprav. 1 - Ve spisku »Oesterreich und dessen Zukunft« 
(1843), jenž potkal se s živým úspěchem záliby, baron Andrian
Werburg mocně naléhal na úpadek despotismu, jenž byl spíše 
malomocný než utlačovad: proč stát zarputile uchvacuje výkony, 
k jichž provádění patrně nedostává se mu schopnosti? Nechť se 
spokojí svým úkolem obecného dozoru, nechť obmezí úchvaty 
byrokracie, této rostliny příživné, jež se vyvíjela dusíc národ, 
nechť poskytne nějaké samostatnosti šlechtě nyní »odsouzené k ne
přirozené bezmyšlenkovitosti« . .. Jinak Rakousko >nepřežije ge
neraci; takové bylo obecné přesvědčení ovládaných jako vlád
noucích, a toto přesvědčení samo postačí zpúsobiti převrat, jenž 
vypukne brzo a osudně.« z 

Brožura Andrianova vyšla zrovna v čas; zprávy z Pešti, kdež 
od svolání sněmu roku 1825 3 život politický byl velmi čilý, čtly se 

1 Nejvíce čteny byly (Andrianova) .Oesterreich und des sen Zu
kunft« (1843) a (Maehrungova) .Sibyllinische Biicher aus Oester
r e i c h« (1847). - Ale mimo to je hojná literatura. 

• .Oesterreich und dessen Zukunft« str. 167. Andrian, jenž 
není· li federalista, aspoň je nepřítelem centralisace, nepopírá hegemonii ně
meckou. - »V Rakousku aspoň pro přítomnost a nejbližší budoucnost bude 
to národ německý, jenž předčí ostatní na dráze pokroku politického; jest 
oprávněn k tomu svým bohatstvím a svou vzdělaností. (str. 161). 

3 [Na sněmích uherských v letech třicátých a čtyřicátých XIX. století 
mimo snahy o povýšení maďarštiny za jazyk státní, podporované neobyčejným 
rozkvětem literatury, zvláště poesie maďdrské (bratří Kisfaludové, Voros
marty, Tompa, Arany, PetOfi, Eotvos a j.), podnikáno s velikým úsilím dílo 
oprav podle návrhů komisse operátní, jež týkaly se všech oborů správy, 
soudnictví, povznesení národního hospodářství a vzdělání, ba stavové byli 
nakloněni již k upuštění od některé části výsad svých, zejména v příčině 
placení daní a úlev poddaného lidu, jemuž nejen roboty měly býti zmen
šeny, ale též umožněno plné vykoupení z poddanství a obmezena moc 
úřadů panských. Vláda Františka I. i Ferdinanda V., která ve věcech jazy
kových celkem povolovala stavům uherským, těmto snahám kladla nej
tužší odpor, z čeho docházelo mezi nimi k živým zápasům, o nichž obecenstvo 
maďarské dovídalo se obratným a energickým žurnalistou Ludvíkem 
Košutem, který zprávy o zasedáních sněmu (Orszagyiilési Tudositások) -
když vláda potlačila časopisy, jimž dovolila referovat o jednání sněmu -
četným písařům diktoval rozpravy sněmovní a předplatitelům rozesílal 
v psaních nebo po hajducích; později působil v časopise Ptsti-Hirlap, který 
stal se orgánem radikální strany maďarské, která provedení snah svých chtěla 
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a vykládaly v Praze. Mad'aři získali řadu zákonů, jimiž jazyk 
jejich stával se jazykem úředním v království a prováděli je bez
ohledně; Slované uherští příliš slábi, aby sami postavili se na 
odpor, svými nářky naplňovali celou říši a nalézali ozvěnu 

v Čechách: -- Čechové nebyli ani méně četní ani méně bohatí 
než Maďaři a jejich dějiny nebyly méně slavné; proč tedy uva
lena na ně tato hanba nesmírná, že nemohli ani přispěti na pomoc 
svým krajanům? Jedinou předností, kterou vynikali nad ně jejich 
sousedé, byla jejich ústava nebo spíše způsob, jak jí užívali; proč 
by se nepokusili následovati toho příkladu? Události prešpurské 
nejen neodstrašovaly, ale dokazovaly, že vláda není s to, aby od
razila útok poněkud prudce vedený. 

Slavnosti korunovační 1 (7. září 1836) posílily ducha opposič
ního. Ministři Viděli v nich prostředek k oživení citů věrnosti dy
nastické; výsledek nesplnil jejich přání. Pro choleru vzdálila se část 
šlechty, obřady byly špatně řízeny, nepořádkem lidu zmateny, po
časím kaženy. Král vypadal dosti smutně; přísaha korunovační 

připomínala dobu samostatnosti. Možná, že některé osoby z bez
prostředního okolí císařova, aby si zjednaly oporu šlechty proti 
Metternichovi, a ze strachu převážného vlivu Maďarů podporovaly 
toto probuzení ducha partikularistického; arcivévodkyně Žofie, 
manželka arciknížete Františka Karla, praesumptivního dědice ko
runy, jež prý byla velmi ctižádostivá a aspoň ducha velmi bystrého, 
a nic nekonala bez důvodu, učila se jazyku českému a dala mu 
učiti své děti. František Karel, o němž se nevědělo, že je tak poe
tický, uveřejnil ve »K vět ech« verše české ku poctě památky 
otcovy. Hnutí se šířilo ponenáhlu; vypravovalo se, že člen vysoké 
aristokracie bil se s Maďarem, jenž tupil Slovany; kníže Windisch-

hledal cl obr é ho Č ech a za domácího vychovatele. 
Někteří ze členú šlechty byli dotčeni liberálním vánkem, jenž 

vanul Evropou, strádali ponižující úlohou, ke které byli odsouzeni; 
nejvyšší purkrabí, jemuž poněkud nedostávalo se jemnosti a taktu, 
svým libovolným postupováním doháněl je k nejhoršímu. K a rel 
Ch o t e k, jenž roku 1826 nastoupil po hr. Fr. Ant. Kolovratovi 

urychliti probuzením všeho národa k životu politickému a zrušením všech 
výsad vyšších stavů. Zprávy o bouřlivých zasedáních sněmů maďarských 
a o nesnázích a malomoci vlády dodaly v letech čtyřicátých konečně odvahy 
i stavům českým, že odvážili se následovati příkladu sněmův uherských.] 

, O korunování Ferdinanda V. v Praze viz pojednání Kalouskovo ve 
Vlčkově Osvětě (1886). 
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v úřadě správce zemského v Čechách, byl potomkem jednoho 

z nejslavnějších rodů v království, který dal Habsburkům výborné 

úředníky správní, 1 a Karel sám za pobytu svého v Praze rozvinul 

činnost velmi plodnou; sUnice byly zlepšovány a stromy osazovány; 

parníky brázdily Labe od Mělníka až ke hranici zemské; hlavní 

město bylo přetvořováno; 2 připravována stavba železnic, jež podle 

poznámky Helfertovy měly Praze aspoň částečně vrátiti přednost, 
kterou jí ve středověku zjednala poloha v zeměpisném středu 

Evropy. 

Chotek jako mnozí lidé činní byl nerad zdržován ve svých 

záměrech a s neochotou málo skrývanou jednal se sněmem, jehož 

pedantism a zdlouhavost ho mrzely. Když svolením stavů zřizován 

byl pomník na počest Františka 1.,3 vtlačil se na místo jejich tak 

směle, že někteří páni se popudili a žádali, aby jim byly předloženy 
všecky spisy, a domáhali se, aby byla zvolena komise vyšetřovací. 

Nejvyššího purkrabí nerozčilil tento útok, a když ve své zprávě nej

vyššímu kancléři připojil, že v případě, kdyby jeho jednání nebyló 

schváleno, je hotov podati svou demissi, nemyslil tím než pouhý 

1 [Z předků nejvyššího purkrabí Karla hr. Chotka vedle otce jeho Jan a 
N. Rudolfa (1748-1824), který vl. 1802-1805 byl v čele správy zemské 
a později konfer. ministrem ve Vídni (do r. 1810), zvláště vynikal strýc tohoto 
Rudolf, přední rádce Marie Teresie ve věcech fiGančních, a v 1. 1761-1771 
nejvyšší kancléř česko-rakouský (Viz Denisovy ,Cechy po Bílé hoře., 1., 
str. 452). Knihovna a archiv na zámku Kačině u Nových Dvorů hlásí posud 
pověst obou státníků Rudolfa a synovce jeho Jana N. Rudolfa.] 

2 [Praha v letech dvacátých a v prvních letech třicátých XIX. století 
poskytovala obraz města zanedbaného. V krásném zeleném okolí. které dnes 
zabírají lidná před!,I1ěstí, za ponurými hradbami rozkládalo se hlavní město 
království, jež na Safaříka, tudy do Jeny projíždějícího, učinilo dojem města 
náramně spustlého: ulice, z části nedlážděné, byly plny jam a kaluží, skvělá 
náměstí Koňské (dnes Václavské) a Dobytčí (dnes Karlovo) měla domy nízké 
a chatrné, na nábřežích neupravených byly boudy a cihelny, Staroměstská 
radnice s věží hrozily spadnutím a p. Za správy Chotkovy Pr.aha nabývala 
tvářnosti veselejší. Péčí jeho založeny sady na baštách, na Malé Straně zří
zena nová cesta k Brusce a sady Chotkovy, jiná cesta vedena od Brusky 
k Bubenči, jenž ozdoben anglickým parkem, upraven Dobytčí trh, zřízeno 
nábřeží, postaven řetězový most Františkův, upravena třída Kolovratova 
(dnešní Příkop), Chotkova a j., ulice nově dlážděny, opravena radnice Staro
městská, chrám Týnský, Belvedere atd. atd. Nejv. purkrabí Karel hr. Chotek 
zajisté zasloužil diplomu čestného měšťanství pražského, jenž byl mu podán 
roku :1842. kdy slavil čtyřicetiletí dokonáné služby státní] 

• [.Sočivostí mezi členy stavů. nebyl prý proveden návrh, jejž Fr. Palacký 
(1839) učinil stavovskému výboru zemskému, aby památka zesnulého císaře 
uctěna byla ne sochou, ale zbudováním ,Franciscea', velkolepého paláce na 
nábřeží, v němž by umístěny byly ústavy za jeho vlády povstalé, zejména 
museum, umělecká akademie. konservatoř a průmyslová jednota. Viz Palackého 
.Gedenkblatter<, 1874, str. 112-116.] 
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obrat slohový. Metternich, pokud můžeme souditi z denníku jeho 

manželky Melanie, poznal důležitost příhody a chtěl podporovati 

správce zemského. Kolovrat, jenž neměl rád muže, který byl jeho 

nástupcem na Hradčanech, nechtěje snad poškodit oblíbenost svou 

v Čechách, způsobil, že byla přijata prostřední cesta; pokáráno 

bylo snesení stavův a přijata demisse Chotkova (v červenci 1842). 

Toto couvnutí, v špatně zakrývané dětským odbytím, bylo vy

zváním k opposici. Slechta neznala již hrubě ani rozsah svých práv: 

t r. 1843 na návrh knížete Schwarzenberka žádala Palackého, aby jí 
přednášel o ústavě z roku 1627 a o jejích změnách; tento jsa od 

dávna v osobních stycích s některými těmito pány, pomáhal jim 

u vytknutí jich požadavkův ústavních. Historikové soudí celkem 

nepříznivě o této frondě aristokratické; Springer, velmi bedlivý 

a pravidelně dobře zpravený, ale též velmi vášnivý, zahrnuje ji 
sarkasmy. Paměti Pinkasovy nejsou mnohem příznivější. Podle mí

nění jeho šlechta v zásadě nebyla nikterak nepřátelská despotismu, 

ale byla podrážděna tím, že byla podřízena moci hejtmanů kraj

ských, radů dvorských a sekretářů, kteří celkem bývali ze stavu 

měšťanského; její hrdinství přestávalo na křiku, a jakmile dvůr 

promluvil, nejsmělejší umlkali;. obecenstvo však, ač celkem málo 

přálo vládě, bylo přivedeno u vytržení pokáráním, jehož dostalo 

se kastě nenáviděné; což ostatně bylo očekávat od chásky, kde 

mládež dospěia k takové nevědomosti, zkaženosti a hlouposti, jež 

by byly mohly vzbuditi krvavé výbuchy, a kde ženy svou nezříze

nosti budily obecnou nevolí? 1 

, [V ,Pamětech. Pinkasových čteme ještě jinou ostrou charakteri
stiku aristokracie české: >Česká šlechta, nejsouc ani českou ani německou 
a zapírajíc svůj národní původ, sklesla na bezmocnou kastu pro dvorní úřady 
rytířského původu, ale bez politické odvahy. Mnoho zla, ano snad všecko' 
jež pvo~ději nastalo, n~lézá své vysvětlení v politické neschopnosti šlechty ... : 
ť-ame.t1 Adolfa M. Prnk?sa (~800-:-1865), vynikajícího účastníka v politickém 
zlV.ote r: 1848-1~4.9, tcha~.~ histOrIka této doby A. Springera, vydal r. 1879 
v casoplsu .Pol1tlk. (v rIJnu a listopadu) syn jeho Soběslav H. Pinkas 
(18~7:-1?Ol), znamenitý malíř a publicista český. jenž v příkré protivě proti 
otCI, Jenz v posledních letech života svého přiklonil se ke straně centralistické 
~ pro.ti švakr~ svému, n.enávis~némvu ner:;říteli Čechů,_ byl ušlechtilým vlastencem 
c~sk:ym. Sobeslav H. Pmkas, Jehoz choť byla rozena Francouzka a jenž dlouhá 
leta eko malíř ztrávil na půdě francouzské, po roce 1869, kdy povolán byl 
za u,cl!ele kreslení na vyšší dívčí školu pražskou, byl předním udržovatelem 
~tyku ce:,ko-írancouzských jednak jako předseda .Alliance fran);aise de Prague<. 
Jednak ,Jako kor~_esp~ndent l?ře~ních listů francouzských. V rodině jeho 
A. Dems za studu svych prazskych (1872 -1875) nalézal .kousek Francie. 
a p~mátku j~ho uctil vroucími slovy dedikace nejpřednějšlho díla svého, jež 
v prekladu ceském podává se právě našemu národu, k jehož .posvátnému 
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Tato obžaloba, příliš prudká, aby nevzbudila jakýsi skepti
cism, není zajisté zcela lichá. Velmi zajímavý- a věrný - obraz 
hraběte Bedřicha Deyma v Pamětech Meissnerových nepodává 
nám příliš slavnou představu o jistých aristokratech, obmezených, 
hrdopyšných, kteří nejpodivnějším způsobem užívali liberálních ideí, 
jimiž se chlubili. Bedřich Deym,l jehož ideálem politickým byla 
Anglie, > kdyby k uvedeni všeho ve zmatek neměli domu Obecných·, 
nepřipouštěl jiných zájmů než prospěch velkostatku. Mezi jeho 
přáteli mnozí sdíleli jeho předsudky; kníže Hugo Salm odmítl své 
účastenství při zahájení železnice pražské: - »Běží o obět na oltář 
Mammona, slaven má býti skutek, o němž jest velmi pochy bno, 
zdali neposkytne více politování hodného nežli potěšitelného, 

událost podobající se bouřce, jejížto škodlivost na ten čas je 
jista, prospěšnost pak budoucí problematická. Není proč se rado
vati, nýbrž třeba vyčkati, zdali ze železnic vyplyne dobré či zlé.« 
Hrabě Valdstein t v pamětním listě navrhoval nejkrutější tresty, 
zejména tělesné, pro lesní škůdce, žádal, aby výrok hajného platil 
za úplný důkaz, a pokuty aby byly ukládány ve prospěch vrchností. 
Většina sněmovníkův odmítala návrhy výkupu robot a s hrubou 
lakotou držela se svého monopolu prodeje kOřalky a piva na 
svých statcích panských. - Třídě, jež měla tak málo porozumění 
pro přání a potřeby lidu, 2 nekynula žádná naděje, že nalezne 

šiku hrdinných bojovníku, kteří jsou vždy hotovi obětovati se a kteří neznají 
ani malomyslnosti ani vzdání<, náležel zesnulý jeho přítel.] 

! Nesmí se splétati s hrabětem Voj tě che m De y m e m, jenž připojil 
se ke straně národní a by! přítelem Havlíčkovým. 

a [Jak i nejstarší domácí šlechta svým vychováním odcizila se svému 
národu, poznáme z její neznalosti jazyka českého. V době, kdy šlechta uher
ská usilovala na sněmích, aby latina byla zavržena z veřejného života a 
nahrazena jazykem maďarskym, u nás i ne i lep š í _p a t r i o t i., jako 
hrabata Sternberkové František a Kašpar, Karel Chotek, jež 
Palacký počítá k Čech um věrným -krví a srdcem«, nebyli mocni jazyka 
če s k é h o. Povzbuzení nejv. purkrabí hr. K o! o v ra t a, že jsme ještě ná
rodem, prone~eno bylo jazykem německým (Wir sind ja no ch eine Nation 1). 
Hr. Eugen Cernín, osobní přítel Dobrovského, Palackému ke jmenování 
historiografem blahopřeje listem německým ve jménu svém a těch krajanů, 
~die noch nicht entartet sind, dass sie sich schamen, dem Volke eines Karls, 
eines Podiebrads anzugehoren< (kteří ještě tak se neodrodili, aby se styděl.i, 
že přísluší národu Karlovu a Poděbradovu). O knížeti Rud. K i n s k é m píše 
Palacký Šafaříkovi r. 1833, že je na literaturu českou velmi laskav, ačkoli 
v ní jest jen povrchně zběhlý. N epodi drne se tudíž, že páni čeští ku při
stoupení k: Matici zváni byli dopisem německým a že vyzvání toto mělo účin 
tak malý, že vzbudilo stesk a nářek Palackého (1835), jenž tolik se přičiňoval, 
aby šlechtu přinavrátil zase svému národu. Za živobytí obou hrabat Stern
berku, Františka a Kašpara, šlechta česká dávala se získati ku podpoře pod-
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sympathie v národě a v osamocení svém vůči vládě byla odsou
zena k malomoci a zbabělosti, protože je v přirozenosti lidské, 
že v boji příliš nerovném vojáci bijí se špatně. 

Je vůbec nesnadno připustiti s některými spisovateli českými 
kteří stali se obranci stavů českých, že vypuknutím revoluce 
roku 1848 byla nešťastně přerušena výprava, jež by byla vedla 
k vymožení ústavy liberální. Nechtějme však šmahem odsuzovati 
stranu, jež záležela ze živlů velmi různých. Dosti četná skupina 
pánů chápala potřebu, ústupky zjednati sobě důvěru lidu, a bylo 
v povaze věci, že tato skupina rostla tou měrou, kterou zápas 
s vládou stával se vážnějším. 1 Není-li nic divného, že lidé, kteří v krvi 
měli porobu dvou století a kteří vůbec s Habsburky byli spou
táni svazky osobní věrnosti, neprojevili vždy dosti rozhodnosti, a 
jestliže tyto improvisované zástupy byly zachvacovány náhlými 
panikami, zdá se aspoň, že v šarvátkách v letech 1842-1847 
otužily se značně a je jisto, že tyto první půtky přispěly k tomu, 
že v lidu byla probuzena záliba ke svobodám veřejným; přes ně
které slabosti v podrobnostech úkol sněmu za této doby, třeba 

nebyl slavný, nebyl ani neužitečný, ani nečestný. 

Otázky, o něž běželo - zvláště z počátku - byly na pohled 
velmi nepatrné; vlastně rokovalo se o právu pro stavy svolovati 

ni ku vědeckých a uměleckých, z nichž prospěch měla i všecka země. Tak 
mimo obrazárnu a akademii výtvarných umění (1800), založenou od společnosti 
vlasteneckých přátel umění, roku 1806 zřízen ústav technický ze staré inže
nýrské školy, 1810 utvořena jednota ku podpoře umění hudebního s konserva
toři, f. 1818 společnost vlasteneckého Musea, r. 1826 jednota pro církevní 
hudbu, r. 1833 jednota k povzbuzení ducha průmyslového. Po smrti obou 
hrabat Sternberkův i v tomto směru bylo vidět ochabnutí a úpadek, jenž 
zvláště byl patrný ze zamítnutí návrhu Palackého o zbudování Franciscea 
(viz str. 181).] 

1 [Je zajímavo, že první hlas na obranu starých svobod zemských pro
nesl ještě stařičký hrabě Kašpar Sternberk (1837). Rok před smrtí svou 
uslyšev o některých plánech finančního nejvyššího úřadu, jimiž by »naše 
stará ústava byla docela proměněna., diktoval úředníku svému promemoria, 
jež předložil potom ministru hr. Kolovratovi. V pamětním tom listě uznával, 
že duchu času třeba povolovati, ale uznával potřebu, aby při každé změně 
přihlíželo se k dějinám země a dbalo se povahy národa, proto vystříhal od 
novot a jejich rychlého zavádění, jsou· li neoblíbeny v lidu a odpírají-li vývoji 
historickému .• Nesmíme zapomínat,< praví hr. Kašpar Sternberk ve své auto
biografii, >že rakouský stát složen je z národuv a království, které všecky 
měly a částečně posud mají své vlastní dějiny, svou vlastní ústavu; tu nelze 
všecko přes jeden hřeben stříhati; dlužno šetřiti dějin, jazyka a tisíciletého 
puvodu, nechce-Ji vláda státi se neoblíbenou ve všech stavech.< Palacký, 
>Leben des Grafen Kaspar Sternberg von ihm selbst b·e
schrieben. (1868), str. 191-192.J 
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berně a dohlížeti nad jich užíváním, to jest konec koncůvo všecku 
správu politickou. Metternich velice se tím znepokojil: »Čechy jsou 
nyní vydány všemu nebezpečenství,« psala kněžna roku 1843, 
.nikdo nic nekoná, nechává se vše tak, jak jest, přestává se na 
podporování osob, jež většinou nemají velké zásluhy.« 1 

Vláda slabost svou ukazovala svou nerozhodností, neobratností , 
svými podrážděnými projevy, za nimiž následovala náhlá slabost. 
Myslila, že odzbrojí opposici ustanovením arcivévody Štěpána za 
správce zemského. Arcivévoda jako švarný rytíř, dokonalý švihák, 
podle slov »Grenzboten«, vrhl několik paprsků slunných do jedno
tvárného a pochmurného života zamlklých paláců nad Vltavou, ale 
neměl žádné zkušenosti věcí státních, neznal zemi, a jeho jmeno
váním, jež budilo nepokoj nejvyššího kancléře, vzrostla smělost ne

spokojenců. 

Roku 1845 deputace stavů 2 přednesla králi jich požadavky. 
These jejich byla smělá: - V nejstarší dávnověkosti, a sice přede 
vším psaným právem státním radívali se ve státech, kde nepano
vala na trůnu slepá libovůle, panovníci s velmoži a vznešenci zem
skými, kteří buď dle základní smlouvy státní nebo dle zvláštních, 
od nejvyšší moci udělených koncessí, povoláni byli k těmto po
radám jako zástupcové země, a králové jsou povinni zachovávati 
jejich praerogativy, i tehdy, kdyby to nebylo jejich prospěchem.
Dvůr neobratně dal se strhnouti na půdu zásad a dopouštěje, že 
vždy uznával nároky sněmu a nemá nejmenšího úmysl'll je popírati, 
připomínal ohrady, za kterých privilegia zemská byla potvrzena od 
Ferdinanda II.; stavěl proti sobě právo národa a právo panovní
kovo; jež podle slov Retzových neshodují se nikdy, leč nemluví-li 
se o nich. Otázka daná byla z těch, jež řeší se jen násilným skut

kem shora nebo zdola. 
Sněmu snadno bylo ukázati, k jakým nesmyslným důsledkům 

vede theorie ministrova. - Jak že, poznamenal velmi správně 

hrabě Albert z Nostic, znamená-li to, že stavové jsou koncesso
vanou soukromou společností? Jejich postavení bylo by ještě nižší, 
poněvadž každá soukromá společnost ve svých stanovách, jsou-li 

1 Metternich VI., str. 654. 
2 [Deputace stavovská, vedená hrabětem Jos. Matyášem Thunem, ,by!: 

vypravena do Vídně, pozvat císaře k slavnosti otevření dráhy z Prahy do. Vldn~. 
Příležitostí té měla zároveň užit, aby mu přednesla stížnosti a žádostI stavu, 
o něž mezi nimi a vládou trvaly spory.] 
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potvrzeny, má záruku svého trvání. - Uloženo komisi,l aby t na
vrhla, jakým účinným a uctivým způsobem by stavové mohli hájit 
ohrožených svých práva privilegií. Prací komise této byla obšírná 
D e d u k c e o p r á v nf n e pře trž 1 t o s ti úst a v n í c h p r á v a 
svobod stavů českých (18. února 1847). Ač výbor zemský, 
jemuž předseda sněmu podal Dedukci k podání dobrého zdání, 
hlasy zástupců duchovního a městského stavu navrhoval zamítnutí 
její, stavové nedbali toho a usnesli se podati novou adressu, do 
níž pojat celý nejpodstatnější návrh dedukce. -- Konec konců 
předstávky byly dosti mírné a od většiny podporovány jen se 
zřejmým strachem: na sněmě dvůr měl při sobě důležitou men
šinu, kterou tvořil stav duchovní,2 města 3 a většina rytířů, kteří pro 
chudobu svou podléhali všelikým svodům; stačilo mu získati ně
jakých deset pánův, aby zvítězil při hlasování, a strana opposiční 
musila šetřiti největších ohledů, jestliže nechtěla být opuštěna od 
svých nejbázlivějších spojenců. Vlastenci čeští, nemajíce přílišných 
požadavků, byli aspoň s to, aby posoudili situaci; nebyli nespo
kojeni: >půjde-li sněm tím chodem bez přetržky,< předpovídal 

'Havlíček, ,.za deset let ústava česká bude tak dobře opatřena jako 
uherská. < Celakovský víta! jitřenku svobody: - • Jen ještě školy, 
a pak máme vyhráno ... Budou·li školy, budou i úřadové potom 
čeští ... « 

Zápas, a to prudší, počal opět při příležitosti opravy soudní. 
Od dávna města stěžovala si do útrat, jež jim vzcházely vydržo
váním soudů kriminálních; sněm nepopíral spravedlivých jejich 
stížností, ale nechtěl povoliti potřebných peněz, leda bude-li vzat 

• ',[~leny ~?mise byli.Karel kníže Auersperk, Jan hrabě La
zansr::y, BedrI~h h.rabe Deym, Ervin hrabě Nostic a Jan rytíř 
N e,~ ber k. Byl-ll spIsovatelem Dedukce, jak Springer uvádí (L, str. 534), 
rytI,. Neu.berk, lze s velkou pravděpodobností domnívati se, že při elaborátu 
komIse, ~en~" podle svědectví Kalouskova vynikal >právnickým důvtipem 
a znalost! deJ1n práva na onen čas dosti značnou« účastenství měl Fr Pa
lacký, jenž v těch l@teSh byl v živých stycích s ;ytířem Neuberkem ('Goll, 
,Fr. Palacký. v C. C. H., 1898, str. 246).] 

2 JO smut~é úloze, kterou hráli zástupci stavu prelátského (.duchovní 
sl~hove a?soJutlsmu<) ve stálém výboru zemském památného roku 1847, 
dekan kapItuly Syatovítské Václav Vilém Václavíček.a opat kláštera Strahov
skéhoJeronym Zeldler (1790-1870) viz Kalouskovo .Ceské státní právo« 
str. 546.] , 

. o' . Měs,ta byla zastoup.ena svými obecními magistráty, jež závisely na 
hbovuh vlady. To bylo Jednou z příčin, pro něž páni jevili velmi malou 
ochotu propůjčiti jim zastoupení méně směšné: rovněž tak bylo tomu 
v Uhřích. 
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na poradu o zásadách nového řádu. Kancelář, aby se vyhnula 
jeho zakročování, prohlásila, že nové vydaje budou položeny do 
obecního rozpočtu státního. Páni, jež již velmi málo uspokojilo toto 
rozhodnutí, pocítili opravdovou nevoli, vidouce, jak vláda pravým 
úskokem k obyčejným nákladům království připojuje dodatečné 
vydání 50.000 zlatých, jež odpovídalo přesně nákladu na nové 

soudy (1846). 

Prostřed obecného pohnutí hrabě Lamberk pronesl řeč, jež 
zdála se příliš smělou, protože opouštěl historickou fikci, a v řeči 
moderní vyjadřoval přání skupiny konstituční: - žádal ke konci, 
aby vláda nečinila žádných dluhů bez svolení stavův, aby před
kládala' jim každého roku náv:-h státního rozpočtu a podávala jim 
své účty na konci správního roku. 1 Většina nepřijala sice návrhy 
hraběte Lamberka, poněkud dalekosáhlé, ale odepřela svoliti žá
danou summu (1847). Dvůr vzal to s vysoka, toto odepfení po
kládal za nepřístcjnost a vyzval sněm, aby bez rokování povolil 
50.eOO zlatých. - Žádá Sf: po nás, namítal kníže Karel Auersperk, 
abychom vzdali se svého nejvzácnějšího práva povolovati berně. 
Jiní řečníci byli prudší, Albert Nostic, Wurmbrandt. - t .Krok za 
krokem,< volal hrabě Jan La~anský, -musíme hájiti půdu práva 
jako Spartáni, neboť zemský stav má za svou vlast nasadit i statek 
i život. Já se nikdy nestanu buřičem proti svému králi, ale rád 
obětuji svou hlavu za vlast. ~ 2 Hrabě Bedřich Deym prudce útočil 
na rádce, kteří přiměli krále ke zrušení slova jim daného a na 
něž spadá zodpovědnost před Bohem, před národy a před dějinami, 

že poškodili vážnost koruny. 

Odpovědí velmi neobratnou :předsedy sněmu t starohraběte 

Rudolfa Salma roznícen byl ještě více spor: právo sněmu povolo
vati daně, pravil, obsahuje proň mravní povinnost užívati této 
praerogativy jen ve prospěch národa, nechť nepřinutí krále, .jenž 
dosavad mluvil a varoval jako dobrý otec .. by podivení otcovo 
neproměnilo se v nemilost pána.< - Wurmbrandt, jeden z nej
odhodlanějších, protestoval proti všelikému pokusu zastrašovati 
.liberály.; - nezměním mínění, vzkřikl hrabě Lažanský, i kdyby 
bodáky stály přede dveřmi této síně; hrozba nemůže míti vliv na 

1 !<"lk, .Der bohmische Landtag von 1847<, str. 168 a násL 
, Ibidem, str. 224. 
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čisté svědomí. - Protože většina setrvala pn své OppOSlCl, dvůr 

přikázal finančním úřadům, aby nedbaly toho, a dal pHsnou důtku 
hraběti Lamberkovi; zároveň vyzval své zástupce nedopouštěti 

napříště, aby řečníci odvažovali se na půdu, jež nenáleží v pravo
moc stavů (září-říjen 1847). 

Jaká byla by odpověď stavů na toto vyzvání? - Různá snesení 
dokazovala, že vůči chování ministrů počínali chápati potřebu, aby 
získali sympathie obyvatelstva: domáhali se založení hypotheční 

banky, zřízení filiá lky banky rakouské v Praze, utvoření spoři

telny; roku 1846 vzdali se privilegia fiskálního, jež jim vrátil 
Leopold lL, a vzali na se přirážku 360.000 zlatých, jimiž ulevovalo 
se statkům selským; jevili ochotu svou k otevření divadla českého 
a ;1a denní pořádek kladli jmenování učitelů českého jazyka na 
gymnasiích, kteří by odměňováni byli na útraty stavů. Tyto první 
kroky, uvítané sympathicky od strany národní v Praze, potkaly 
se v ostatní zemi se slabým ohlasem, a několika neúplnými a 
zdlouhavými ústupky neukonejšilo se záští sedláků: spojení ná
roda se š:echtou bylo nemožné, pokud soustava majetku panského 
nebyla změněna a pokud trvaly roboty. Vláda, která znala tyto 
roztržky a užila jich již v Haliči, mínila, že jí bude vždy snadno 
použitím záští sociálního zastrašiti šlechtice nebo je zničiti; nepři

padlo jí na mysl tázati se, zdali výpočty její, příliš zjevné, neobrátí 
se jednou proti ní a neocitne-li se pak osamocena vůči stranám 
společným hněvem sjednoceným. 

Debatami sněmovními šířilo se již v nejrozmanitějších třídách 
přesvědčení, že nynější vláda nemůže déle trvat a vzbuzovalo se 
přání po osvobození hospodářském i politickém, jež v krajinách 
slovanských přirozeně splývalo s prudším hněvem proti správě, 

německé. Wessenberk, přišed roku 1839 t do Čech, poznamenal, 
že »první dojem, jaký činí na cestovatele země česká, když do 
ní zavítá od Bavor u Klenče, není nejpříznivější; na nesmírných 
polích a lesích spočívá jakýsi smutek, jenž, jak při rozeno, nebudí 
zájem pro ní; vše je tak klidno, bez života, jakoby očekávalo te
prve svého probuzení. Jen ve velikých vzdálenostech objevují s.e 
vesnice, a ty většinou záleží z chat doškových, nikde nejeví se stopy 
zámožnosti. Sedláci aspoň ve dnech všedních jsou nuzně oblečeni, 
ženy chodfbosy a v hadrech; ale jsou při tom pracovité. Češi 
jsou prý vtétó· kónčině Šumavy kmen nad míru dobrosrdečný, 
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skromný,l který o nějaké ústav!lÍ svobodě nemá ještě žádného 
ponětí. Zmíněný nepříznivý dojem ještě se stupňuje nečistotou 

všudy zející, a dokonce špatnými hostinci. Ba i v dosti značném 
městě Plzni je sotva hostinec prostřední; každá vesnice v kantonu 
Bernském má lepší hostinec než je nejlepší ve venkovských mě

stech českých .• 2 

Ovšem toto svědectví cestovatelovo má cenu jen podružnou, 
a netřeba líčit obraz barvami příliš temnými; opravy Josefa II. 
vrátily jaksi důvěru sedlákům, a od té doby zlepšením cest, za
vedením strojů, pokrokem věd přírodních a chemie rolnické za
jisté rozmnožila se všeobecná zámožnost. Bylo upuštěno od úho
ření, přibývalo umělých lučin, ruchadlem nalezeným roku 1827 od 
t Františka a Václava bratranců Veverků povznesl se poměrně 
značně výtěžek žní. Úmrtnosti ubývalo a poměru narozených při
bývalo; obyvatelstvo rychle se množilo, a v této věci Čechy před
stiženy byly jen od provincií italských. 

Průměrné postavení sedláků bylo zajisté lepší roku 1848 než 
roku 1780, ale to nedokazuje, že by byli spokojeni se svým 
osudem, ani že by byli měli vůbec proč pokládati se za spoko
jené. 3 Tou měrou skutečně, jak se šířilo vzdělání, nejzámožnější 

1 [Wessenberg míní tu Chody domažlické, o jejichž. bídě duševní 
o málo let později (1845) Božena Němcov~ v listě k Antonii ~elako:vské na
psala, že .krvavé slzy by člověk nad t~m h.de~ pla~al,< ': ??bre vystIhla o.tu
pující a ohlupující následky duchovmho 1 telesneho nasIl! pobelohorskeho 
v kraji, kde někdy Jednota bratrská od ~amých počát~ů. svý<;h měla horliv~ 
a vroucí své vyznavače. Viz Denisovy .C ech y p o Bll e hor e<, 1., str. 76'1 

, Arneth, > W e s sen ber g«, lL, str. 206. 
• [Vzácný příspěvek ku poznání duchovní bídy lidu selského z po

sledních let poddanství podal uš!echtiiý kněz Fr. Josef Sl~ma (17y6~-18,44) 
v ,Příspěvku k historii čes~é z r.oku 1831:, vlast~e .obrane c.eske,ho 
lidu selského, když jitřil se a bouřIl protI zdravotmm opatrel1lm, podmkanym 
na zabránění nákazy cholerou, domnívaje se, že vše koná se na jeho otravu. 
V obraně této vlastenecký kněz těžké obžaloby činí vládě, vrchnostem 
a úřednictvu panskému. .Že pak náš li~ lásky, upříyI?I?osti ':. ~o~roty. své 
otcovské vlády nepoznal, ne~ěje ~e vinou Je!:o. J~ho OCl J~,ko OCl Jlnych, J~~o 
uši jako uši jiných. Ale meZi vladou a naSlm hdem stoJI oblak. ~ ne~uze 
tento vzhůru, aniž onano dolů prohlídnouti. Lid náš neumí m!uvltI s .vladou 
a tato nedovede se dorozuměti s lidem. Zdroj spravedlnostI - kmha ob
čanských zákonů - je lidu našemu nedůstupný; překlady té knihy )!lic tu 
o nemotornosti a nesrozumitelnosti jejího převodu do češtiny) n~,maJ1 plat
nosti. I je v tom ohledu lid náš jako bez práva a pouze na prtklad.y vY,
hraných nebo ztracených pří v nejdůležitějších případech své. cti,o mohovlto~t1, 
lásky a nenávisti ostaven. Ano také význam soudcových nalezu teprva pre: 
tlumočením nejbližšího žida se mu zjasní... Rozhledněme se po vlas~l 
a sčítejme všecky ty muže v královských službách a najde~e-li ji;h o,d t;et 
vyšších až do nejnižších úřadů 10 na 100, že by se dobre do ceske rec! 
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rolníci cítili nepříjemné následky správy feudální, jež se přežívala, 
kdežto lid ještě často živořil v největší bídě, jejíž původem byla 
existence ohromných latifundii a všeliké poplatky, jež tížily statky 
selské. Proto vzrůst obyvatelstva zvl",ště byl patrný v horských 
krajích průmyslových, jež se svými 2,000.000 obyvateli předčily 

všech devět krajů čistě rolnických ve středu země, kde čítalo se 
jich jen 1,950.000; vedle krajů Chrudimského, Hradeckého a Bole
slavského, jejichž stav byl poměrně dobrý, končiny západní a jižní 
byly mnohem méně pokročilé. 

Ač služba vojenská byla snížena se čtrnácti na osm let, sedlák 
zachovával zvyk, aby předešel všeliký spor o své právo majetkové 
neb aby svého syna osvobodil od povinnosti vojenské, že předal 
mu velmi záhy své hospodářství: bývalo mu tehdy čtyřicet nebo 
čtyřicet pět let, měl děti v kolébce, jiné narodily se mu teprve. 
Mladý hospodář, povinen dávati výminek svým rodičům, vydržo
vati své bratry až do jejich plnoletí, vypláceti jim jejich podily 
dědičné v penězích a často dostávati závazkům vlastního otce 
svého vůči svým strýcům, vstupoval do života s tížícím břemenem, 

jazykem i pérem znali, dám sobě dnes ještě tento prst utíti, kterým toto píši. 
Němec zasazuje hnedle každé výnosnější místo ... a jako moslemín nedá 
křesťanu přístupu k žádnému důstojenství, tak tu jen po přešlapané češtině 
chodí se k stolu, na němž královský chléb. " Z toho pak kolikeré vyplývá 
zlé? Lid domnívaje se, že taková je vůle vlády, jaká se mu jejími úředníky 
býti jeví, pokládá se předně za povrhel, který není hoden, aby mu vláda 
úředníků jeho jazyka k řízení vysílala, o němž se vláda domýšlí, že stačuje. 
pakli jako nerozumné dobytče některým toliko hlasům honce svého rozumí. 
Tak sám nad sebo.u malomyslní, svědomitosti své lidské hodnosti pozbý'lá, 
ale také na vládu 1 na takové úředníky zanevírá .. , Druhé zlé, jenž z toho 
nešvaru plyne, jest křivda k nebi volající, že děti našeho lidu, pakli se mu 
téměř docela neodcizí, k nijakému úřadu ... přístupu nedocházejí. To pak 
tím je obecnější, čím více naše vrchnosti ... vlády příkl2.du následují a hnedle 
jiJ ani hájemství v lese, aniž ovčáctvÍ u panského dvora, ani porybnictví 
Cechg nesvěřují, hejna cizozemců do země potahujíce. I žaluje si tu lid: 
.My Cechové musíme býti přece jen nejmizernější a nejhorší lidé; kdyby té 
,;:o.b<?ty nebylo, snad by ti páni na nás ani koukati nechtěli!< To jedovatě 
st/pa; ale na druhé straně rozumují někteří: .Ku práci robotní, k honění 
zvěře, k odvádění daně, desátků, k dělání silnic, k chování synů na vojnu, 
to o nás hned vědí, ale jaká kde službička dost malá na prázdnu, k té jsme 
hnedle nesmělí, hnedle leniví, hne dle nevěrní •... Není ale země, kromě naší 
ubohé vI:,sti, v které by se vrchnosti a tisícové úředníků do jazyka domácího 
docela mc neznali ... Veškeré skoro vrchnosti a větší část úředníků neumí 
s; česky vyjádřiti, a protož, majíce s lidem jednati, jen bídně češtinu kolem 
lamaJi ... čímž se děje, že veškeré úřednictvo i panstvo s duchovenstvem zdá 
se l!du národem cizím, z těla jiného vzatým, dokonce, když ti také, jenž 
z ne ho samého vycházejí, sotva do řádu vyššího přijati, svůj lid i původ 
hnedle zapírají . .,;.< Příspěvek Slámův byl r.1831 zaslán Fr. Palacké,mu, aby 
uveřejni! jej v Cas. Čes. Musea, ale nestalo se tak pro strach z censury. 
Teprve r. 1898 otiskl jej v témže časopise Jul. Pažout] 
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jež snášel až do chvíle, kdy podlehl trampotám nebo sám opět 
složil je na bedra svého nástupce. Až posud dle rázovitého výrazu 
dra Braunera, který zevrubně studoval postavení sedláků, bylo ve 
vlastních lidech .tolikéž zákonných zlodějů. ; 1 protože nebylo úvěru 
finančního, upadl brzo do rukou lichváře židovského, který dovršil 
jeho zkázu. Jeho život nebyl než dlouhým zápasem proti bídě 
a neměl ani chuti ani peněz potřebn)Tch k zlepšení svého hospo
dářství: v před večer revoluce roku 1848 Rakousko přiváželo vice 
plodin hospodářských než jich vyváželo, ač spotřeba jeho byla 
velmi nepatrná. 2 

Přes opravy Josefa II. správa feudální tížila zemi dosti tuze, 
aby způsobem nejvážnějším oslabila ducha iniciativního a podni
kavého. Pán dále držel část moci veřejné a zákony, jež v podstatě 
chránily jeho úročníky, byly velmi často jen zdánlivé. Zvláště ro
boty dále zůstávaly velikým útiskem. Šlechtici, postrašeni veřej
ným míněním, první odsuzovali systém vzdělávání půdy, který prý 
je velmi obtížný pro sedláka a velmi málo výnosný pro pána. 
Ovšem to jim nebránilo, aby se potměšile vzpírali výkupům, tím 
spíše, že mnozí z nich velmi jsouce zadluženi, nebyli s to, aby 
podnikali přímé hospodaření. Vláda, které připadala úloha býti 
smírcem obou stran, trestuhodnou nedbalostí - nebyl-li to snad 
hnusný výpočet - odkládala návrhy opravné, jež jí byly předloženy; 
takto ve svazcích akt zahrabala plán hraběte Jos. Matyáše Thuna 
(1836) dobře prostudovaný, jehož bylo s úspěchem užito v něko
lika státech německých. Když selskou bouří polskou byla přinu
cena vystoupiti ze své nečinnosti, úsilí její přestalo na nařízení ze 
dne 18. prosince 1846, jímž dovoleno sedlákům vykoupiti se 
z robot svých, totiž přiznáváno jim právo, jež nikdy vážně nebylo 
popíráno a jehož užíváno ve všech případech beze odporu již více 
než plll století. Přirozeně sedláci nejevili nijaké ochoty použiti 
zákona, jejž pokládali vždy za nespravedlivý, a záští jejich vzrostlo 
proti ministerstvu vídeňskému, jež obviňovali, že je opětně zradilo. 

Nebylo řídkým zjevem tehdy, že různé platy panské pohltily 
polovinu výtěžku rolníků, a ježto daně zabraly 17 až 24 procent, 

1 Z toho vznikaly hrozné vnitřní spory, z nichž často docházelo k zlo
činům. - Brauner, .Bohmische BauernzusUinde im Interesse der 
Landeskultur und des Nationalwohlstandes besprochen< (1847), str. 15. 

2 Violand, »Die sozia!e Geschichte der Revolution in Oster
reich<, Lipsko 1850.' 
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zb~la ji~ sotva třetin~ hrubéh,o výnosu. 1 - Ve Slezsku, píše »Consti. 
~ut~on« • (:848), sedlak, ktery vzdělává třicet jiter půdy, je povinen 
kazdorocne 108-144 dnů roboty s potahem páru koní a 28 dni 
roboty prosté, nepočítaje v to roboty honební, šest nocí hUdk 

': z~mku, ,štípání ~~íví .- nadto nájemné, desátky a daně. Nádenní[, 
Jen: .nema aUl píd.' pudy, je povinen 52 dnů roboty ročně; při
p~ctete k t,omu dávky, školní přirážku, farní potřeby, vojenské 
byty, obecUl poplatky: zkrátka platí při nejmenším 100 zlat P ch' 
v p~ípa.dě nejpříz?ivějším, není-li nemocen, není-li bez práce, ~ůž~ 
vydelatl 120 zlatych; zůstane mu tedy na živobytí něco me'nV v 

20 k' o , e nez 
reJcaru na tyden. Malý hospodář je ještě nešťastně'ší latí 

, • tV.' v" • J , P 
VIC: nez vy. e~l\ a zlJe J~n z práce své ženy a svých dětí. Desátky 
stOjí ho kazde~o sedmeho neb osmého roku celou úrodu; po
platk~ ~ prodeje, t,axy .soudní, vyděračství úředníků připraví ho 
kone~ne o ?~sledll1 krejcar. - Opakuji, že je nemoudré, z něko
:lka ~e~~o~I.IVYC~ přípa~ů činiti závěry příliš všeobecné, a myslím, 
ze preb,anejí spIsovatele, kteří, jako Violand, mluví v této době 
»0 nevy~l~vnvé bídě obyvatelstva venkovského<. Z pramenův aspoň 
lze soudItI, ze poplatky, jež je tísnily, byly velmi těžké a - co 
se stanoviska historického není méně duo lez·l·to zVe' 'v I' • '" v .,. - Je snase 1 se 
vzr~staJlcl .netrpel:vostl. Spory stále se obnovující a okolky naří-
zem vzbudtly v mch horlivé přesvědčení, že jsou obětmi mrzké 
nesp,ľavedlnost~ ~ hněv jejich kolísal mezi pánem, který je odíral, 
a .vladou, ktera JIch nechránila. Neměli žádné organisace a nebyli 
ta~to s to, aby dali podnět k revoluci, ale dovolávali se jí svými 
neJ~~oucnějšími žádostmi, a jejich přispěním byli jisti všickni, kdo 
by JIm pomohli zlomiti jejich okovy. 

D.ě 1 n í c i právě jako sedláci neměli proč býti spokojeni 
s politikou dvoru. 3 Nesnáze a utrpení, jež do celé Evropy zanášel 

1 Zenker, .Die Wiener Revolution 1848 in ihren sozialen 
~b~ra,~ssetzur:g·.en< (1897). Nemůže, zdevpatrn.ě běžeti než o průměr zcela 
b r]~ny stav :n?ml se ?d obce.k ObCl a .casto I na jednom panství rozdíly 
e~- . vehke. -;,.!'eg~borskI, .Des fli1anCes et du eredit publie 
10 ,Au\rI~he< (Panz 18J~, str. 162), podává číslice značně menšÍ; radiká-

ve m~a UJI ,na?p~k. obraz slt~ace mnohem temnější. Závěry Zenkerovy zdaií 
se mne .umlrnenyml a pravde podobnými. J 

2 Casopis radikální, jenž patrně vybírá své příklady. 
Beer·, Kud\i~~, »Riickblicke u.nd Erinnerungen<, Vídeň 1873. _ 
»Ge' ~le Flnan.zen Oesterrelchs imX!X.]hdte.<, 1879. Reschauer 
rel~~ leh~e des I~ampfes der Handwerker und der Kaufmanns: 

gewe~en m:t.der oster.r. Bure~ukratie<, Vídeň 1882.-Naske, .Die 
g bpolltlsche Bewegung ln Oesterreich<, Brno 1896. 

A. Den i s ~ Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 13 
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vývoj velkoprůmyslu, vzrostly v Rakousku prováděním správy 
úzkostlivé a nevědomé. František I., jenž v průmyslnících viděl 
»zakuklené liberály', byl by rád odňal jim svobody, jichž užívali 
od času Josefa II, a obnovil soustavu cechovní. Protože vůle jeho 
byla slabá, ministrům jeho, kteří se obávali finančních následků 
těchto změn, ponenáhlu podařilo se uspokOjiti jeho horlivost re
akcionářskou, ale ovšem nemohlo býti jednáno o zrušení ještě 
dosti četných pozůstatků starého řádu. Podržen tedy systém polo
vičatý, který nebyl ani svobodnou soutěží ani cechovnictvím 
a který měl téměř závady obou. Císař s nelibostí viděl zřizo
váni nových továren, takže staří továrníci byli nepopěrnými pány 
trhu a tvořili oligarchii, jejíž vliv byl tím větší, že nejpřednější 
páni přímo byli účastni podniků průmyslových. Spolek despotismu 
a aristokracie, jenž přes několik chvilkových, spíše hlučných než 
vážných srážek, byl samou charakteristikou vlády rakouské, jevil 
se na poli národohospodářském monopoly, ochranářskými cly, 
jež uza;írala říši cizím výrobkům, a vydáním třídy dělnické libo

volné moci továrníků. 

Metternich, který jal se tušiti výhody politické, jež Prusku 
vycházely z celní jednoty, pozoroval nebezpečenství tradice, kterou 
znemoUiováno všeliké důvěrnější sblížení s Německem, a upozor
ňoval na .jeden z nejzhoubnějších vlivů, jejž mělo toto pvassivní 
chování se stanoviska vývoje a blahobytu zemí a zvláště Cech«,l 
Jako v politice i zde kritisoval, ale nejednal. Nadělalo se mnoho 
hluku z povolání do ministerstva Kuebecka, povýšence, jejž nazý
vali mužem iniciativy; shledalo se, že vyplýtval všecku svou energii, 
aby překonal překážky, jež jej vzdalovaly od moci, a opravy jeho 
přestaly na řadě dobrých zdání. 2 Oprava celní roku 1844, špatně 
prostudovaná a nedostatečná, způsobila jen zhoršení zla. 

Průmyslníci, kterým nebylo se obávati cizí soutěže, vyráběli 
zboží prostřední, jež draze prodávali; přestávali takto na trhu 
velmi obmezeném, který se ztrácel při nejmenších krisích, a jejich 
ohromné a nejisté výhody dávaly jejich podnikům zdání spíše 
hry než vážného obchodu. Z toho vznikal u nich nepokoj, který 
se jevil bezcitnou tvrdostí. Titíž lidé, kteří neustále dožadovali/ se 
bezprávního zakročování státu, bouřiii se při nejslabším pokuse 

1 Metternich VL, str. 561. 
• Schmidt, ,Zeitgenossische Geschichte<, str. 590 a násL 
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ochranném ve prospěch dělníků. Nepřipouštěli ani, aby zákon za
býval se ženami a dětmi, jež nouzí vždy četněji doháněny byly 
do továren. - A proč? tázala se úřední správa, jejímiž inspira
tory byli: děti pracují jen nejvýše dvanácte nebo třinácte hodin 
denně. Bývají-li nemocny? - Ale jakými strádají nemocemi? _ 
Zápalem plic, protcže příliš se pohybují v hodinách oddechu, 
a chorobami žaludku, protože je kazí jejich rodiče. Ostatně stačí 
stará nařízení: zda dekretem z roku 1786 nebylo skutečně poru
čeno, aby děti zaměstnané v t~)Várnách byly česány a myty aspoň 
dvakrát v témdni a prohlédnuty lékařem dvakrát v roce? - Dekret 
z roku 1842, kterým na dvanácte hodin stanoveno maximum práce 
pro děti dvanáctileté, narazil na tvrdošíjný odpor továrníkův a nebyl 
proveden. Mzdy dosáhly sotva potřebné částky, aby dělníci ne
umírali hlady, a velmi malá spotřeba cukru, kávy a tabáku svěd
čila o nedostatečnosti jejich příjmů. 

vZavedení nových strojův a zvláště přádelných, jež pronikaly 
do Cech kolem roku 1840, způsobilo zděšení v tomto lidu, jenž 
dohnán byl k nejhoršímu tím spíše, že spadalo právě do doby 
krise průmyslové, která zachvátila již dělníky pod horami Sudet
skými. Bouře vypukly v Brně roku 1843. Roku následujícího dělníci 
pražští zastavili práci a rozbili str§Jje v pěti továrnách, zejména 
smíchovských: zakročením vojska obnoven pořádek. Ale o ně
kolik dní později dělníci, kteří stavěli dráhu z Pardubic do Prahy, 
proDuštění podnikatelem, srotili se chtíce vniknouti do města' 

u ~ráD~ t Pořičské byli zastaveni od granátníků, pokusili se vy: 
nutiti Sl vstup: hromadným výstřelem zabito jich sedm a mnoho 
zraněno (8. července 1844). 1 

Vláda, když se jí podařilo zjednati ticho, podala směšné 
\'ýklady: v těchto zmatcích znamenala ruku cáře Mikuláše, kterÝ 
zakoupil si hnutí komunistické, aby zastrašil vlády a dosáhl od 
nich opatřeni repressivních, jichž si přál. Protože však zmatky 
neustávaly, byla jmenována komise vyšetřovací, jež odhalila vážná 
fakta; t~várníci ukládali svým dělníkům bezprávné pokuty, nutili je 
kupovatl zboží zkažené. Lehce bylo předvídati výsledek, třeba 

,',Cyrill Horáček, "Počátky českého hnutí dělnického« v Roz
pr:v~cn Akadeomie čes., ročnjk y., Č, 3., v Praze 1896, str. 18. (P~drobný 
r~,e.~at Tov~olkuv v Gollově C. C. H. 1898, str. 121.J Horáček, zdá se mi že 
Phlhs sve pn~ržoval zpráv poloúředníchi byl by býval mohl s lepším pro~pě
c em cerpatl z Grenzboten a jiných časopisů . 

13* 
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paradoxní: proti dělníkům vydána ještě přísnější opa::ření r~pres
sivní: zapověděno jim pořádati sbírky, jejich pokladny vzájemné 
pomoci podrobeny dozoru úřednímu: mnoho dělníků, při~edenýc~ 
v největší bídu, žádalo, aby jim bylo dovoleno vystěhovati, se: bylI 
odmítnuti. Krise zhoršila 3e řadou špatných žní: na cestach bylo 
plno žebráků, velká města, Vídeň a Praha, byla zaplave~a .lidem 
vyhladoliělým, bídou znemravnělým; všeobecná nouze JeVlla se 
prudkými výbuchy, pračkami, .honbami na židy~. Uži:í hrub~ síly, 
psal Metternich, je největší neštěstí, jež mů~e po~tlhn~~t~ spolec,~ost: 
"Děla jsou posledním útočištěm, ale lze Je připustit! Jen, ukaz~-h 
se, že marný je všeliký jiný prostře dek k záchraně společnostI.« 

Až do této slepé uličky apathie jeho zavedla říši. 
Sedláci a dělníci čestí svým utrpením a svým hněvem byli 

zcela přirozeně puzeni ke straně národní. Většina vlastenců svým 

původem závisela příliš blízko na vyd.ěděncích, ~by n.ec~t,ili s~u:trast 
s jejich zkázou, a těmito hmotným! starostmi byl1. c~stecne vy
rušeni z říše snů, kde se opozd'ovali. Ovšem zachovali Sl vždy vadu 
svého vychování, opojný idealism, slepou důvěru ve formule, žalostnou 
náklonnost bráti slova za idee, optimism, který dobře těžil z kon
kretních obtíží, jedním slovem tento soubor ctnosti a směšností, 
fantasie strakatiny a dobré vůle, jenž tak určitou tvářností vyzna
čuje generaci, roku 1848, upřímnou a mnohomluvnou, hrdinnou 
a burleskní, obdív'Jhodnou a dětinskou. Aspoň počínají se však 
vybavovati z literárního hypnotismu, pozorují, že je svět skutečný, 
vycházejí z uzavřeného kruhu, v němž až dosud žili, rozšiřují svou 

propagandu a mění ji. 
A m e rl ing, 1 jehož činnost byla veliká v letech 1835-1848, 

je zajímavým příkladem převratu, jenž se udál tehdáž. Tento žák 

1 [Ke.rel Slavoj Amerling (1807-1884) z Klatov již jako assisten! 
Preslův v letech třicátých proslul jako horlivý rozši~ova~el litevratur~ naukove 
prostředkem >stálců«, kteří zavazo~ali.se od~bíra~l k~l~y >ve~eckeh~ a yo; 
věcného obsahu., a v okolí svém nabadah ~u pr~dpl~sem J;ch. Pusobem ostalc~ 
umožnilo vydání Smetanových .Z<Íkladu hvezdarstvI<: Presl?va duklad 
ného .Nerostopisu< (obé r.1837l, Staňkova .Atlasu pltevmho« (18~O) 
a j. Po nezdaru velkého podniku svébo v Bud,či Ame~l~ngv r. 1~4~ ~tal s~ re
ditelem první c, k. vzorné hlavní školy česke, pozdeJl premenene na ust~v 
kt: vzdělání učitelů, kde zůstal do r. 1868, kdy z příčin politických byl ~~n 
na odpočinek. Když roku 1870 jednotou paní sv. Anny zakoupen ~yl I:a1ac 
Sternberský na Hradčanech a přeměn~n byl. na úst~v idiotův.' Ame:lmg Jme
nován byl jeho ředitelem a lékařem i pko hdumllna .pomocmc~ v uk?l~ to~ 
proslula i choť jeho Františka Svatava. Z posle dm ho obdobl pocha.ZI SpIS 
'eho .Die zw6lfjahrigen Beobact:tunge,n,in de.r P.rager Id,l~ten
~ n s t a I t< (1883). V letech třicátých az padesatych mmuleho stoletl radou 
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Komenského a tento vrstevník Kollárův byl též stoupencem Saint
Simonovým: pro svůj národ domáhal se poslání obrátit Evropu 
k náboženství spravedlnosti a míru, a aby byl' schopen udržet 
úlohu, kterou mu vyhražoval, pracoval o radikální opravu výchovy, 
tak aby umožněno bylo všem lidem plně rozvinouti všecky své 
schopnosti. V »B tl d Č i« otevřel roku 1839 rozsáhlý ústav, jenž 
měl býti zároveň ideálním vzorným ústavem pro vzdělání učitelův 
a spolu akademií vědeckou, snažící se o nové výzkumy a nálezy 
vědecké, ohniskem života národního a pracovnou budoucnosti. 1 

podnik příliš složitý a prostředně spravovaný brzo ocitl se v ne
snázích, ale ze šlechetných jeho utopií udržely se některé částky. 
Amerling vábil k sobě dělníky, pořádal jim přednášky o chemii 
a technologii, zajímal se o jejich zaměstnání. Jeho přátelé podle 
příkladu jeho vyšli ze své uzavřenosti a pocítili potřebu sblížiti se 
s třídou pracovní. Roku 1844 pojali myšlenku založiti spolek: velmi 
čilý kněz Jan Ar n ol d získal mnoho přívrženců; protože úřady 
správní nejprv odepřely dovolení, zakladatelé obrátili se k arci
knížeti Štěpánovi, který schválil stanovy. Mě š ť a n s k á b e sed a 

spisů horlivě pracovalo popularisování nauk přírodních a o rozšÍ!'ení jich ve 
školách, ale projevoval více horlivosti a nadšení nežli způscbilosti. Zejména 
na závadu byl mu nedostatek srozumitelného a jasného podání, a zuřivá 
spaha neologisující v jazyce, pro kterou dostalo se mu ostré výtky od F. L. 
Celakovského ve známé písni .Růže stolisté. (XCVL).] 

, [Program .Budče. poznáváme z listu Amerlingova k T. Burianovi (dt. 
3. dubna 1839): .Budeč bude vychovávati učitele pravonárodní, a sice zřídilo 
by se vše-museum, kde by se všecko nalézalo, totiž knihy pro každý oddíl lid
ského vědění a umění, tak botanika v skutku (zahrada) se soustavou Jussieu-
6vou, pak barvířské, hospodářské, jedovaté, lesnické a kraso-zahradnické 
byliny; vše-museum mělo by krom bibliotéky obrazovnu a obrazárnu, sochovnu 
a sochámu, !učebnu, fysikální kabinet aj ... Vyučování by bylo vždy odpoledne 
a pak v neděli, když jiné posavadní š"oly prázdny jsou; praeparandi, starší 
učitť:ié, všecko má přístup. Budeč má čtyry ročníky čili vety; první je školka, 
druhá veta názoru (orbis pictus nový, ode mne), třetí veta rozumu (bibliotéka, 
ode mne), čtvrtá veta umu (bibliotéka umu). To vše je prasrozumitelné, jak 
to v nedělních čteních dělám ... To jest cíl mého života, umříti ve službách 
člověčenstva a milého národa našeho. Amos Komenský musí míti nádhernou, 
velikosti své přiměřenou sochu v Budči. Budeč, jak víte, jest prastar~ první 
naše škola, Krokem založená, a má, dejž Bůh! věštiti budoucnost.« (Censký, 
,Z dob našeho probuzení<, str. 45-46.) Podrobnější zprávy,o zřízení 
,Budče< viz v »Encyklopaedii paedagogické<, 1., str. 798-799. Ustav sám 
umístněn byl v rozsáhlé budově s véží hvězdářskou, kterou Amerling, půj
čkami va dary sehnav peníze. vystavěl na počátku let čtyřicátých na rohu 
ulice Zitné a v Tůních. Ale podnik nebyl dobře finančně založen a řadou 
nešťastných okolností se ztroskotaL Dům dluhy obtížený převzal hrabě Lev 
Thun, který zpočátku přízniv byl dílu Amerlingovu. přispěv k němu několika 
tisíci zlatých. Lásku k ,Budči' projevil Amerling, vyžádav si, aby pochován 
byl v Kovarech, nad nimiž zvedal se někdy starodávný hrad Budeč, jejž po
věsti nezaručené od času Hájkova oslavily .velikým učením •. ] 
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ve chvíli svého zahájení roku 1846 měla sto členů činných, a jest 
od té doby jedním z hlavních středisk opposice slovanské. Velmi 
rychle tvořily se podobné spolky v jiných městech a soustředily 

v sobě muže, kteří zůstali věrni tradicím národním. Policie byla 
velmi nedůvěřivá: aspoň když byli takto spojeni, cítili se méně 
slabými, zvykali činnosti veřejné, směleji projevovali své mínění. 

České >51 á v a!« nastoupilo na místo obvyklého »vivat! bravo!., 
pracováno o vybavení se z hospodářské nadvlády Němcův a do
byto nad nimi většiny v Jednotě průmyslové po prudkém boji, 
v němž vytvořili se někteří z příštích řečníků strany české. 

Vlastenci byli poněkud nováčky na této půdě činnosti 

praktické, a stávalo se, že síly jejich nebyly vždy v přiměřeném 
poměru ke skutečné důležitosti cíle, jehož bylo dosáhnouti; žili 
den ode dne bez obecného programu, nepředvídajíce těžkostí, 

a jejich nedbalost způsobila jim sklamáni nejmrzutější, jehož ná
sledky ještě zle tíží Čechy. Praha působí na své obyvatele opoje
ním podobným, jakému podléhají Pařížané; život v hlavním městě 
je tak intensivní, že se tu zapomíná na ostatní svět. Nejznameni
tější spisovatelé renaissance české přišli z 1\1 o r a v y a z u h e r
s k é h o S loven s k a, ale nestarali se dost, aby udrželi trvalé styky 
mezi hlavním městem a tímto obyvatelstvem vzdáleným, jež tvoří 
zálohu budoucnosti. 1 Probuzení slovanské na Mor a v ě bylo tudíž 
velmi zdlouhavé, a zajisté sousedstvím Vídně, neuvědomělostí oby
vatelstva a odporem měšťanstva, mnohem více poněmčeného než 
v Čechách, vysvětluje se tato dlouhá malátnost; 2 nevidíme však, 

1 Přese všecka naučení minulosti tyto žalostné návyky nezmizely. Cesto
vatele, který přijde do Prahy, překvapí neobyčejná nevědomost kruhů nej
vzdělanějších, běží-li o Moravu, Slezsko a Slováky. Příklad křiklavý
a kormutlivý - této nedbalosti nalézám '[ Ottově ,Slovliíku naučném<, 
jenž nyní se vydává v Praze: článek o Cechách je znamenitý, v některých 
částech zvhiště vynikající; článek, věnovaný Moravě, je naprosto nedostatečný, 
ani není pojednáno o otázkách nejdůležitějších, o pokroku slovanském, o zá
pase národností. Překvapuje to tím více, že je dosti mladších učenců na Mo
ravě, a že na příklad Fr. A. Slavík by! by zajisté dovedl sepsati díio podobné 
jako Jaromír Čelakovský. Je třeba nevyhnutelně, aby se politikové čeští naučili 
rozhlížeti kolem sebe; obnovení jednoty zemí koruny české může býti jen 
výsledkem těsné jednoty duševnÍ. 

2 [O neutěšeném stav~ národního vědomí na Moravě podává Chmelenský 
smutnou zprávu v listě k Celakovskému (dt. 26. července 1837) .• Moravu a 
Slezsko znám ted' ve všech krajích« - pobyl zde pisatel po dvě léta za příčinou 
inventury, separace a likvidace v době uprázdnení arcibiskupství Olomú
ckého - .a všude jsem všemožně ohledával stránky, zdali by se z nich květ 
literatury naší vynutiti dal. Dlouho jsem váhal svůj soud o straně té pronésti, 
avšak ted' pronáším směle, že ani za půl století se žádného ovoce dočkatI 
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že by těmito nesnázemi byla aspoň poněkud vzbudila se horlivost 
proselitismu českého, a mimo kněze katolické seznam věrozvěstů 
kteří na Moravě hlásali evangelium národní, je co nejkratší. 1 Vla~ 
stenci, kterým nedostávalo se zde obětavosti a prozíravosti, neměli 
ani dost obratnosti: obnovili zpozdilost pánů XV. a XVI. století, 
a div, že jejich domýšlivostí nevzbudila se zřejmá roztržka mezi 
oběma zeměma. 

Je-Ii pravda, že není hranice mezi Čechami a Moravou, je 
také pravda, že se k sO?ě obracejí jaksi zády, Morava jest ote
vřena k Dunaji na jih, Cechy k Labi a k moři Severnímu. Dě

jiny jejich byly spíše souběžné nežli opravdu společné, a zejména 
od roku 1627 obě země žily životem samostatným. 2 V lidu ne
návist k Německu připravovala půdu ke shodě; vůdčí třídy na 
Moravě byly naopak pojaty strachem, aby nebyly uvedeny ve stav 
vasalský a aby neupadly opět v jistou závislost na Praze. Čechové, 
kteří nechovali žádného zlého úmyslu, trvali neopatrně na právích 
jež dovozovali ze starých smluv; v jejich dedukcích, se stanoviska 
právnického nepopěrných, bylo pro sousedy jejich něco odporného 
a byly přijímány dosti nepříznivě; centralisté nalezli vzácný důvod 
proti theoretikům práva historického ve zřejmé vlažnosti, s jakou 
program pražský byl přijat v Brně. Několikrát nezdálo se pravdě 

n~l~e. Lethar~ie. zde ,vládnoucí je strašná, ano tak veliká, že se ani nenl co 
b~tl, aby se CIZI c~.u~ zde ;rsa<!ila. lVIy má~e. ~de. pravidlo to: Pastvy a pivo, 
PiVO a pastvy, to ZIVllo ~a~~ predl~y, to UZIVI I nas; a pak dlouhý-li je život 
ten;.>. abr?hom. Sl v~l.avy ~r~pl.h! Kr~Jmy k .Slezsku se chýlící jsou již polštinou 
nacl~hl~, _kraj Te~msky Je ~IZ cely. polsky ... Tak to zde jest; protož se ne
spQlehej Cec~! am r;a ~~?,-:aka am r;a Mo~avana, a jenom přívalem osvěty 
z ~ech s,: VSl mOCI _pnslym, zatopl se vsecka shnilost a zbudí se činnost 
k hterature.< F. L. Celakovského ,Sebrané listy., 1865, str. 329-330.] 

[Z kněží-bud!telů n~ ~ora vě pře~ní byli rodem Češi, jako Mat ě j J o s e f 
Syc?ra (1?~6-1830) z Ustl nad OrlICI, DomInik Kynský (1777--1848) ze 
Slaneho,_ FJ!lp Neděle (1778--1825) z Poličky, Vinc. Pavel Žák (1797-
1867) zysoba u N. Brodu, Mat o u š Fr. K I á cel (1808 -1882) z Čes. Třebové' 
z domacích rodáků '\.omáš Fryčaj (1759-1839), z mladších Fr. Sušil 
(1804-1868), }( are 1 S 111 í dve k (1818-1578). Ze stavu světského nejhorlivější 
byl)os. H;::rman Ga.llas (1~56-:1840)~.z mladšíc~ Ant. Boček (1802-
184/), prvm professor Jazyka ceskeho pn stavovske akademii, ustanovený 
tepr:re. r. 1831, ač stolice _ ~ama zřízena. byla vod stavů již r. 1815, po němž, 
~áyz 1.1839 stal se a.rchlvarem stavovskym, prejal stolici tu Alois Vojtěch 
~ eu: bera z "yyvs. ~yta (1807-1882), jenž před tím již v Brně veliké zásluhy 
Sl _z)e?~1al o .rec ceskou, J o s e f Ch Y t i I (1812-1861), nástupce Bočkův 
v uraae arChIVářském, Matěj Mikšíček (1815-1892).] 

• 2 Historikové čeští zveličují mnoho skutečnou důležitost svazků které 
sť?Jovaly. markrabství s královstvím, a upadají v té věci ve svůj oblíben\> 
hnch, totl.Ž, _ že. znění z~kona berou za skutečnost; když právo nevytvořufé 
skutek, byv a JIm potlaceno. 
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nepodobným, že tato tlumená nedorozumění mohou vésti ke sku
tečné roztržce. Před rokem 1848 někteří spisovatelé moravští za
mýšleli vlastní své nářečí přijmouti za jazyk spisovný a záměr 
jejich zmařil se snad jen osobní autoritou Palackého. 1 Ostatně 

vlastenci moravští byli tak osamělí ve své vlastní zemi, že by se 
byli dopustíli velké neopatrnosti, kdyby byli dobrovolně zbavili se 
podpory Slovanů českých, a chtějte nebo nechtějte i na dále při
cházeli pro heslo do Prahy. Jestliže jednota obou zemí dlouho 
zůstávala málo upřímná, aspoň vyvázlo se z nebezpečenství hluč
ného rozkolu. 

S lov á k ů m, kteří bydlí výchcdně od Moravy, v severo
západních Uhřfch, v hlubokých údolích Beskyd a Tater, dostalo 
se mnohem méně inspirace. Tvořili skupinu asi 2,000.000 duší, 
velmi příbuzných Čechům, statných dělníků, střídmých, šétrných, 
kteří však byvše opuštěni od svých vyšších md, stěží odolánli 
nátlaku mad'arskému. Nepodařilo se jim ubrániti proti Němcům 
své hlavní město Požoň (Prešpurk), a druhá jejich střediska Sv. 
Martin, Nitra, Trnava, Trenčín jsou jen menší města, kde někteří 
chudí duchovní sami udržují slabý život duševní. 2 Všeliké jejich 
potřeby by ly skrovné, a jejich nářečí, jež se vyvíjelo s největší 

zdlouhavostí, zůstávalo mnohem bližší svým počátkům než čeština 
vlastně řečená. Přijali jazyk český za spisovný v XV. století, 

1 [Již ve spisech Fryčajových (1759-1839) pozorovati lze záli~u v pro
vincialismech moravských. Ale. nebezpečnější byly sr;ahy dvou Cechů, na 
Moravě osedlých, Vincence Záka (1797-1867) z Usoba a Fr. Dobro
mysla Trnky (1798-1837) z Humpolce, kteří snažili se o pozměnění spisov
ného jazyka českého, aby přiblížil se k formám moravským a slovenským, srov
návajícím se na mnoze se staročeskými. Proti drobícím snahám těmto nejprve 
Jos. Juncrmann postavil se v článku >0 různění českého písemného 
j a z y ka~ (v Čas. Čes. Mu~ea, 1~32), v něrr:~ ;,yzr:ačoval starou l.iteratur~ n.aš! 
za hlavní školu jazyka plsemmho, >obzvlaste spIsy XVI. stoletr, a mezI mml 
na prvním místě b i b I i K r a I i c k o u, ten poklad neoceněný národa našeho.« 
Když Žák nedal se přesvědčiti důvody Jungmannovými, Palacký jako rodilý 
Moravan v témže časopise (1832) hájil a uhájil Jednotu a neporušenost 'SpI

sovného jazyka českého. Ceský jazyk ve formách gramatických se ustálil 
v době, kdy vláda, nejvyšší úřady a všeska intelligence po česku jednaly, 
mluvily a pšaly, tedy ve století XVI., a Cechové, Moravané i Slováci o tu 
podobu jeho se přičinili a také ji přijali. ,Pokladové řeči a literatury, kterxch 
závistivý čas ná~ dopřál, jso~ jedir:é dě~ictví náro?no~ti Yr:~ší; žv~ť ná:n )lch 
tedy jako PalladIUm bytu, ~1ieho narodmh? chova~l a set~lt~ slusl, ~azderr:u 
jest na jevě.« Viz Fr. B!leho, >Palacky a spIsovny Jazyk cesky< 
v Památníku, str. 708.] 

2 Lad. Pí č, > O 'I e II K 'L II o JI II TIPl e " K o II H JI II T e Jl a Typ H o li II C T oy i II 

CJIOBaKOB'L Ba IIOCJIt!(Hia CTO JItT'L« ve ,Slov. Sborníku' (1875 a 1877).
Jaroslav Vlček, .Dejiny literatúry slovenskej< v Turč. Sv. Martině, 1890. 
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kdy s některými husity bylo jim prmeseno kacířství; později 
poskytli několikrát útulek pronásledovaným protestantům, zvláště 
bratřím. Když za Leopolda 1. katolictví znovu nastoupilo na 
výboj v Uhřích - dnes není mezi Slováky než 800.000 pro
testantú z obyvatelstva celkem 2,000.000 duší - duchovenstvo 
katolické z nedůvěry k jazyku Husovu nebo prostě ze snahy, aby 
lid mu rozuměl lépe,l odchylovalo se znenáhla od vzorů posvátných, 
a protože Praha nepůsobila již žádnou přitažlivostí na duchy, 
spisovatelé hojně přejímali z domácích nářečí. Ke konci XVIII. sto
letí někteří vlastenci na obranu proti invasi německé uvedli v sou
stavu, co až posud bylo vývojem neuvědomělým, a farář An to n f n 
Bernolák (1762-1813) 2 soustředil kolem sebe školu dosti čilou 
a plodnou, kterou slovenština úředně byla uvedena v písemnictví. 

Přijal nářečí krajin západních dosti se lišící od dialektu 
většiny obyvatel. Jisté zvláštnosti jeho orthografie nebyly nijak 
velmi šťastné; 3 opposice\ vzbuzená jeho programem, byla živá, 
zvlášť u protestantů, jimž čeština byla jazykem obřadným, i myslili, 
že vyhráli při, když Kollár a Šafařík postavili se mezi nejpřednější 
vůdce hnutí pražského. Slováci byli tehdáž v situaci velmi kriti
cké; Maďaři, v nichž po celý středověk měli ochotné druhy, za
chváceni byvše horečkou proselytismu, jež trvá posud, počali ne
Iftostně pronásledovati druhé národnosti; jejich šovinistU by! zvláště 
nemilosrdný vůči Slovanům, v nichž nenáviděli přední stráže Ruska. 
Bylo by se zdálo přirozeným, aby pronásledovaní hledali podpory 
u svých bratří přirozených, ale v Praze nalézali sympathie po-

1 [O úsilí jesuitu trnavských, aby přikloněním se k nářečí domácímu 
odvraceli Slováky od kacířského jazyka české.ho, jehož užívalo se v boho
službě lutherské na Slovensku, viz Denisovy ,Cechy po Bílé hoře., L, 
str. 412.] 

• 2 [Bernolák, vyhostiv )' ze svého pravopisu, ustrojil jej téměř zcela fone-
tIcky, aby knihy slovenské učinil přístupnějšími lidu.] 

• s [Mluvnický základ novému jazyku spisovnému položen od Bernoláka 
'; mluvnici jeho "Grammatica slavica< (v Prešpurku 1790). Důležitější 
ukol vytkl svému .S lov a r u s love ns k é m U< (6 svazků, v Budíně 1825 
až 1~27), jímž chtěl ukázati všecko bohatství a všecku původnost slovenštiny, 
ale Jenž se mu zhola nezdařil. V latinské předmluvě vyniká mimo to ještě 
jiný účel, jímž za snahou drobící skrývá se větší vlastenec uherský než 
slovve?ský. Slovník Bernolákův sepsán nejen pro vzdělání a ušlcchtění sl 0-

venstmy, ale i proto, aby mezi Slováky co nejvíce rozšířil maďarštinu, kterou 
VII. článek uherského sněmu z roku 1792 stanovil za řeč úřední: >až každý 
uherský Slovák osvojí si mad'arštinu, za nedlouho se všech stran zazní 
:naďarské slovo ... < Jaroslav Vlček, .Dějiny české literatury«, 11., 
c. 1., stL 319.] 
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někud příliš střídavé, i byli takto přivedeni k otázce, zdali spolek 
jejich s Čechy není jim více ke škodě než k užitku. 

Zda nejlepším prostředkem získati zájem lidu pro věc národní 
nebylo mluviti k němu vlastním jeho nářečím, týmž, jímž žvatlal 
ve svém dětství, spíše než jazykem, jemuž rozuměl jen na polo? 
A zda tento návr~t ke slovenštině nebyl zároveň nejlepší od
povědí, danou Maďarům, kteří tvářili se, jako by v češtině pro
následovali jazyk cizí, a v těch, kdo jím mluví, zločinné velezrádce? 
Tyto důvody, jež byly velmi živě podporovány od duchovenstva 
katolického, měly oporu v příčinách vyplývajících přímo z roman
tismu. - Zda Slováci, jako jejich bratří čeští, nebyli rodnými syny 
Slavie? Proč by bylo třeba, aby někdo uváděl je k jejímu krbu? 
Všem nářečím přísluší totéž právo k vážnosti a zvučný jejich 
jazyk, velmi blízký staroslovanskému, a prostý vlivů cizích, ne

zasluhoval povržení, ve kteréž upadl. 
Okolo roku 1845 L ude vít Š túr, 1 jenž byl duší strany ná

rodní v severozápadních Uhřích, upustil konečně od češtiny a přijal 
nářečí, jímž se mluví ve středních župách. Mi cha 1 M i los 1 a v 
Hodža stanovil jeho pravopis (1847), a Martin Hattala, 
proslulý od té doby svými pracemi filologickými, složi! mluvnic~ 
(1850); roku 1852 opozdilí stoupenci Bernolákovi a přívrže~c~ 
Šturovi smířili se na sjezdu v Prešpurce, a od té doby Slovacl 
vedou žívot čím dále tím opuštěnější. 

Neměli proč pochvalovati si příliš své rozhodnutí, a vůči 
Maďarům, jichž moc a požadavky vzrůstají neustále, málo podobá 
se pravdě, že podaří se jim, aby s vlastními svý~i s~lami v~baviIi 
se z podřízeného postavení, do něhož se dostalI. Cechove zase 
pochybili, že neporozuměli - a není docela jisto, zdaž i dnes 
jsou si plně vědomi, jak vážná je tato událost - jaká rá~a. za: 
dána byla věci jejich odtržením této hlavní stráže dvou mllllOnu 
duší, jež ztrácela styk s armádním vojem, a jež, chtíc sama bojo-

1 [Ludevít Štúr (1815-1856) po studiích vykonaných na ús~,:v.ech 
domácích a v Německu stal se zástupcem sestárlého profes~ora Jl r 1 ho 
P a I k o v i č e (1769-1850) na lyceu prešpurském, ale jako horlIvý vlaste::ec 
slovenský sesazen s úřadu učitelského r. 18.44. R. 1~45vs Hurb~nem a Ho?zo~ 
založil literární jednotu slovenskou ,Tatnn<, ~ tehoz ro~u Jal se v~?avatl 
politický list ,Slovenskíe Národnie Novlny< se zabavnou .pnlo~lOu 
»0 rol Ta tr a n s k ý<. V časopisech těch užil nového jazyka splsovneho, 
v čem předešel ho již roku 1842 Josef MiI9s1avvHurba?(1.817-1888) 
v almanachu ,Nitře<. O důležitém úkole Stúrove v bourhvych letech 
1848-1849 viz v 2, knize díla našeho.] 
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vati, poškozovala úspěch obecný. Jestliže svou nezkušeností a ne
dbalostí byli již částečně zodpovědní za roztržku Slováků, svou 
nesnášelivostí a příkrostí stížili její následky; mluvili o odpadlictví, 
co bylo naprosto nesmyslné; zrádce dávali do nejtěžší klatby ; 
potom když takto byli pošetile znesnadnili více potřebný smír, 
přešli klidně ke svým obyčejným pracím, dali se znovu do svých 
drobných hádek, aniž myslili více na neobezřelé syny, kteří hle
dalí dobrodružství daleko od společného krbu. 

Zaviněno to bylo tím, že při všem těžce se probírali ze svého 
idealismu, že libovali si ve skromném každodenním úkolu, jenž 
tvoří útek života národů jako jednotlivců. Na Městi nalezli tenkrát 
výborného vůdce v žurnalistovi, jehož dráha životní byla sice krátká, 
ale jenž byl ducha tak světlého a pevného a tak nenáviděl my
šlenek nejasných, že po něm proroci a dryačníci nemohli odbýti 
své zboží. 

Karel Havlíček Borovskýl vyniká patrně nad druhé 
vůdce hnutí národního; je mnohem méně prosáklý vlivy cizími, 

1 K are I H a v I í č e k (1821--1856), narozen v Bórové blízko Německého 
Brodu; vychovatel na Rusi (1843-1844), odkud přinesl své »0 b r a z y z R u s<, 
redak~.or .Pražsk'ých Novin« (1846), založil »Národní Noviny. (1848), 
a po JIch zastavem "Slovana« (1850) s podivuhodnými a slavnými »Epišto
I a mi k u tn o h or s kými<. Přinucen byv vítězstvím reakce a po podivuhodné 
zmužil~ a v d~chaplné. obr~ně zanechati svého časopisu (v srpnu 1851) byl pro 
tIS kovy preclll pohnan pred porotu kutnohorskou, osvobozen, nočního času 
popaden a internován v Brixenu; napsal tu své ,E I egi e ty r o I s k é< a svůj 
"f{ ř e s t s v. V I a d imí r a«. Zoufalost a podnebí podryly jeho zdraví, a když 
obdržel konečně dovolení vrátiti se do Prahy, stalo se to jen proto, aby tu 
zemřel. "Potřebné zprávy bibliografické nalezneme v jeho životopise od M a
saryk~, (v Pr:aze 1896); je to spis velmi suggestivní, který ukazuje, jak 
mohutn~ obrazlVost a mocné přesvědčení mohou pozměniti přirozený výklad 
pramenu. Po mém soudě Havlíček skutečný nemá pražádné podoby s Havlíčkem 
Masarykovým.. [Na dotaz učiněný přeli:ladatelem, v čem záleží tento ne
~ouhlas,. odr::ovědě! prof. Denis, že ,Havlíček nemá ani stínu mysticismu, 
Jest raclOna!tsta a voltairian a to tvoří jeho originalitu; tak svědčí o něm 
1 ;>soby, které znaly ještě Havlíčka«. Se svolením autorovým uvádíme tyto 
duvody, aby možnou kontroversou jasněji se osvětlila postava našeho Karla. 
Poznamenáváme mimo to, že prof. Denis nemohl užiti Tobolkova vydání 
I:Iavlíčkový~h spisů politických ani Quisova vydání Havlíčkovy Korrespon
den;::e~ z. lllchž osobnost našeho publicisty a všestranné snažení jeho o za
bezpecer;,l a pokrok. národa českého vynikají zvláště plasticky. - Na spis 
~1a?arykuv nelze se diva ti ani jako na spis čistě biografický; podává spíše výklad 
~del ~ snah Havlíčkových, v nichž vystihuje se ráz nové fase ve vý.voji národa 
ceskeho a zdravými zásadami Havlíčkovými hledí se léčiti mnohé nedostatky 
a ~ed~hy I?-ašeho veřejného života. V té věci kniha Masarykova nejen jako 
?plS hlstoncký, ale i jako spis politický má svou cenu, kteráž uznána jest 
1 od kompe.tentnjch posuzovatelů domácích; Gol! má ji za nejcennější práci 
autor.ovu. Ces, Cas. histor., 1898, str. 276.J - Tobolka uveřejnil právě vý
borne vydání ,Politických spisů' velikého žurnalisty. [L. Quis pečlivě 
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mnohem bezprostředněji proniklý tradicemi národními. Své mládí 
ztrávil v městě ryze českém, a když později poznal smělou osobivost 
Němců, hněv jeho byl zcela přirozený; jako dítě domácí cítil, jak 
mu krev vstoupá do hlavy při pohledu na vetřelce, kteří chtěli jej 
odstrčiti na druhé místo. Nedovolává se již velkomyslnosti svých 
odpůrců, domáhá se práva svého a bude uspokojen teprve tehdy, 
až národu jeho bude vráceno místo první. ~ozum, ~kat můj a 
ukrutník~ bouří se v něm proti učení evangelia, abychom odpou
štěli svým nepřátelflm; v přílišné nenávisti má bezpráví, aby ne
náviděl tyranův, i míní, že obět, jež se poddá jhu, zasluhuje svého 
neštěstí a pozbývá soucitu historie. 

Od svých prvních let choval jen jedno přání, aby byl zdatným 
a chrabrým sluhou vlasti. - »Bože, dej mi, abych byl pilný, aby 
ze mne někdy měli Češi radost!« - Proto vstupuje do semináře 
jako mnoho tehdejších jinochů, kteří »šli odhodlaně pracovat na 
vinici národa svého, jejž vzdělanci jiných stavil chabě opouštěli«. 
V ovzduší tom zdálo se mu brzo, že nemilže d:fchati. Jsa vroucím 
ctitelem Husovým, jako všickni jeho vrstevníci, přejal od něho 
zvlášt úctu vlastního svého svědomí a nenávist hierarchie. 

Bratře Čechu, shoď černou hazuku! 
Hazuku též římští vrazi měli, 
co v Kostnici Husa upálili. 
Bratře Čechu, podupej komžičku, 
bílé komže jezovité měli, 
co nám naši slávu popálili. --

Jeho víra náboženská je velmi nejasná. Voltaire, kterýž ovládal 
jeho myšlení, naučil ho jednomu dogmatu, nenáviděti nesnášelivost. -

Pokavad se Čechů kacířství nesmeklo, 
měli v éechách nebe a po smrti peklo, 
Tetko bělohorská, co nám Bůh dal tebe, 
máme v Čechách peklo a po smrti nebe. 

Vystoupil ze semináře a odjel na Rus; pobyl tam dvě léta a 
vrátil se vyléčen ze všeho mysticismu všeslovanského. Přinášel 
program určitý: pro své spoluobčany dobýt plné, naprosté rov
nosti, ke které měli právo, vymaniti je z oné zděděné ~oníže
nosti, ve které nejsmělejší hrbili se před Německem. - ~Clověk, 

vydal »Básnické spisy« (1897) a ,Korrespondenci liaylíčkovu< 
(1903). Smvn. referát Gliicklichův o obou edicích v Gollově C. C. H., 1905, 
str. 84-91.] 
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který se kromě německého jazyka ve školách docela ničemu ne
naučil, nemůže být o nic moudřejší než rozený Němec, který 
zhola nic neumí, a nepochopuji, jaká by měla přednost býti ne
vzdělanosti německé před nevycvičeností českou. Naopak, ačkoli 
si hlupák český i německý před Pánem Bohem docela rovni jsou, 
přece bych, směje díe svého vkusu voliti, jíž raději českým býti 
chtěl, dílem z národní náklonnosti, dílem proto, že této charge 
každý rodilý Čech beze všeliké práce a bez sobotálesu velmi 
snadně a sám od sebe dojíti může.« - »Četl jsem kdesi, že člověk, 
když dva jazyky umí, jako by se byl zdvojnásobil, za dva platí 
a úplně se s výrokem tímto srovnávám, jenom mi buď povolen 
malinký závěreček nebo klausule: když se zdvojnásobí a jako za 
dva platí, velmi přirozeno, že ku příkladu moudrý a chytrý člověk 
naučiv se třem jazykům, za tři moudré a chytré platí, naopak 
ale hlupák rovněž mluvící třemi jazyky, nikoli třem moudrým a 
chytrý'm, nýbrž jenom třem hlupákům se vyrovná.< - Je třeba, aby 
Češi stali se opět pány doma. - »Nikdy potomci jednoho národa 
neutiskují se vespolek tak nelidsky, jako je hněte cizinec, u kterého 
se s zištností spojuje 1 aké národní zášť a opovržení, které skoro 
všickni sousední národové proti sobě mívají.« - >Hm! kdybych 
do cizího domu nepozván přišel, a násilně se tam k největšímu 
nepohodlí a škodě domácích usadil a roztahoval, kdyby pak přišel 
silnější než já, a chtěje se rovněž tak v domě tom usaditi, mne 
by vypudil, stalo by se mně tím nějaké bezpráví neb křivda? 
Dokonce ne; nepříjemná věc, velmi nepříjemná věc, ale nikoli bez
práví.« - Vyjadřoval takto mluvou na nejvýše přesnou nejasná 
napomínáni vlastencův a zároveň vystříhal jich od lichých nadějí 
a nebezpečných kompromissů. Nepochyboval, že budoucnost způ
sobí obecné usmíření, ale mínil, že silné pěsti a pevné paže ne
škodí dobré věci; nemyslil, že se svých povinností vůči svému ná
rodu sprošťujeme proslovením několika zvučných slov, ale žádal, 

&aby > vlastenectví z jazyka přešlo do rukou a těla«. Zvláště dopo
ručoval svým čtenářům, aby se nedali klamati slovy. - »Marna 
jest idea Kollárova: Slované, totiž Rusové, Poláci, Češi, Illyrové 
atd. nejsou jedním národem. Historická zkušenost učí, že mezi ná
rody sousedními nikdy jisté pevné přátelství udržeti se nemůže, že 
kmenové slovanští jeden po druhém se snažili kde mohli o hege
monii a primát nad ostatními« . .. »Chtějíce býti dobří Slované, 
musíme napřed pěstovati dobro vlastního kmenu, a Slovanstvo jen 
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tenkrát se upevní, když jednotliví kmenové, jmenovitě Čecho
slované, Jihoslované, Poláci a Rusové, každý se vzmůže a mezi 
sebou ve vzájemné přátelské podpoře o závod půjdou. Něco jiného 
jest mysliti sobě jen tak neurčité osudy Slovanstva a jak říkáme, 
jen na náhodu při tom spoléhati a něco jiného jest, dle nějakého 
určitého dobře rozmyšleného plánu pracovati k větší budoucnosti 
Slovanstva a nespoléhati na dobrou náhodu, nýbrž z vlastního při
činění očekávati jen nějakou spásu. Dvojí ale může býti plán náš: 
buďto očekávati zcela passivně, aby Rusko nás vytrhlo časem svým 
z rukou nepřátel našich, což jest velmi pohodlné, ale málo čestné 
a budoucímu duševnímu vývinu Slovanstva málo prospěšné; anebo 
zas, aby západní a jižní Slované bez materiální pomoci Ruska 
sami si společně proti nepřátelům svým pojistili svobodu a ná
rodnost svou, by časem svým, vyvinuvše mezi sebou neznámý 
v Rusku živel politické svobody, prospěšně působiti mohli v tomto 
ohledu i na Rusko samé. Chceme-li se ale této druhé cesty držeti, 
tuť ani není třeba dokazovati, že každý jednotlivý- kmen co možná 
nejvíce se se síliti musL Na kmenu českoslovanském leží v ohledu 
tomto nejtěžší úkol. Nebude nám jistě nikdo pokládati za nějakou 
kmenovou vypínavost, když řekneme, že o s lId Č ech o s lov a n ů 
r o z hod ne tak é o s u d cel é h o S lov a n s t va a že jestliže my 
padneme v duševním a snad i materiálním boji proti Němectvu, 
také polský a jihoslovanský kmen těžce ponesou následky našeho 
pádu. Speciální českoslovanská posíce, Čechy, připadá nám jako 
bašta u mostu, přes který vede cesta do srdce slovanského a tuto 
baštu, ve které náš slabý kmen vede boj se silnějším nepřítelem, 

máme všickni ve společném interessu upevňovati a hájiti, nikoli 
seslabiti. Já tedy neodpíral Slovanstvu reálnosti, nýbrž dokazoval, že 
reálnost Slovanstva je založena na reálnosti jednotlivých kmenů.« -
Palacký říkal podobně: »J sem Slovan, ale Čech,« Havlíček však 
dovedl mluviti ku množstvÍ a málo lidem tou měrou jako jemu 
dostalo se nadání pověděti prostou pravdu. 

Aby zmátl censuru, za obyčejnou látku v > Pražských Novinách«, 
volí val události irské; čtenáři chápali snadno narážky a slovo 
R e p e a II brzo znárodnělo. Úzkostlivé bdělosti policie nepodařilo 

1 [Repeal (vyslov ripíl) znamená odvolání, zrušení. Tak nazvána irská 
jednota národní, r. 1830 od Daniele O'Conella založená, jejímž úkolem bylo 
pracovat o zrušení zákonodárného a správního spojení Irska s Anglií a o obno
vení politické samostatnosti Irska] 
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se zabrániti vší agitaci: někteří přívrženci Mazziniho pokusili se za
ložiti v Praze odbor Mladé Evropy; v tisících exemplářích rozšiřován 
list, v němž Ronge 1 objasňoval své odpadnutí. V brožuře zvané 
> S lov o v č a s o v 1 a st e n e c tví, o češ t in ě a o n á rod u 
českoslovanském, s ohledem na spolek německý, 

z v 1 á š t ě cel n í «, vydané v Lipsku (1845), žádalo se t odtržení 
zemí českých od spolku německého, a hlásalo se, že ~Morava 

a Slezsko politicky náleží k Čechám čili k českému království.« 

Právě z těchto snah po svobodě a samosprávě čerpala nadšení 
malá skupina, jež se scházívala u >Zlaté váhy. t pod podloubím na 
Zeleném trhu a jež sama označovala se jménem klubu ,R e p e ale. 
Bylo v něm sice několik Němcův, ale většinu tvořili Čechové: Vilém 
G a u č, jeden z oněch agitatorů, jenž obviňován byl od vrchností, 
že bouří jejich poddané; K are I S a b i n a, řečník ohnivý, výborný 
žurnalista, jenž až do posledních svých let zůstal modlou strany 
radikální; 2 Ema n u e I Ar n o I d, někdejší správce knížete Rohana; 
velmi nepokojný, právě vydal leták proti jesuitům, jenž byl v skutku 
dílem Sabinovým, a za nějž odpykal sedm měsíců vězením. Členové 
,Repealu' získali stoupence na universitě přičiněním medika L u d v. 
R up per t a a Jo s. V á c. Fr i č e, synka jednoho z nejznámějších 
advokátů pražských, Josefa Friče (1804-1876), jemuž nebylo 
sice ještě ani osmnácte let, ale podal již důkazy svého horování 
politického, a styky svými s emigrací polskou v Londýně a Paříži 
získal si jisté kouzlo. Měli dosti mnoho přátel mezi žáky na aka
demii malířské, řízené Němcem t Kr. Rub e ne m, jehož fanatism 
přiváděl tyto mladé lidi v zoufalost; v duchovenstvu někteří kněží 

1 Ja n Ronge t (1813-1887) kněz německý, odpadl od církve (1844) a za
ložil sektu německých katolíků. - [V otevřeném listu k arcibiskupu Trevir
skému Ronge ostře vystoupil proti uctívání domnělého roucha v tamním 
chrámě, zároveň vyzýval katolické duchovenstvo, aby odpadlo od církve 
a založilo něn:eckou církev národní. O roztroušení velikého množství výtisků 
lIstu toho po Cechách Fialka zprávu dává v listu k T. Burianovi (dt. 25. března 
r. 1845): .byly prý české i německé; překlad český je výborný a pravidelný«.] 

2 Kare! Sabina (1813-1877), t Pražan, byl odsouzen na smrt r. 1849; 
trest byl mu změněn v těžký 18letý žalář. Po amnestii roku 1857 t z pev
nosti Olomúcké vrátil se do Prahy, účastnil se velmi živě hnutí literárního 
a byl jedním z předvěstitelu socialismu. Juliem Grégrem byl obviněn z pode
zřelých styků s policií a nikdy se mu nepodařilo se ospravedlniti. Věc 
zustává mně nejasnou: zda byl opravdu k tomu dohnán bídou, či byl jen 
neopatrný? Buď jak buď, dělníci neodsuzovali ho přísně. - Viz velmi za
jímavé crty Arbesovy z literárně-politické pathologie v Masarykově .NašÍ 
době«, 1895; spisovatel nedochází sice závěrů velmi určitých, ale zdá se spíše 
příznivým Sabinovi. 
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mystičtí povzbuzovali jejich naděje. Se sympathiemi dosti živými 
potkali se v lidu, kam pronikly spisy socialistů francouzských, a 
dělníci rádi slyšeli, jak se vykládají ve článcích Havlíčkových.
.Národ, ztrativ národnost svou,. napsal, "klesá vždy více v bídu 
a opovržení. Buď si pak příčina ztracené národnosti jakákoli (nej
obyčejnější jest násilná poroba, kdežto vítěz přemožeI1ému mocí ... 
vnucuje jazyk svůj a národnost) vždy ale táhne za sebou stejné 
následky. Cizí panující národnost brzy se zmocní všelikých cest 
k lepšímu životu, usadí se ve výnosné ouřady, přitrhne k sobě 
obchod, průmysl a vůbec všechno snadnější a výnosnější zaměst
nání, a držíc v rukou svých (pomocí jazyka svého) všeliké pro
středky k vědomostem a k lepšímu vzdělání, zanechává domácí 
přemožené národnosti jenom nádenické klopotě ní, těžkou, málo 
výnosnou ruční práci. t Ovšem též mnohý, opustiv národnost svou 
a přichytě se panující, zjedná sobě tak přístupu k snadnějšímu 
a nádhernějšímu životu; poněvadž ale takto cesta všem ostatním, 
kteří národnost svou zachovali, zavřena jest, stává se ponenáhlu, 
že domácí národnost jen v nižších, méně vzdělaných stavech, pří

tulku nalézá, ana cizí mezi všemi vyššími panuje, a delším zvykem 
přejde pak malá vážnost, ve které (bohužel 1) nižší stavové u vyšších 
bývají, i na národnost jejich, na jazyk domácí, takže se konečně 
každý, přijav na sebe cizí, panující národnost, za svou přirozenou 
veřejně stydí. Čím více se rozmáhá opovržení vlastní, domácí ná
rodnosti, tím více se rozmáhá chudoba a ničemnost mezi všemi 
přidržujícími se jí, a chudoba množí pak opět opovržení. < 

Vedle ,Repealu' tvořila se jiná ohniska opposiční. A d o I f 
Ma r i a Pin k a s, jenž byl především liberál, představoval střední 
mínění měšťanstva, jež důležitost jen podružnou přikládalo otázkám 
národním, a především si přálo, aby mělo s krku censuru a policii. 
V kavárnách bankéř Leo p o I d La e m mel kritisoval finanční 

politiku vládní a Fr. Br a u n e r mluvíval o potřebě zrušiti robotu. 
Vlastenci scházeli se u » P r i m a s ů. u sládka Vaňka neb u »Z I a t é 
h u s Y', kde hostinský pan tát a F a s t e r, dobrotisko, člověk ve-
selý a hovorný, byl zajímavou osobností pražskou. ' 

V historii býváme vždy sváděni, za příčiny pokládati události, 
jež v skutku upoutávají zraky naše teprve ve světle příhod je ná
sledujících. Je docela jisto, že revoluce roku 1848 byla by mohla 
býti ještě zadržena, a že drobnými tůčkami, jež znepokojovaly 
Čechy, nebyl způsoben pád Metternichův. Ale nejprve dokazují 
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nám, že slábla autorita vlády, a potom vysvětlují jak snadno 
přijat byl nový pořádek věcL Kancléř podlehl především spiknutí 
palácovému, ale tento potutelný úklad nebyl by potkal se s takovým 
ohlasem, kdyby od dávna veřejné mínění nebylo napřed připraveno 
a nebylo toužilo po radikální opravě. 

V Čechách vlastenci nejprv obnovili vážnost řeči a dějin ná
rodních, vrátili národu chuť ke čtení, vzbudili v něm lásku ke starým 
tradicím; ku povzbuzení jeho mysli ukázali mu ve vzdáli ohromnou 
velikost Slavie, jež stín svůj vrhala na Německo. Jejich program se 
pak určitě a důrazně vytvářel; poznali, že politická samostatnost 
je podmínkou udržení jejich národnosti, a od té doby za spojence, 
více nebo méně svědomé, měli šlechtu, toužící nabýti opět nějaké 
vážnosti, liberály pokořené a zoufalé, konečně massy lidové, jež 
od půl století očekávaly splnění slibů Josefa II. Takto sváděli 

znenáhla ve svůj okruh třídy nejrozmanitější, jež tehdáž zapomínaly 
na své soupeřství, aby útok podnikly proti moci státní. Pohřeb 

Josefa Jungmanna dne 17. listopadu 1847 byl jako slavnostní pře
hlídkou sil slovanských v před večer boje, a nabyl symbolické 
důležitosti. První generace, jež pozvedla kámen se hrobu, kde 
dřímal národ český, dokonala své dílo: umírala se svědomím po
kojným a spokojena se svým dílem, po dnech těžké práce, statečně 
podnikané, zůstavujíc svým nástupcům pecl, aby ke svobodě 

a samosprávě vedli onen národ, jejž vzkřísila. Mladí bojovníci při-

bez bázně těžkou úlohu, jež jim připadala. - .A když 
jsme se vraceli z velevýznamného toho pohřbu, od onoho rovu 
na Vo1šanech; nad nímž všickni našinci tak upřímných slz byli 
prolévali,« píše J. V. Frič, »verll jsem se s otcem po dlouhém čase 
zas jednou pod pažím; kráčeli jsme vedle sebe s hrdým jakýmsi 
sebevědomím, jako by vítězové, hotovující se k dalším rozhod
nějším bojům, a když si otec přisedl zas večer k rodině, zvolal, 
volně si oddechnu v, jako by se mu byl kámen s prsou svalil: Děti r 
zdá se mi, že vyhrajem, už je nás veliká síla, kterouž bohdá více 
nepřekonají a neušlapou 1 < 1 

V téže době Metternich viděl, jak všudy boří se dílo, jež by! 
až posud podpíral tak obtížně: ve Švýcarsku, v Italii, v Německu 
revoluce pozvedala hlavy; v Uhřích smělost strany radikální rostla 
rychle a hnutí šíříc se ponenáhlu zachvacovalo Tyrolsko, Moravu, 

1 [»Paměti Jos. VácI. Friče<, II.. str. 197.] 
A* lJ e II i s - Van č ur <1 : Čechy po Bílé hoře. ll. 14 
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Dolní Rakousy. Nepokoj knížete projevoval se v korrespondenci 
jeho čím dále tím mrzutěji: >svět je velmi chorý,« psal Apponyioví: 
>každého dne lze pozorovati, jak šíří se mramÍ zkáza, a jestliže 
nevidíte mne ustupovati zlu, příčinu toho hledejte jen v povaze, 
jež nedovede povoliti nesnázím, a v síle, již skytá pravda těm, kdo 
dovedou ji uznati.. 1 - Ačkoli ještě podle zvyku máchal kordem, 
cítil se zasaženým, osamoceným, přinuceným k ústupu koalicí všech 
netrpěliv)'ch a všech odpadlých, až pozbyl i chuti k zápasu: -
potřeboval jsem mnoho času, pravil ke své ženě, abych porozuměl 
jistým slovům, jež se často opakují v bibli, na příklad o Abrahámu: 
A unaven životem lehl si, aby odespal věčným spánkem. Jak se 
mi to zdá nyní jasným I Jsem tak unaven životem! - Jeho vy
chloubání a vynášení nechutných aforismů nedojímaly již nikoho: 
• Vidí-li ho kdo,« psa! svědek málo prozíravý, Vitzthum z Eck
stadtu, »hluchého jako poleno, scvrklého jako stín, zabořeného ve 
frase a zásady již dávno otřepané, přesvědčí se, že on jíž nijak 
nes krotí bouři. A císař! Viděl jsem ho včera poprvé; nemyslil ~ 
jsem, že je s ním tak zle.« Huebner, jenž jest ob rancem kancléřovým 
a soustavy jeho, vypravuje, že některý čas před revolucí na svém 
projezdu Milánem byl pozván na oběd k maršálu Radeckému: 
pozorujete-li, jak se třese, pravil k Huebnerovi generál Wallmoden, 
ukazuje na pána domu, je to tím, že stárne - načež usnul. -
»Hleďte ho,< praví! pak Radecký, mhouře očima, .tak se chová 
ještě galantní člověk, a to chrápe při samém obědě.' To byla 
malebná skupina rakouské gerontokracie: budova byla zčervivělá 
a při prvním zavanutí rozpadla se v prach. 

1 Metternich, VIL, str. 333. 

KNIHA I 

REVOLUCE A REAKCE. 

A. Denis·VanČl.lra.: Čechy po Bílé hoře. ll. 15 



HLAVA PRVNÍ. 

R E V o L U CE V P R A Z E. 1 

N O vád oba. - Den 11. března V Praze: výbor Svatováclavský; Čechové 
a ministerstvo: dualism či federalism. - Dekret ze dne 8. dubna 1848 a 
odpor německý. -- Parlament Frankfurtský a Palacký. - Národní výbor 
(10. dubna). - Útěk císařův do Insbrucka: pokus o spolek Čechů s dvorem 
císařským; hrabě Lev Thun. - Sjezd slovanský. - Maršálek Windischgratz 

a bouře Svatodušní. 

1648, 1748, 1848 - třikrát, vždy po stu letech, Čechy pod
stoupily krisi, jež na dlouho rozhodla o jejich osudech. Ale kdežto 
mir Ve~tfálský vydával je absolutismu katolickému a kdežto po 
míru Cášském Marie Teresie zbavila je posledních zbytků samo
statnosti, rok 1848 znamená zastavení na tomto neustáleném se-

k otroctví. Národ oct dávna potlačovaný' čelí svým nepřátelům 
a nutí je k ústupu. - Úspěch byl sice pomíjející, ale ne bez vý
znamu, ani bez výsledku. 

, Prameny jsou sebrány u Schopfa, >Wahre und ausfiíhrliche 
Darstellung der am 11. Marz 1848 zur Erlangung einer consti
tutionellen Regierungs-Verfassung in der koniglichen Haupt
stadt Pravg begonnenen Volks - Bewegung<, v Litoměřicích 1848, 
a u Jana Cerného .Boj za právo •. Sborník aktů politických u věcech 
státu a národa českého od roku 1848. V Praze 1893. Srovn. »Provinzial
Gesetzsammlung des Konigreichs Bohmen f. d. J.1848.« -Hlavní 
~asopisy jsou: v českém jazyce .p r a ž s k é N o vin y« (redigované zprvu Havlí
cketn, potom SabinoU [od dubna do června II staly se potom orgánem úředním, 
a >Národní Noviny~ (založené hrabětem Vojtěchem Deymem s Havlíčkem 

15* 
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S počátku v Čechách jako ve velké části Evropy revolucí js·ou 
téměř úplně potlačeny zbytky vlády feudální. Že dvě třetiny 
neboli tři čtvrtiny obyvatelstva na příště svobodně rozhodují o své 
práci, že stávají se skutečně činnými členy společnosti, a že tato 
zbavena jsouc takto přítěže, jež zarážela postup její, kráčí vesele 
vstříc budoucnosti, není zajisté vymožeností nepatrnou a zvláště 

pro národní stranu českou není to nepatrným ziskem, že osvobo
zeny byly tyto massy selské, jež tvoří pevný základ jejího vývoje. 

Potom reakce sice zdolá odboj lidu, ale neodváží se zřejmě 
obnoviti závady staré vlády. Jestliže nástupci Metternichovi vládnou 
rukou drsnější, tváří se vždy toliko jako prozatimní diktátoři, 

Právě tak jako Napoleon III. i Schwarzenberg mluví o završení 
budovy a v theorii nepopírá svrchovanost národa: despotism není 
již zásadou, nýbrž jen prostředkem. 

Toto zjeveni nového práva bylo Čechúm příznivé - i ne
bezpečné -- Na místo theorie feudální, jež zakládala stát na 
právních smlouvách, nastupovalo pojetí moderní, jež mu za základ 
dává vůli národní. Slované rakouští, kteří sami také domáhali se 

jako redaktorem) - v něm. jazyce »Bohemia< a .Konstituzionelles 
Blatt aus BQ hmen«, Články Havlíčkovy uveřejnil t ve výboru (1886) Tůma 
a úplně Zd. V, Tobolka: K. Havlíčka Borovského >Politick~ SpISy_', 
III.díl 1900-190:1, - Díla Springrova .Geschichte Oesterrelchs s,elt 
dem 'w i e II e r Fr i eden 1809«, II. díl: Die Oesterreichische RevolutlOll, 
v Lipsku 1865 a Helfertovy .Geschichte Oesterreic~s v,?m Aus: 
gange des Wiener October-Aufstandes, 1848« - naze v JInak dostl 
nepřesný - 4 díly, v Praze 1869-:1886, tře~a užívat opa~~ně. Springer je 
liberální centralista, Helfert federalIsta,katohk a reakclOnar, oba dva velmI 
horlivL - Toužimský »Na úsvitě nové doby«, 1899 (Dějiny roku ~848 
v zemích českých), dílo populární, dobře prostudované; ,hojné o?rázkl Jeho 
zajímají též ty, kdo neznají j~zyka česvkého,v nahl~dnou-l~ d

v
<: ~mhy teto. , 

Původ hnutí a sjezd slovansky byly predmetem dVOU dul5'zltych monografiI 
Tobolkových "Počátky konstitučního života v Cechách< .(18,98) 
a "Slovanský sjezd v Praze roku 1848< (1901) s velmI podr.obnymI 
poukazy bibliografickými. - O událostech pražských: (Helfert) »A u ~ B o ~ I? e n 
nach Italien< a »Der Prager Junl-Aufstand« (1897) v Jeho clanku 
o Lvu Thunovi v »0 e s t e r r. J a hrb u c h« 1897, - Revue des Deux Mondes 
uveřejnila roku 1848 čl~nek lhomasův, .La P r ~ ~ e:: r ie ~ e 1~,48,;, spisovatel 
užil německých časopisu v Cechách a vypravov~m Jeho )e z~JI:nave Jako ,Po
učení o tehdejších snahách. - O stycích obou narodnostI pOjednal R Marsan, 
»Čechové a Němci roku 1848 a boj o Frankfurt. (1898), - Str~nka 
ústavní byla vyložena v práci Bohuslava Riegr,a, »Náš ústva,vní ,v~;roJ ?? 
r. 1848. ve Vlčkově Osvětě (1897). Ze soucasných pametl neJzaJlmav~Jsl 
jsou Fričo,"y (1891), Soběslava Pinkasa, i.ež bohužel p~estávají v prvmc,h 
týdnech, Meissnerovy, Hartmannovy, ~ansh~ko.vy, H,olemovy atd, - Dosta
vám II. díl Zíbrtovy »Bi b liogr a fl e ce s k e hl st o rl e<; v Pr,aze ,190~, Je to 
dílo monumentální, jímž snadno doplní se tyto poukazy uhrnne, DIlo Zl?rt~vo 
přestává nyní při roku 1420, ale vzácné zprávy nalezneme v kapItola ch 
obecných, 
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evangelia demokratického, neopouštěli však bez nepokoje určité 
závazky, založené na starých listinách; tím spíše, poněvadž od 
první chvfle bylo na jevě, že mezi různými národy v mocnářství 
nebude snadno upravení práv, a poněvadž Němci, zvyklí vykoná
vati moc, stavěli se hned jako dědici dynastie a chtěli své spolu
občany udržeti v postavení podřízeném. 

Naproti tomuto výbojnému návratu centralistického absolutismu, 
který špatně byl skrýván moderní fraseologií a chlubnými zásádami 
demokratickými, Čechové kolísali mezi oběma různými systémy a 
k utvrzení svých nároků dovolávali se střídavě svobody národů, 
rozhodovati o sobě samých, i historických tradicí; mluvili jak 
o p r á v u stá t ním tak o v ů I i n á rod n f. Pro toto theoretické 
kolísání taktika jejich často zdávala se nejistou a poněvadž pro
gramu jejich nedostávalo se určitosti, několikrát v rozhodných 
chvílích zmatek myšlení jejich jevil se vytáčkami a nesouvislostI. 
V domáhání se práva svého neměli neoblomné vůle Maďarů, kteří 
nestarali se tolik o logiku jak o úspěch a prospěchu svého ná
roda bez rozpaků obětovali zásady. 

Čechové ovšem byli v postavení mnohem méně příznivém, -
Slované - psa! Havlíček - a vyjadřoval v té věci jednomyslné 
mfnění svých přátel, rozhodně potřebují Rakouska, poněvadž bez 
něho nemohou uniknouti nepl"átelům, kteří na ně číhají odevšad. -
Byli tedy vázáni největší šetrností k dynastii, o níž věděli, že jest 
jim nevyhnutelná; byli v postavení diplomatúv, o nichž předem se 
ví, že v žádném případě neodváží se zřejmé roztržky. Sousedství 
Německa neustále je napomínalo k moudrosti, a opatrnost jejich 
byla zvyšována tím, že v království samém žilo kompaktní množství 
nepřátel tuhých, bohatých, vzdělaných, vedených vůdci velmi hor
livými, jež bylo by nebezpečno hnáti do krajnosti. Nad to nemohli 
jako Mad'dři spoléhati na šlechtu bojovnou a myšlence národní 
oddanou, ba i bohatství jejich národa velmi pokročilého ve vzdě
lanosti ukládalo jim největší ohledy. Snad někdy až příliš živě cítili 
tuto potřebu opatrnosti, a v některých dobách bylo by bývalo lépe, 
kdyby panovník již předem nebyl býval jist jejich resignace. 
Nicméně pomyslíme-li na nebezpečenství, která by by! způsobil 
nesprávný postup, váháme odsouditi taktiku, jež, posuzujeme-Ii ji 
podle výsledků, konečně nebyla tak zlá. Je sice pravda, ·že Slované 
čeští nesplnili všecken program svůj, a úpěchům jejich nedostalo 
Ee triumfálního lesku jako Maďarům: jsou však takové, že chrání 
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jich ode všeho překvapení a umožňují jim vzhiížeti klidně do 
budoucnosti. 

Vůdcové stran ovšem se rozdělili, jakmile vzdali se oposíce 
trpné. Podle své povahy a letory jedni hledali opory ve šle c h t ě 
a druzí v 1 i d u; tito byli víc ovládáni otázkou národní a právem 
přirozeným, kdežto oni předsudky politickými a tradicemi dějin
nyml. Tato různost mínění budicí bolest přirozenou byla nevy
hnutelná a neměla následků neblahých, které se jí často připisují. 
Nevěřím na příklad ani dost málo, což rádi tvrdí liberálové, že" 
hrdou neústupností Clama-Martinice nebo povolností Riegrovou ke 
šlechtě feudální vysvětluje se nezdar federalistů r· 1871, a nechť 
cokoliv o tom mluví konservativci, jsem přesvědčen, že i bez neroz
vážného Svatodušního kousku povstání r. 1848 bylo by ne odvratně 
vyvolalo reakci absolutistickou. Bylo by bývalo třeba pravého zá
zraku, aby hrstce mužů bez zkušenosti, bez tradice, bez spojenců 
bylo se podařilo najednou přiměti nepřátele své, aby šetřili přání 

jejich; zatím stačilo, že je formulovali a že takto Čechy vetkli 
v obraz budoucnosti. 

* * * 

Zpráva o pádu Ludvíka Filipa roznesla se v Praze za radost
ného hluku masopustního, jenž nikdy nebyl tak skvělý (29. února). 
Byl ohlašován již tak dlouho, že nikdo naň nemyslil, a s počátku 
ustrnutí bylo všeobecné. 1 Následující dni přese všecku censuru 
roznášely se nejdivnější pověsti: revoluce se šířila víc a více, bylo 
to, jako když řítí se zámek z karet; úřady nevyčká valy ani prvního 
vyzvání, aby se vzdaly. Liberálové němečtí, shromáždění v Heidel
berce, připravovali svolání parlamentu Frankfurtského (5. března); 
Italie byla v ohni od počátku roku; Košut v Pešti slavnou řečí 

(3. března) domáhal se, aby >všem zemím rakouským udělena 
byla ústavnost.« 

1 Někteří spisovatelé, mezi jinými Jakub Malý, věří v existenci obŠÍr
ného spiknutí evropského a snaží se dokázati, že převrat únorový byl ohlášen 
Praze a tu očekáván. - To jsou jen plané smyšlenky. Frič ví zajisté proč, 
když poznamenává, že republikáni francouzští - kteříž ostatně byli velmi 
překvapeni svým vítězstvím - neslyšeli snad nikdy mluvit o Čecháčh a o ze
měpisném položení jich měli představy právě tak málo určité jako Shakespeare. 
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V Praze některé osoby stavovské, v jich čele hrabata Deym 
a Wurmbrandt, žádali nejvyššího purkrabí, aby svolal sněm: ve 
chvíli, kdy trůn byl ohrožen, příslušelo nejvěrnějším obrancům se
skupiti se kolem něho. Jejich oddanost zdála se podezřelou; na
mítáno jim, že nesmí se rozněcovati jitření; jejich zakročení, jež 
teprve po několika nedělích vešlo ve známost, nemělo žádného 
vlivu na běh událostí. Konservativci čeští naříkají dnes, že nedů
věrou správy nebylo dopuštěno tehdy stavům, aby se postavili 
v čelo hnutí, a předpokládají rádi, že pro střed bouře, jež otřásla 
říší, bylo by se jim podařilo z trosek lodi zachovati historická 
práva království. - Vše je možno. 

V nedostatku pravidelné repraesentace národní někteří radi
kálové, členové klubu Repeal, tlačili se v popředí. Posměchem 

bývají stíhány chyby, jichž potom se dopustili; snad bylo by spra
vedlivé uznati též, že jejich iniciativa předpokládala jistou odvahu. 
Dostane-li se jim následovníků? - Kdyby podnik jim se nezdařil, 
šlo o jejich svobodu a snad i o život. - Sepsali proklamaci, 
jejíž předmluva poněkud emfatická byla úvodem k návrhům dosti 
skromným; zvali Pražany, aby shromáždili se následující sobotu 
dne ll. března o šesté hodině večerní v sále Svatováclavských 
lázní k uchopení se prostředků, jež vyžaduje situace. Toto vyzvání 
bylo nalepeno na nárožích, t ale strháno od policie, mimo to 
pozvání posláno poštou nebo roznášeno předním obyvatelům. 

Osobnosti, ke kterým se obrátili, aby předsedaly shromáždění, 
se tomu. Fr. A. Brauner, jehož vliv by! velk)T na venkově 

a jenž pokládán byl za velmi rázného, trpěl ,růží v noze': mrzutá to 
nehoda! Aspoň přijal zástupce výboru, rozmlouval s nimi o návrhu 
resoluce, kterou chtěli předložiti shromáždění a kterou pokládal za 
neurčitou a příliš shodující se s formulemi tehdáž běžnými. Byl 
ducha přesného a znal dobře zemi a smýšlení jejích obyvatelů: ne
vypustil články, jež byly tehdáž oblíbené, svobodu shromažďovací 
a rokovad, šetření tajemství listovního, právo petiční, zrušení cen
sury. Připojil k nim jiné, jež měly zcela jiný význam: výkup robot, 
odstranění správy feudální, rovnost občanů co do povinnosti berní 
a služby vojenské, úplnou rovnost obou národností co do vyučování 
a správy; úředníci budou povinni ovládati důkladně oba jazyky 
zemské, jednotlivé země korunní - Čechy, Morava a Slezy -
budou administrativně spojeny a v Praze zavedeny zodpovědné 
ústřední úřady; věci obecného prospěchu budou vyřizovány na 
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sněmě zemském, jenž scházeti se bude střídavě v Praze a Brně.
Tento. program příliš rozsáhlý a jenž podával příliš mnoho otázek 
a přlliš spletitých, shrnoval aspoň s pozoruhodnou jistotou pod
statná přání různých tříd strany české a byl vytčen rukou tak 
pevnou, že od té doby po každé, kdy Slované čeští formulovali 
svá přání, vraceli se k návrhu Braunerovu. 

Mnozí radikálové pokládali petici za bázlivou poněkud, lito
vali zejmena, že není v ní zmínky o organisaci práce. Protože ne
chtěli znepokojovati nikoho, ustoupili od toho a s tou podmínkou 
získali pomoc praktikanta u komorní prokuratury A 10 i s a P r a v o
s I a vaT roj a 11 a, který byl odhodlán hrát úlohu a na houfy na
dšené pustiti nezdolná stavidla své jednotvárné a jalové výmluv
nosti. Dožadoval se svolení úřadů, jež úplně ztratily hlavu. Ředitel 
policie t Muth a vrchní velitel vojska kníže Windischgratz byli 
nepřítomní; nejvyšší purkrabí Rudolf hrabě Stadion byl vypraven 
do Prahy s posláním, aby zkrotil sněm, ale ničím neospravedlnil 
pověst ráznosti a obratnosti, jež mu byla připisována; purkmistr 
pražský, t c. k appellační rada Josef rytíř MUller, postrašen chápal 
se nejdivnějších prostředkťl. 

Revoluce roku 1848 zůstane vždy v dějinách jedním z nej
zajímavějších příkladů zjevů koliektivní autosuggesce: měšťanstvo 

lekalo se přízrakův a vlády řítiiy se před zdáním odboje. Přes 

pokrok velkého průmyslu v Čechách nemohlo se ještě mluviti zde 
o straně dělnické; továren bylo pořídku, výroba byla rozdělena 
mezi velký počet malých mistrů, kteří měli vedle sebe dva, tři 

tovaryše; proletáři neměli ani organisace ani vůdce ani programu. 1 

Protože však ohlášena byla schůzka veřejná, obíhaly hrozivé po
věsti: spatřováno, jak skládači a dřevdh podskalští zřizují v hlavním 
městě svou krvavou vládu; obchodníci hleděli vybrati své peníze 
ze spořitelen a zámožní soukromníci utíkali se na venkov. Úřed
níci zmatení přecházeli nejžalostnějším střídáním ze zbabělosti 

v přísnost. Když Trojan se jim zaručil, že zachován bude pořádek, 
ochotně chopili se této záminky, aby se zbavili své zodpovědnosti. 

Místo zvolené ku shromáždění, sál Svatováclavský,2 
prostřed kasáren a veřejných budov, kde v záloze byla policie, 

1 [Srovn. Zd. V. Tobolka, .počátky dělnického hnutí v Če
ch ách«, jež doplňuji starší práci Horáčkovu na základě nových pramenů 
archivních v Praze, 1903, str. 23.] 

2 [Sál Svatováciavský vystaven byl r. 1840 od měšťana Hoška při 
starodávných lázních Svatováclavských na Novém městě pod kostelem sv. 
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samo sebou vyznačovalo, že strůjci podniku nemají za lubem 
žádnou myšlenku na povstání. Dne ll. března k sedmé hodině 
večerní objevilo se několik zvědavců v počtu dosti skrovném; sou
mrak se snášel, vlažným větrem tál sníh, bylo blátivo; majitel míst· 
nosti - jednoho z oněch sálů pro koncerty a plesy, jichž mnoho 
je v Praze - nechtěl otevříti; z oken sousedních kasáren vojáci 
konsignovaní posmívali se zaraženým manifestantům: konečně okolo 
půl osmé přišel Faster, potom Trojan; po dlouhém jednání při

měli hostinského, že jim dal klíče. Lid, jenž nenáhle vzrostl, vhrnul 
se do sálu při mihotavém světle několika čadivých svěc, které se 
opatřily stěží; galerie pro hudebníky byla tribunou. Rokování bylo 
velmi klidné, rychlé, a petice Braunerova byla šmahem přijata s ně
kterými přídavky, jež dodávaly jí rázu radikálnějšího. Když byl 
zvolen výbor třiceti členů, kterýž nazýván potom Svatováclavským 
výborem, a jenž pověřen byl úkolem, aby petici dal formu ko
nečnou a odevzdal ji císaři, Trojan, jejž události počaly předsti
hovati, shasl světla a shromáždění rozešlo se klidně. Hnutí bylo 
1wedeno do proudu: Pražané, první v západní polovici Rakouska, 
dali znamení k zápasu proti absolutismu, a program, jejž vytkli, 
svoboda politická, rovnost kmenů, samospráva skupin historických, 
jest opravdu posud jediný, jímž ve spravedlnosti mohou se usmí

řiti různí národové mocnářství. 
Úřady, jež neodvážily se zakázati shromáždění dne ll. března, 

nestavěly se zřejmě proti schůzkám výboru, 1 ale hleděly potají 
paralysovati jeho činnost. Jejich intriky byly zmařeny událostmi 
vídeňskými, a od chvíle, kdy došla do Prahy první zpráva o po-

Václava a někdejší trestnicí na svahu h Podskalí v dolejší části někdy hojně 
navštěvované zahrady hostinské, dnes již zastavěné a zatlačené vysokými 
budovami moderními. Příčná ulice z nábřeží Palackého, vedoucí podél sálu 
Svatováclavského a .jeho zahrady, nazvána jest u I i c í T roj a n o vou, ku poctě 
muže, který přední zásluhu zjednal si o shromáždění Svatováclavské. V letech 
čtyřicátých konávaly se v sále tom taneční zábavy české pode jménem 
besed a merend vlasteneckých, jež nemálo přispívaly k probouzení 
a utužení národního vědomí v Praze. Zajímavé vzpomínky na ně viz v Tomko
vých "p a m ě tec h« (str. 171, 194, 223, 225, 226).] 

1 [V ustavující schůzi >výboru měšťanstva pražského«, konané 12. března 
na radnici Staroměstské, ohlášena a přijata písemná resignace hraběte Buquoye 
a ústní resignace hraběte Františka Thuna: tento vzdá val se místa ve výboru, 
>a~y se nezdálo, jako by snad žádosti ty pocházely více od opposice pp. stavu 
nez od měšťanstva.« Ze šlechty zůstali ve výboru hrabě V o i tě ch De y m, 
jenž zvolen byl za jeho předsedu, a baron Karel lVI:. Villani. eMístopřed
sedou. stal se Pe t r F a s t e r, českým sekretářem A. P. T roj a n, německým 
dr. V Jl é m G a bl er. Ostatní schůze výboru konány v síni Průmyslové jednoty, 
v někdejším klášteře Svatohavelském.1 
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vstání v hlavním městě a o propuštění Metternichově (13. března), 
pozbyly dokonce i vůle brániti své moci. Dne 15. března Stadion 
odebral se do divadla, aby oznámil, že císař propújčll svým ná
rodům konstituci, svobodu tiskovou a zřízení národní gardy. Do
mnělé povstání vídeňské nebylo hrubě než komoedií, ne li připra

venou, zajisté ne se smutkem předvídanou od části dvora a ně

kterých vznešených osobnosti. Prostřed hlučného křiku zemdlen 
radami si odporujícími a se křižujícími arcivévoda Ludvík přijal 

demissi kancléřovu, a tento ústupek, jejž odepříti bylo by bývalo 
neobyčejně snadno, uvrhl zmatek ve stranu vládní. Však i potom 
Windischgratz, jenž na chvíli dostal diktaturu, troufal si obnoviti 
pořádek; arcivévoda ustoupil, a tehdáž revoluce ovládla město. 

Tato hrdinská komoedie byla brzo pozměněna pověstí; tónem 
epickým vypravováno o činech vídeňských, lid rozohňoval se na
dšením; studenti shromáždění v universitě sestavovali zase své 
stížnosti a přísahali umříti za vlast. Rozčilení vzmáhalo se co 
chvíli; po prohlášení Stadionově přešlo v delirium. V lidu ozval 
se hlas: pochodně, pochodně! Ohromný průvod pochodňový byl ~ 

uspořádán (15. března); šel pozdravit přední obyvatele města, 

Fastra, hraběte Vojtěcha Deyma, knížete Kamila Rohana, jenž pro 
dobročinnost byl oblíben; objevil se u okna s kokardou červeno
bílou - jsou to barvy národní - políbil ji; pak, aby symbolicky 
vyznačil pád starého režimu, t dal svými sluhy na ulici vyházeti 
mnoho obnošených i nových cylindrú všech barev, černých, bílých, 
šedých; byl uvítán s jásotem. Věčné to dětinství davú tak si po
dobných ve všech zemích! Revoluce roku 1848 je zajímavým dů
kazem rychlosti, s jakou šlií se módy a epidemie mravní. 

Nejzřejmějším výsledkem tohoto vítězství svobody, praví 
Helfert, jenž o těchto událostech nakreslil obraz málo příznivý, 

ale malebný a jasný, byl obecný chrapot, tak každý pospíchal, aby 
vykřičel svou radost a dal svou radu o tom, co třeba činiti. Tento 
lid, jenž spíše náhodou, než svou vůlí byl prohlášen za moc 
svrchovanou, neměl žádné idee politické, nebyl ničemu vyučen, 
jako zločin zakázáno mu užívati svého rozumu. Byl nadšen zá
měry nejvznešenějšími a nejčistšími, věřil v ideál a měl upřímnou" 
důvěru v přirozenou dobrotu lidskou a zda konec konců ctnosti, 
jichž příklad tehdáž dal, nejsou jedním z nejlepších důkazú, jež 
možná uvésti ve prospěch optimismu? - Opájel se sny o rovnosti 
a bratrství tolik, že pro ně zapomínal na· svou bídu; zář budouc-
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nosti oslňovala oči jeho takým jasem, že neviděl více svých 
dávných nepřátel. Úkoly nejchoulostivější zdály se snadnými a 
prostými: přestávalo záští a ctižádostivé snahy soupeřú splývaly 
v témž projevu naděje a víry. 

Vše bylo konstituční, časopisy, náměstí, tance, klobouky. 
rohlíky; 1 život byl svátkem a ulice divadlem. V městech libovali 
si v oděvích lesklých a pestrých; jedním z nejmocnějších pudú 
lidských bylo vždy přestrojovati se a ozdobovati třpytnými cetkami. 
Gardy národní zřizovaly se všady a v uniformách závodil přepych 
a_ strakatina. Studenti okázalými procházkami konali manifestace: 
jejich kollegové vídeňští v listech bez tiché skromnosti líčili jim 
své hrdinství; pražští nechtěli zústati pozadu; právníci, medikové, 
filosofové, technikové utvořili své kohorty, jimž veleli tribunové, 
dekurioni a centurioni. Každý je měl rád, protože byli mladí a 
každý rád šel za nimi, protože, třeba nevěděli, kam směřují, krá
čeli tam krokem živým a radostným. Konec konců myšlenky jejich 
nebyly o mnoho nejasnější ani vědomosti jejich povrchnější než 
u většiny jejich spoluobčanúv a ostatně svět bývá tak často spra
vován od starcúv, aniž se zdá, že vede se mu proto lépe. Národúm, 
kteří zbavili se gerontokracie Metternichovy, bylo možná promi
nouti, že měli toho dostatečnou zkušenost. 

Článek ,Bohemie' t (20. března) ve svém básnickém lyrismu líčí 
nám ráz této revoluce mladíků, jejichž dětinnost zachovává si roz
tomilou nevinnost. -- »Praha, starušenka šedá, omládla opět a vy
padá jako krev a mléko. Barvu bílou a červenou zříš, kam po
hlédneš, na každých prso u, na každé hlavě... Ranní červánky 
svobody rozlévají rúžové své světlo po temných lesích českých. 
Staré sosny udiveně šumí jehličím a třpytná rosa jako mužné slzy 
pohnutí kane po jejich zeleném vousu. Skřivánci, kteří k spraved-

• I [V Praze počátkem dubna počal Fr. Klutschak vydávati ,Co n s t i tu-
tlOnelles .Blatt fur .Bohmen<; >Prager Zeitung< přezvána >Prager 
Co n s tJ tu t 10 ne II e Z e I tun g<. Tehdáž navrhováno, a by nábřeží Františkovo 
z~alo se II á m ě stí K o n s t i tu ční a na pomník, který zřizoval se prostřed 
neho, aby postavena bvla socha císaře Ferdinanda dárce volného tisku 
konstituce a lidového ožbrojení. Koňský trh na poč~st událostí, jež zběhl~ 
se v lázni Svatováclavské a ke cti sv. Václava, patrona země české, jehoŽ 
soch~ neumělá tam stála, nazván byl S vat o v á c I a v s kým. K a r lov o u 
n~zv~ny)esuJtská ulice větší a menší, protože> Jesuité jsou hlavní škůdcové 
n~.roQ,a. c.eskeho, kteří, když podmaněna byla naše vlast po bitvě bělohorské, 
pnletel! Jako havrani, aby se nasytili mrtvolou<. (Pražské Noviny 1848, 92.) 
Helfert, .G r a f Leo T h u n< v Oesterr .• Jahrbuch 1894, str. 113. Srovn. To
bolkovy ,Počátky konst. života v CecháCh<, str. 87-88.] 
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livému žalu censorů po staletí pěli písně svobody, písr,ě slunné, 
konečně i nám, těžkopádným dětem lidským, přinesli svůj kousek 
a plesají, kroužíce k o lem u vol ně n é h o o rl a, k slunci, kdežto 
s 1 u k y literatury, censoři, krev by nad tím ronily, že nemohou 
m a z a ti. . . Jak jasně svítí slunce, jak lehký je vzduch! - > Mo
hutné« Rakousko má své poklízení. Ohromná státní registratura se 
vyprašuje, a když vítr věje k východu, potěš Bůh libou vůni 

orientu ... Jest, jako by náš milý pán Bůh v sněhobílém slavnost
ním hávu letěl přes svět a podával dolů bílý prápor míru, neboť co 
jsme měli posud, byla noční stvůra sobectví kabinetů, co budeme 
míti, je bratrská láska široké výslunné nivy národů, světové objetí 

světlem a právem lidským .• 
Nebylo žádné moci zřízené. Podle výrazu, jehož Vitzthum 

z Eckstadtu užil o Vídni, vládla všudy dobrácká anarchie: jediná 
jen myšlenka byla, dokázati zbytečnost despotismu. Na neštěstí 

v historii jako v pověsti člověk na dlouho nespokojí se rájem. 
Svatováclavský výbor a národní garda přese všecku svou nejlepší 
vůli nedovedli snadno čeliti nesnázím situace tak nenadálé a mimo
řádné; měšťané zmámení prapor červený viděli v každé zástěrce 
kuchyňské; sedláci nechtěli robotovat a pytlačili v lesích, dílny se 
zavíraly. Bylo naléhavě nutno, vybrati se z tohoto sentimentálního 
meziaktí a poznati záměry dvoru. Dne 19. března veliká deputace 
odjela do Vídně, aby předložila císaři žádosti Čech. 

Po celý den město bylo na nohou. Arcibiskup t Alois Josef 
svobodný pán ze Schrencků sloužil slavnostní mši před sochou s\.', 
V áclava na onom prostranném a velkolepém trhu Koňském, jenž 
zdál se právě vhodnou dekorací k těmto vlasteneckým projevům, 
Bělostný průvod slavností mladých dívek svolával požehnání nebes 
na zemi; studenti legie akademické kráčeli ve svých uniformách 
z brusu nových; kohorta ,Svornost', pro kterou nalezli kostým 
národní více méně authentický, a ve které na postrach zevlujících 
spojeni byli nejdivočejší radikálové a nejnesmiřlivější Čechové, 
působila měšťanům hrozný nepokoj, jenž nebyl bez půvabu, Lid 
s nadšeným jásotem provodi! deputaci až na nádraží: lokomotiva 
byla ozdobena guirlandami a prapory; vlak hnul se již, když 
Trojan ještě mluvil široce a hostinský Faster chlubil se svým 
malebným oděvem, jímž podobal se vůdci průvodu masopustního. 

Tou měrou, jak den se skláněl a poslední ozvěny nadšení 

zanikaly, deputovani, kteří nesli s sebou naději Čech, cítili zajisté 
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okamžik úzkosti. Mezi nimi jako v národě jednota byla jen zdánlivá, 
iiberálové nedůvěřovali nacionálům a mírní radikálům. Odjížděli 

k zemi neznámé bez vůdců, bez vážnosti, svou nezkušeností vydáni 
jsouce nejhrozivějším nástrahám. Někteří páni doporučili je Kolo· 

; ale šlechta většinou byla málo příznivá hnutí, jež pohrdlo 

její pomocí a ukládalo jí bez pochyby těžké oběti. Lid, který 
s důvěrou přijal program národní, rozuměl mu dosti špatně a jeho 
přesvědčení bylo příliš zánovní a povrchní, aby poskytlo dosti pevné 
opory; v zemích přivtělených, jež s Čechy zvláště řečenými měly 
tvořiti korunu Svatováclavskou, vládlo buď svárlivé nepřátelství, 
jako ve Slezsku, nebo nedůvěřivá zdrželivost, jako na Moravě. 

Deputace pražská byla tudíž ve velmi nepříjemném postavení, aby 
překonala překážky, na něž narazí nevyhnutelně. 

Albert Sorel dokázal, že revoluce roku 1789 nebyla, jak oby
čejně se iíéí, násilnou roztržkou s minulostí, ale náhlým dovršením 
dlouhé práce předchozí. Podobně roku 1848 v Rakousku kdežto , 
v zemích propukly partikularistické city tradicionální, v hlavním 
městě improvisovaní vůdcové, kteří v popředí byli vyneseni hnutím 
demokratickým, přijali pouze a prostě politické dědictví Habsburkův 
a svobodou rozuměli především udržení převahy Vídně nad ostatní 
říši, s výhradou ovšem, že účastní se zápasu a opustí území, jež 
patrně jí nebylo lze zachovati. O těchto životních otázkách byla 
snadna shoda mezi demagogy a ministry, kteří nastoupili na místo 
Metternichovo, příliš slabými a bázlivými, aby pochopili výhody, 
jež události podávaly prozíravým státníkům. 

Před rokem 1848 mocnářství Rakouské bylo již rozděleno na 
.dvě skupiny docela určité, a moc panovníkova, vskutku absolutní 
v zemích západních, byla naopak úzce obmezena v koruně Uherské. 

často upozorňoval na nebezpečenství tohoto antagonismu 
a poznal též, že panovník sám o sobě nemá dosti síly překonati 
zakořenělé obyčeje a že potřebuje pomoci druhých různých kmenů 
v říši, aby uvedl do řádných mezí požadavky Maďarů. Ovšem, jak 
obyč.ejně, když byl dogmaticky stanovil výtečnost svých theorií, 
myslil, že nemusí jich použiti. Revolucí roku 1848 zjednána panov-

rakouským poslední naděje usmířit a spojit všecky své ná
na pi'ldě svobody. Kdyby hned po 13. březnu Kolovrat 

a PilIersdorf byli svolali všeobecný parlament prohlášením demo
kratického zákona volebního, je pravdě podobno, že by odpor 

aristický, jenž by! ještě málo urči.tý, byl překonán obecným 



224 

nadšením, a některými ústupky podružnými, rovností jednotlivých 
jazyků, jisty"mi opatřeními decentralisačními byly by bývaly uspo
kojeny národnosti soupeřící, jež nečinily přílišných požadavků. 
Však bylo třeba kráčeti velmi rychle a neváhati. Ministři naopak, 
zdálo se, že neuznávají upřímně změny vykonané, a tím odcizili 
sobě a ke stranám národním zapudili kompaktní množství ne
přátel starého pořádku. 

Velmi brzo potom utvořily se dvě skupiny separatistické _ 
!,ebo spíše - protirakouské, Mad'aři a Němci, kteří snadno přijali 
myšlenku obětovati mocnářství a Habsburky, aby se svobodou 
politickou, které právě dobyli, zachovali též nadvládu, kterouž od 
dávna vykonávali nad druhými kmeny. Ministři, obmezení a po
šetilí, myslili, že nejlepším prostředkem, předejíti násilnou roz
tržku, jest, uspokojiti co možná nejplněji strany, jichž požadavky 
byly nejhlučnější, a resignace jejich byla tím snazší, že vraceli se 
takto k zakořenělým návykům dvoru vídeňského. S jedné strany 
chtěli udržeti podstatně německý ráz říše a s druhé činili Maďarům~ 
ústupky větší a větší, až královským nařízením ze dne 1 L dubna 
schvalovalo se 31 článků konstitučních, o nichž snesl se sněm 
Peštský. Uhry napříště tvořily stát nezávislý a staré Rakousko 
přestalo konečně existovati. Pozdější úsilovné pokusy, vrátiti se 
zpět, setkaly se vždy s úspěchy jen efemerními. 

PriviIegiemi povolenými Mad'arům vytvořena byla pro Čechy 
situace neobyčejně nesnadná. Byli by se smířili se vstoupením do 
parlamentu říšského, kde samou spletitostí prospěchův a řevnivostí 
stran byli by bývali chráněni proti nesnášelivosti té neb oné strany 
většiny; od chvíle však, kdy moc sněmu říšského měla se vztaho
vati jen na část mocnářství, i mimo všecku úvahu sebelásky _ 
a proč by ostatně s nimi nebylo jednáno stejně čestně jako 
s Košutem? - cítili nedúvěru velmi přirozenou proti plánům re
organisace, jež hrozily nebezpečenstvím, že péči o osudy jejich svěří 
VětŠlllě obmezené a podezřelé. Jako všickni Slované byli též oni 
ochotni k vážným obětem, aby zajistili existenci mocnářství, ale za 
žádnou cenu nechtěli upustit od své národnosti, a aby nebyli snad 
překvapeni hlasováním neznámé rady říšské, zaujali pevné postavení 
na púdě svých zvláštních svobod a domáhali se velmi rozsáhlé 
samosprávy. Minísterstvo přijalo tuto hrozivou zprávu o rozkolu 
s krajním nepokojem a proti požadavkům Čechú stavělo se s roz
mrzelostí sice skrývanou, ale tím urputnější, že znenáhla pochopilo 

225 

svou neopatrnost vůči Maďarům a že podpora Slovanů byla mu 
nevyhnutelná, aby udrželo Němce, kteří hrozili obrátiti se k Frank
furtu. Jeho chováním odsouzeni byli k opposici národové, jichž 
podporu bylo by bývalo lehce získati při trochu upřímnosti, a jeho 
pošetilostí byl způsoben obecný zmatek, za něhož mocnářství div 
že nezhynulo; vyvázlo z něho pouze válkou občanskou a des
potismem. 

První deputace pražská přišla právě do lomozného zmatku 
bohopustého; kabinet se skládal z loutek vyděšených, které ne
chápaly nijak, co se dálo kolem nich, a obratnost jeho záležela 
v tom, že udílením neurčitých slibů hleděl zbaviti se stran naň 
doléhajících. Naivní delegáti odjeli velmi uspokojeni; když po 
svém návratu čtli svým voličúm deklaraci Pillersdorfovu, div ne
byli vysyčeni. Zdá se, že Čechové nebyli si hned vědomi skutečného 
smyslu deklarace ministerské ze dne 23. března; 1 aspoň poznali 
okamžitě úmysl záludný, špatně zakrytý nasládlými projevy a dvoj
smyslnými větami. Od té chvíle mizela něžná důvěra prvních dnův 
a ty tam byly líbánky revoluce. Slované a Němci uvědomili si, 
že jsou nepřáteli, kdežto umírnění a radikálové počali se sebe 
svalovati nezdar deputace. 

Večer (27. března) hlučný dav se rozlil po ulicích. Zprvu 
připravováno velkolepé osvětlení na oslavu návratu deputace; ně
kteří bloudkové rozsvítili svíce za okny, studující rozběhli se po 
městě nařizujíce shasiti světla a strhati transparenty těch, kdo 
neposlechli dosti rychle. Karrikatura současná ukazuje nám Prahu 
pohříženou v úplnou tmu, pod ní nápis: »Osvětlení Prahy dne 
27. března 1848.« - Správce zemsk)T mysle, že Čechové tímto 
sklamáním pozbyli mysli, a potají povzbuzován některými bázlivci, 

záminkou odstranění osob podezřelých pokusil se zbaviti se 
Svatováclavského výboru. Mužové Repealu nebyli ochotni upustit 
od své věci, roznítili agitaci, svolali shromáždění a od výboru, jenž 

1 Bohuslav Rieger vydal studii prvního řádu o ústavních dějinách Čech 
v ~etech 1848-1851; často budu se jí dokládati, studoval jsem ji zevrubně 
a )es.t nemožná přinésti do těchto otázek bádání jistější, methodu přesnější. 
dUVtlp ostřejší. - Ale nemohu uvěřiti s ním - a v té věci připojuji se k mínění 
Tobolkovll - že příčinou nespokojenosti lidu byla prý zejména odmítavá 
odpověd' Pillersdorfova v příčině uznání samosprávy koruny Svatováclavské. 
TYvto o~ázky státoprávní byly pojímány posud jen od malé skupiny za
svecvel1~u. Zdá se mi, že mlčení o petici studentské, nejasnost článku o svo
bode tiskové a neochota zrušiti hned robotu přispěly mnohem více k po
puzení myslí. 
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pokračoval ve svých pracích, obdrželi slib, že vypravena bude do 

Vídně druhá deputace. 
Stadion činil obtíže, protahoval věc. Proto dne 31. března lid 

zaměřil k paláci nejvyššího purkrabí na Malé Straně; tento svolil, 
že přijme některé delegáty, a zatím co na ulici dav hlučel a syčel, 
deputace žádala ho, aby svým podpisem ověřil pravost nové petice 
obyvatelstva království. Překvapen, zastrašen, hledě vy hnouti se 
krve prolití nakloníl se a podepsal žádost. Hned na plakát na
psáno ohromnými písmeny':' »P ode p s a I! <; potom vítězný zá
stup Prahou nesl prapor svého vítězství za nadšeného pokřiku 
obyvatelstva. V království jako ve všem mocnářství nebylo více 

vlády a revoluce ovládla půdu. 
Plnomocníci pražští přišedše do Vídně (2. dubna) nalezli 

ministerstvo v úplném rozkladu. Pohromy se kupily; po bojích 
několikadennÍCh Radecký opustil Milán a republika byla vyhlášena 
v Benátkách (22. března); v Uhřích Košut a krajní levice předložili 
ministerstvu své ultimatum; dožadovali se samostatnosti korun~ 
Svatoštěpánské, kdežto zástupci Slováků, Chorvátů, Srbův a Rumunů 
snažně prosili dvůr, aby jich nevydával despotismu maďarskému; 
bouře hrozila v Krakově a přípravný parlament shromažďoval se 
ve Frankfurtě. Ve Vídni slabostí a bázlivostí Kolovratovou a Pillers
dorfovou dopuštěno, že moc dostala se do rukou hrstky povyku
jících studentův a ztřeštěných žurnalistů, kteří byli spoluvinníky 
neb obětmi agitátorů všeněmeckých. - > Nejprve Německo, pak 
Rakousko < bylo heslem žurnalisty Reschauera, jež poslušně přijal 
lid; za reakcionáře označováni ti, kdož odvážili se ještě vztyčiti 

staré barvy mocnářství, kokardu žlutou a černou. 
Pil!ersdorf, předseda ministerstva, byl liberální konservativec 

a mírný centralista; nemiloval Cechů, mínil však, že za přítomných 
okolností je moudřejší neodcizovati si jich. Jinak delegáti měli 
tentokrát štěstí, že nalezli výborného vůdce v mladém muži, jemuž 
bylo po půl století říditi národní odpor Slovanů českých, Fr a n
t i š k li La d i s 1 a v u R i e g r o vi. l Rieger náležel již druhé generaci 

1 František Ladislav Rieger narodil se r. 1818 v městě Semilech 
nad horní Jizérou na úpatí Krkonoš' svn zámožného mlynáře, přispíval do 
některých časopisů, stal se jedním z' neíznamenitějších vůdcoů mláde!~ a by~ 
na několik dní uvězněn r. 1842' činně účastnil se zápasů v Prumyslove jednote 
a položil první základy k rozs'áhlé organisaci, jež po 3

y
Oletém ú.silí v~dla ~e 

zbudování velikého divadla českého. - Roku 1848 byl clenem Narodmho vy
boru. potom poslancem do rady říšské, kde byl jedním z nejoblíbeněj~~~? 
řečníků. Po převratu státním (7. března 1849) pobýval některý čas v ParlZl; 
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renaissance české, té, jež těžila již z prací předchůdců a vstoupila 
takto do života s větší důvěrou a odvahou; přes německé znění 

jména svého byl on jako Havlíček ryzi Slovan a měl pevnou ne
ústupnost kmene svého a jeho smysl pro skutečnost. Podle 
tehdejšího způsobu přispíval do některých literárních časopisův, ale 
v tom nebylo pravé povolání jeho; měl zálibu k činnosti veřejné 

a poznal, že Cechy na příště potřebují právě lidí praktických, 
průmyslníků, právníků, národních hospodářů; sám dával příklad 
s jarým rozhodnutím, jež bylo jedním z podstatných rysů jeho 
povahy. Ještě dnes každý, kdo přiblíží se k němu, cítí obdiv 
k tomuto statečnému osmdesátníku, jehož bedra bez umdlení nesou 

půlstaletou historii. 1 

Od svého vstupu do boje projevil, že má dvě přední vlastnosti 
státníkovy, vytrvalou činnost a klid; tento hrozný zápasník, jenž 
zasazoval tak kruté a hrubé rány svým odpůrcům, nechoval nikdy 
záští, a po nejtrpčí nehodě, jež může stihnouti politika, když náhle 
vidí se opuštěn od národa, jemuž býval modlou, nepocítil ani 
sklíčenost ani hněv. Byl ze kmene oněch hrdin silně otužených, 
kteří vzrůstají ve zkouškách a kteří hned po nejkrutějších po
hromách myslí jen na obrat štěstí. Snad v jeho činy často mísilo 
se trochu marnivosti a snad syn mlynářův poněkud příliš živě 

pociťoval čest vyjednávati s Clamy-Martinici, Schwarzenberky; snad 
též dal se poněkud příliš poslušně vésti Palackým, jenž mě! velmi 
mnoho ctností, ale nikdy dost obratnosti, aby řídil politiku každo
denní. Celkem, když přehlédneme dráhu proběhnutou od roku 1848, 
můžeme sice popírati vhodnost toho neb onoho rozhodnutí, ale ne
odvážili bychom se tvrditi, že bylo možná lépe činit a více dosáhnout. 

Roku 1848 ve vši svěžesti mládí a síly se >svým zrakem pla
noucím< (Meissner), se svým plynným a zvučným hlasem, svým 

ačkoliv ohrožován byl processem z velezrády, vrátil se do Rakouska (v prosinci 
r. 1850) a předložil universitě disertaci z národního hospodářství, jež byla 
odmítnuta, protože byla napsána česky. Zasnoubil se s Marií, dcerou Františka 
Palackého (18501, roku 1859 počal vydávati N a uč n Ý S lov n í k. Po únorovém 
diplomu roku 1861 vedl tuhý zápas s centralisty na říšské radě a ve sněmě. 
Jakožto přívrženec těsného spolku s feudální šlechtou hlásal odpor passivní; 
z toho vzešly vášnivé spory se stranou mladočeskou. Následkem zřízení 
dualistického. jeho pout do Moskvy (1867) a jeho list císaři Napoleonu III. 
vzbudily prudké diskusse, Za ministerstva Taaffova byl jedním z vůdců 
koalice, jež podporovala vládu až do chvíle, kdy následkem kompromissu 
s Němci, voliči odloučili se od něho. [Za ministerstva Badeniova povolán byl do 
sněmovny panské a povýšen do dědičného stavu baronského.] 

1 [Psáno ještě před smrtí Riegrovou (t 4. března 1903).] 
A. Den i s - Van Č II r a :éechy po Bílé hoře. II. 16 
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velitelským posunkem pusobil neodolatelným kouzlem na ty, kdo 
se mu blížili; podivnou shodou uchvacoval strany nejprotivnější. 
radikály nádherou svých metafor a žárem své odvahy, konservativce 
přesností svých vědomostí a svou úctou k historickým tradicím. 
Vymohl na Pillersdorfovi ka binetní list ze dne 8. dubna, jenž 
v Praze byl přijat s radostí téměř neskalenou. 1 

Tento list nebyl sice velmi jasný, a ačkoli vyšel z jednání 
s delegáty českými, by! sepsán ve formě milostivého rozhod
nutí králova - bylo to praecedens nemilé - a jakou cenu má 
ústava oktroyovaná? - Přes to však uspokojení vlastencu bylo 
celkem oprávněno. - Slibováno jim svolání sněmu, shromážděného 
podle volebního zákona velmi liberálního, aby rokoval a roz
hodoval o rozličných otázkách, týkajících se prospěchu království; 
správa zemská bude odevzdána zvláštním úředníkum, jichž pravo
moc bude veimi rozsáhlá a kteří budou zodpovědní sněmu praž
skému. - Springer praví, že Čechy, jež byly dříve prostou provincií, 
se najednou stávaly státem samostatným: tím zachází příliš da-~ 

leko, ani v Praze nikdo nepomýšlel na samostatnost. Pravdou jest 
aspoň, že prohlášení ze dne 8. dubna učinilo konec ponižující 
podřízenosti, do níž Čechy byly přivedeny od času Marie Teresie, 
a že bylo by ochránilo Slovany od nových úchvatu. 

Protivníci jejich organisovali hned proti nim odpor velmi 
obratně kombinovaný. Nejprve na Moravě. Stavové vypracovali tu 
zákon volební tak chytře vypočtený, že v zemi, kde jsou tři čtvrtiny 
obyvatelstva českého, sněm se skládal ze 123 Němců a 124 Slo
vanu; z těchto většinu tvořili sedláci, které zajímala jen otázka 
roboty a které centralisté snadno popudili proti Pražanum. -
> Vaše krajina Morava lepší a ourodnější jest nežli Čechy,« hlásalo 
provolání, jež bylo rozšiřováno po venkově, ' pak by oni tu chtěli 

panovati a se tu dobře míti. To zdravý rozum přináší, že Čechové' 
pro darmo vás nesvodí a nevábí; oni jistotně jen svůj zisk hledají, 
to by ale vaše škoda a zkáza byla. Kdyby oni vás k svému zisku 
nepotřebovali, oni by tu k nám neběhali. Kdo někomu něco do
brého učiniti chce, ten jeho nebude po celém světě hledati a za 
ním běhati, on se raději dá sám hledati a prositi. A tak vidíte, 
že vás Čechové k svému vlastnímu zisku a profitu 'potřebovati 

1 Ně~ecký te:ct kabine~ního listu nalezneme u Schopfa (2., str. 72). 
Srovn. o.teto druhe deputaci Tobolkovy ,Počátky konstitučního ži
vota v Cecháeh •. (Přílohy XX. a XXI.) 
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chtějí. Nedejte se ošiditi, kdekoli ty cizí bouřitele uzříte, polapnout 
a k slavnému ouřadu krajskému je přivésti máte.« 

Tyto hrubé důvody nebyly neobratné. Sněm u velmi veliké 
většině přijal s potleskem hraběte Egberta Belcrediho, když po
hrdlivě odmítl historické upomínky Čechu: - »Ríšský sněm má 
vznešenou úlohu, toto velké Rakousko zbudovati, a dá Bůh, že to 
i provede, aby touto budovou povstala mohutná říše, v které by 
veškeré národnosti, veškeré strany politické šťastně vedle sebe 
žily. Tak povstane Z vetešnického trhu spuchřelých, starými 
pergameny sotva při sobě udržovaných korun jedna jediná vzne
šená koruna konstitučního císařského domu rakouského .• 1 -

Situace nebyla v skutku tak zlá, jak by se na první pohled zdálo 
z úhrnného prozkumu fakt; Moravané nebyli centralisty, ba i strana 
německá, jež měla přívržence zvláště v průmyslovém měšťanstvu, 

se příliš těsného spojení s Německem, které bylo by po
škodilo jejich prospěchy; skupina, jež přála sblížení s Čechy, 
vzrůstala znenáhla. Bylo však třeba některého času, aby rozptýleno 
bylo nedorozumění, a zatím chováním sněmu brněnského velice se 
znesnadňovalo uskutečnění slibu ze dne 8. dubna. 

Opposice, kterou myšlenka těsného spojení s Čechami vzbudila 
hned, byla mnohem nesmiřitelnější ve Slezsku. Obyvatelstvo zále
želo tu téměř ze stejného počtu Němcův a Slovanuv, ale titosoustře
děni jsouce zvláště kolem Opavy a Těšína, dělí se na Poláky a Čechy 
kteří nežijí v dosti dobré shodě; v okresích českých třídy vyšší 
byly úplně poněmčeny a národní myšlenka před stavovaná sotva 
několika venkovskými kněžími, nad nimiž přísně bděl jich biskup, 
nepotkala se ještě se žádným ohlasem; Slované neměli ani jednoho 
zástupce na sněmě zemském, jenž jednohlasně prohlásil se proti 
obnovení koruny Svatováclavské. Když o něco později projevilo 
se jisté hnutí proti panství německému, bylo výlučně polské, 
a několik Slezanů, kteří se účastnili sjezdu slovanského, žádali, 
aby byli připojeni k Haliči. Strana státoprávní - a to právě vždy 
bylo její slabou stránkou - budila upomínky dávno již zapomenuté 
a poškozovala svou věc tím, že spojovala své zákonné reklamace 
s požadavky, jež propadly odporem obyvatelstva. - Čechové po-

1 O těchto událostech moravských viz A. Mezníka ,P o s led n í z a
sedání stavovského sněmu na Moravě. ve Vlčkově Osvětě 1875, 
str. 483, 576 a 661 [a J. Dvořáka .Moravské sněmování r.1848-1849<, 
v Telči 1898.] 

16* 
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čínají prohlédati chybu, kterou spáchali, že příliš těsně připínali 

se k promlčené minulosti, a nejprozíravější z nich jsou ochotni 
pozměniti tradicionální svůj program vzdáním se článků, jež přfliš 

zřejmě se protiví přáním obyvatelstva a živoucí skutečnosti. 

Pod rouškou důvodů historických věc Čechů svou skutečnou 
sílu čerpala z myšlenky demokratické: nebyli Němci, nechtěli se 
dát poněmčiti; na této půdě postavení jejich bylo nedostupno 
útoku. Oslabovali je zvlášť od té chvíle, kdy chtěli Slezany při

nutit, aby Prahu přijali za hlavní město, pod záminkou, že v XIV. 
století Luxenburkové získali dědictví některých knížat Slezských. 
Byli by se potázali s lepším, kdyby byli hledali opory své na 
straně Slováků. Ovšem tito doufaJi odzbrojiti Maďary osvědčováním 
loyalismu a postavili se též na půdu práva historického, totiž pro
hlašovali, že nechtí odloučiti se od koruny Svatoštěpánské. Chabá 
to taktika, kterou nebyli uchráněni od nejkrutějších sveřepostí, a 
kterou protržena byla obranná čára Slovanú. 

Ve vlastních Čechách ministerská deklarace ze dne 8. dubna 
přerušila náhle shodu, jež až posud udržovala se jakž takž mezi 
oběma národnostmi. Na pqčátku zářící optimism týmž nadšením 
strhl duchy; Němci cítili tehdáž dosti živé vlastenectví domácí a 
pyšnili se úlohou, kterou hrála Praha. »V nenávistí k Metterni
chovi byli si rovni Čechové i Němci a pro ni zapomínali na ne
vraživost svou, ba máme případy, že praví Němci projevovali pro 
snahy české mnohem větší sympathie, než kdo vyšli z krve české, 
ale se poněmčili. Vůbec bylo mezi Němci českými tenkrát mnohem 
více lokálního českého patriotismu, příchylnosti k zemi české. než 
bychom se nadáli - Vídeň byla sídlem absolutismu, do Ně~ecka 
je nic netáhlo a v Čechách jim nic nescházelo.« 1 V opojení dnů 
březnových jsouce velmi šetřeni od svých spoluobčanů, kteří hle 
děli předejíti všelikou nedůtklivost, velkodušně vzdali se starých 
svých privilegií. Ovšem, jak obyčejně se stává v podobném případě, 
obět jejich zahrnovala v sobě jisté výhrady. Byli v náladě oněch 
měšťanú, kteří rádi mluví o zlepšení osudu tříd dělnických, ale 
kteří se rozhořčují, jakmile proletáři chtí sami stanoviti svá práva. 
Když v zásadě přijali rovnost obou kmenů, nešlo jim než o po·· 
volnost theoretickou a platonickou, která podle jejich přesvědčení 
neměla poškoditi přirozenou jejich převahu. Však shledalo se, že 

1 R. Maršan, »Čechové a Němci r. 1848 a boj o Frankfu rt., str. 3. 
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samým faktem revoluce upadli v trapnou situaci. Statistikové po
čítali až posud v Praze 33.000 Čechův a 66.000 Němců; v tuto 
třídu zařazováni všickni, kdo na otázku odpovídali neurčitě ,j a'. Po 
11. březím poměr náhle se převrátil přemístěním oné kolísavé 
massy bázlivcův a snobú, jež jde vždy za většinou; průmyslová 

krise, pro kterou továrny byly zavřeny, vehnala do ulic a do ele
gantních čtvrtí množství dělníků, kteří mluvili česky. Havlíček vy
zýval obchodníky, aby neskrývali svou národnost a někteří kupci 
vyvěsili štíty české; studující a některé kohorty gardy národní 
zavedli české velení; knihy české objevovaly se ve výkladních 
skříních kněhkupcú; vyvěšovány plakáty české - bez překladu. 

Reakcionáři a bázlivci velmi četní, kteří by se nebyli odvá
učiniti zřejmý útok na revoluci, obratně těžili z těchto skutků 
prospěch svých tůček politických. Kasino obchodní, kde se 

shromažďovalo zpátečnické měšťanstvo, jalo se šířiti nepokoj a pode
zření v krajinách severních a západních. t ,Reichenberger W ochen
blatť, jenž právě založen byl v Liberci, tučným písmem v čele svého 
prvního čísla uveřejnil zprávu telegrafickou z Prahy, jež zněla jako 
hrozba válkou občanskou: - -Anarchie na všech stranách. Nesčíslné 
kluby, z nichž Průmyslová jednota nejdrzejší. Nejnesmyslnější ná
věstí nárožnÍ. Národní garda posud nezřízena. Výstřední Češi 
na vrchF, ale v zápase - však nejsměšnějším - mezi sebou, múže-ii 
kdy býti cosi směšného. Pozor! Buďte svorni, bratři němečtí!, -
Klub Němců českých, moravských a slezských, jenž zřídil se ve 
Vídni, vydal prohlášení, kterým protest oval proti utvoření koruny 
Svatováclavské; nepřipouštěl, aby čeština byla zavedena za v;
učovací jazyk na gymnasiích již trvajících a aby úředníci krajů 
německých byli povinni znáti česky; němčina nechť zachová své 
postavení na universitě. - Tyto spory kmenové dotýkaly se 
mnohem hlouběji ducha národního než otázky ústavní nebo vy
moženosti liberální; nebo správněji řečeno pod theoriemi ústav
ními skrývalo se přání, aby každý z obou národů nabyl převáž
ného postavení. Slované trpce vytýkají svým sokům, že houževnatě 
a z.arputile drží se hegemonie, ke které nemají žádného práva; 
bylI v postavení všech stran, jež drží moc, a bylo naivní očekávat 
~d nich dobrovolnou abdikaci. Nelze nijak předpokládati, že pro
tivníci jejich nebyli by v podobné situaci jednali docela týmže 
způsobem. 
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Jsouce příHš slábi, aby odpírali vlastní svou silou, Němci 
v Čechách hledali spojenců ve Spolku německém a Čechové opět 
volali Sl na pomoc Slovany rakouské ba i sousední. Otázka česká 
rozšířila se a změnila; od té doby nešlo tak o zřízení' zemské 
z r. 1627 jak o zachování mocnářství Rakouského a tudíž o organi
saci Evropy. Realistická politika Palackého a Havlíčkova byla zvrá
cena náhlým vtržením romantického panslavismu Kollárova a Šafa
říkova; byío to neštěstí zajisté, však neodvratné, protože jako 
roku 1618 budoucnost světové politiky závisela částečně na udá
lostech pražských. 

Při prvních agitacích strany toužící po jednotě Německa Ra
kušané zůstali dosti neteční, a v předběžném parlamentě' Frank
furtském (31. března - 3. dubna) mezi šesti sty členy byli jen 
dva zástupci mocnářství Rakouského. 1 Ve Vídni ministr věcí za
hraničných Ficquelmont, starý praktik ze školy Metternichovy, 
byl zahrnut prací, že nemohl vyhledávati zbytečných nesnází a 
zatím jen spokojil se resignovaným vyčkáváním. Úřední »Oester
reichische Zeitung« uznávala, že despotismu nepodařilo se vy
tvořiti stát jednotný: »Nechte odloučit se, co se nedá držet 1 

Pusťte, co nechce s námi býti z celého srdce, a co přirozeným 
způsobem s sebou souvisí. - Odděltež se národnosti, nechtež se 
j!m jich vůle, neboť není možná v posavadnímspojení je udržet. 
Zádná moc vojenská není s to, žádná kassa státní prostředky 

k tomu nezjedná.< Zda-li je to důvodem, abychom zoufali nad 
Rakouskem? Zajisté nikoliv, ale pouze abychom přijali jiný sy
stém; nechť jen přemění se v konfederaci národů, z nichž každý 
bude se spravovati sám, a kteří budou spravedlivým poměrem při
spívati k vydržování společných sil, potřebných ku bezpečnosti 

celku. - Tento plán, jenž příznivě byl přijat od vlastenců, vy
žadoval, aby Habsburkové upustili od ctižádostivých snah vzhle
dem k Německu. 

Bylo nesnadno, aby vzdání Ficquelmontovo bylo schváleno od 
strany vojenské a rodiny císařské, jež stejně málo byly ochotny 

1 [O dějinách parlamentu Frankfurtského mimo uvedené již spisy na 
str. 214 viz z nejnovější literatury Zwiedinek-Siidenhorst, .D e u t s che G e
schichte von der Auflosung des alten bis zur Errichtung des 
neuen Kaiserreichs<, II. díl, v Stutgartě, 1903, a O. Weber .Die Prager 
RevolutlOn von 1848 und der Frankfurter Parlament< ve slav
nostním spise na oslavu 40letého trvání Spolku pro dějiny Němců v Čechách, 
v Praze, 1902.] 
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ustoupiti ctižádosti Hohenzollerů. Maďaři opět věděli, že, jakmile 
pokoj bude obnoven, ústřední vláda bude přinucena odvolat 
ústupky, jež jim učinila, a jež obsahovaly v sobě rozklad moc
nářství; aby vyhnuli se vysvětlení, zda nebylo nejlepším pro
středkem rozbiti Rakousko, jehož západní země zůstaveny by 
byly Německu? Jejich výpočty byly podporovány bláhovou pře
pjatostí některých studentů vídenských, kteří sedli na vějičku 
emissařům vypraveným z Frankfurtu nebo z Pešti. Ministerstvo, 
bez ráznosti a nemajíc jinak úmyslů docela pevných, dalo se 
lehce přinutiti a dne 9. dubna, to jest hned po dni, kdy slíbilo 
Čechům plnou samosprávu, prohlásilo, že Rakousko nemůže býti 
nezastoupeno v parlamentě Frankfurtském, a ustanovilo volby na 
den 29. dubna; připojilo ovšem, že »CÍsař si vyhrazuje přivolení 
k nové ústavě spolkové jen tehdáž, bude-li se srovnávati se zvlášt
ními poměry jak jeho německých zemí, tak celé monarchie.« -
V skutečnosti přiznávalo se ke své ma!omoci a vyzývalo jaksi 

strany, aby uchvátily moc. 

Němci ještě nevymanili se úplně z učení Hegelova, onoho 
volného a hrdého pojetí metafysického, podle kterého jejich kmen, 
vyvolený ode vší věčnosti, aby zabezpečil vítězství vzdělanosti a 
ctnosti na světě, je tudíž plně oprávněn použiti prostř~dků, jež mu 
přísluší, aby upevnil vítězství; jsouce velmi hrdi - a to plným 
právem - na své filosofy a na své spisovatele, divili se jen 
upřímně, že druzi národové netouží horoucně sdíleti se o jejich 
slávu a o jejich osudy. Nelekali se myšlenky působiti spásným 
nátlakem na vzpouzející se, ale chtěli obratně připraviti přechody 
a poskytnouti váhajícím některé okamžité záruky. Předběžný par
lament Frankfurtský, než se rozešel, zvolil výbor padesáti členů, 

úkolem bylo připraviti volby a říditi věci běžné a jenž měl 
se doplniti při bráním šesti Rakušanů. Žádal Palackého, aby se 
súčastnil prací jeho: chtěl patrně projeviti takto svou snášelivost. 

Palacký odpověděl listem (11. dubna), jenž národní straně stal 
se evangeliem. 1 - "Dopis dne p. dubna I. t., kterýmžto 
jste mi, vysoce váženi pánové! prokázali čest, že jste mne pozvali 
do Frankfurtu, abych se oučastnÍl jednání Vašich, hlavně směřu

jících k tomu, aby co nejrychleji svolán byl německý parlament, 

, Byl uveřejněn několikrát. Viz Fr. Palackého .S p i s y dr ob n é<, 
I) str. 16 - 22. 
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- nyní právě mne poštou došel. S radostným překvapením shledal 
jsem v tom plné a platné svědectví důvěry, kterou nejznamenitější 
mužové říše Německé ve smýšlení mé pokládati nepřestávají. 

S upřímným citem vděčnosti v tom· uznávaje vznešenou vlídnost 
i spravedlivost výtečného shromáždění tohoto, vidím se proto tím 
více býti povinen odpovědíti jemu s otevřenou důvěrou, přímo 

i bez ukrývání. Na pozvání Vaše, pánové! nemohu ani sám osobou 
svou přijíti, ani na místě svém odeslati jiného > bezpečného vla
stence' ... Účel Vašeho shromáždění jest, na místě dosavadního 
svazku knížat postaviti svazek Německého národu, národ německý 
uvésti ve skutečnou jednotu, utužiti cit německé národnosti a tímto 
způsobem rozmnožiti moc a sílu říše Německé. Jakkoli ctím toto 
snažení ... a právě proto, že je ctím, nemohu nikterak účastniti se 

v něm. Já nejsem Němec. .. Jsem Čech rodu slovanského, i se 
vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal jsem se zcela i na 
vždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale od 
jakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se 
od věků ve svazku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy ~ 

k národu Německému nepočítal, aniž také od jiných po všecka 
století kdy k němu byl počítán .. ' Celému světu jest povědomé, 
že císařové Němečtí, co se této jich hodnosti do týče, od jakživa 
s národem Českým ani dost málo činiti neměli, že jim Čechách 
ani nad Čechy nepříslušela mcc ani zákonodární ani soudní ani 
exekutivní; že nikdy neměli práva, vybírati ze země vojsko neb 
jaké regalie, že země Česká spolu se svými korunními zeměmi ne
počítala se k žádnému z někdejších desíti krajů německých, že 
příslušenství k říšskému soudu komornímu nikdy se na ni ne
vztahovalo atd., že tudíž celé dosavadní spojení země České s říši 
Německou pokládáno a považováno býti musí, nikoli za svazek 
národu s národem, ale za svazek panovníka s panovníkem. Žádá-Ii 
ale kdo, aby nad tento dosavadní svazek mezi knížaty nyní spojil 
se národ Český sám s národem Německým, jest aspoň toto vždy 
požadavek nový, nemající žádného historického základu právního, 
jemuž já o své osobě hověti oprávněna- se necítím, pokud neob
držím k tomu výslovného i platného mandátu. 

»Druhá příčina, která mi brání porad Vašich býti oučasten, jest, 
že podle všeho toho, co posud o záměrech a úmyslech Vašich 
vereJne se prohlásilo, nevyhnutelně směřovati chcete i budete 
k tomu, abyste na vždy zemdlili, ba nemožným učinili Rakousko 
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co říši samostatnou, jejížto zachování, celost i upevnění jest a býti 
musí věcí velikou i důležitou netoliko národu mého, ale celé 
Evropy, ano lidskosti a vzdělanosti samé. .. Víte, pánové, která 
mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa; víte, že 
tato mocnost, již nyní vzrostši u velikost ohromnou, sama ze sebe 
a v sobě každého uesítiletí větší měrou se sílí a zmáhá, nežli to 
díti se může v zemích západních; že jsouc ve středu svém nepří
stupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou 
svým sousedům ... hrozí během čím dále tím rychlejším zploditi 
a založiti universální monarchii, t. j. nepřehledné a nevyslovitelné 
zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, 
pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie pro
hlašovala se za slovanskou. S touž křivdou, jako v Němcích za 
nepřítele Němcův, jmenují a pokládají mne mnozí v Rusích za 
nepřítele Rusův. Nikoliv, pravím to hlasitě i zjevně, nejsem nepřítel 
Rusů; naopak, pozoruji s radostným oučastenstvím každý krok, 
jejž tento veliký národ ve svých přirozených mezích ku předu 
činí po dráze vzdělanosti: však ale že při vší vřelé lásce k národu 
svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré 
národní, z té příčiny již pouhá možnost universální monarchie 
Ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce, nežli 
mne; ne proto, že by monarchie ta byla Ruská, ale že by byla 
universální. 

»Víte, že na jihovýchodní straně Evropy, podél hraníc říše 

Ruské, přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a 
mravem znilmenitě rozdll ní, - Slované, Rumuni, Mad'aři a Němci, 
o Řecích, Turcích a Škipetařích ani nemluvíc, z nichžto žádný 
sám o sobě není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému 
na východě odporovati mohl s prospěchem po vše budoucí časy; 
totoť mohou jen tehdáž, když je svazek ouzký a pevný bude spo
jovati všecky v jedno. Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku 
národův jest Dunaj; oustřední jeho moc nesmí se od řeky této 
nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zů

stati. Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo, musili bychom 
v interessu Evropy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby 
se utvořil. 

»Proč ale viděli jsme tento stát, jenž od přírody a historie po 
volán jest, býti záštitou a strážcem Evropy před asiatskými živly 
všelikého způsobu, - proč viděli jsme jej v kritickém okamženÍ 
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bez pomoci a skoro bez rady před návalem bouře nastávající? -
Proto že v nešťastném zaslepení již od dávna sám nepoznával 
skutečného právního i mravního základu jsoucnosti své a jej za
píral: základní totiž pravidlo, aby všecky pod žezlem jeho sjedno
cené národnosti i všechna vyznání víry požívaly vespolek ou plné 
rovnosti práva i vážnosti. Právo národů jesti skutečné právo pří

rody; žádný národ na zemi nemá práva, žádati, aby k jeho pro
spěchu soused jeho sebe sám obětoval, žádný není povinen, pro 
dobré sow;eda svého sebe sám zapříti neb obětovati. Příroda ne
zná žádných ani panujících ani služebných národů. Má-li svazek, 
který spojuje více rozličných národů v jeden politický celek, býti 
pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ míti příčiny, obávati se, že 
tímto spojením přijde o některý z nejdražších statků svých, naopak, 
každý musí míti jistou naději, že v oustřední moci nalezne ochranu 
i záštitu před možnými přechvaty sousedův přes čáru rovnosti; 
potom se také každý přičiní, opatřiti oustřednÍ tuto moc silou 
takovou, aby dotčenou ochranu mohla' s prospěchem vykonávati. 
J semť přesvědčen, že ani ještě nyní v říši Rakouské není pozdě, ~ 
aby základní toto pravidlo spravedlnosti, tato s a cr a a n c o r a ve 
hrozícím utonutí lodí prohlásilo se zjevně i upřímně, a provedeno 
bylo spolu ve všem důrazně: však ale každé oka mžení jesti drahé, 
kýž se s tím pro bůh již ani hodinu déle neváhá ... « 

List Palackého s jasnou logikou vykládal politiku, jež okol
nostmi byla diktována Čechům. Odtržení koruny České, totiž Čech, 
Moravy a Slezska od Německého spolku, psal zase Havlíček, je 
právě prvním článkem našeho programu. "Náš spolek jest ale 
Rakousko: tu jsme se svými slovanskými bratry, s lllyry a Poláky 
pohromadě, a zde budeme míti vždy přirozenou převahu, kdežto 
bychom ve spolku německém jenom malinký přívěsek byli, určený 
k zahynutí, k zaplavení od němectva. Rakousko budiž zcela samo
statné, zcela neodvislé, mocné císařství: v něm dojdeme my Slo
vané konečně slávy; v titule císaře našeho jest sed m království 
slovanských a kromě toho Uhry, ve kterých jsou Slovanů 2/3'« 1 

Právě proto Němci nechtěli odloučiti se od Frankfurtu, 
Hnutí jevilo se již živými spory; mladí lidé, kteří si připjali 

barvy německé, byli ztýráni; rozbita okna některým reakcionářům; 

1 [Král český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladiměřský 
a ilyrský, Zd. V. Tobolka, Karla Havlíčka B .• Politické spisy<, L, 
str. 240.] 
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kocoviny, jež byly u veliké oblibě, množily se a stávaly se hluč
nější. 1 Svatováclavský výbor, v němž konečně bylo více než šedesáte 
členu, namáhal se, seč byl, aby udržel pořádek, a co možná nej
lépe vyhověl žádostem si odporujícím, jež naň doléhaly; byl dosti 
nerad viděn od úřadův a nejvyšší purkrabí, Stadion, aby se ho 
zprostil, zřídil komisi, jíž uloženo připraviti volby pro budoucí sněm 
pražský; radikálové byli z ní pečlivě vyloučeni. Nespokojili se 
svým odstrčením a ve velkém shromáždění veřejném t v lázni 
Václavské (10. dubna), kde přítomno bylo několik tisíc lidí, roz
hodnuto, že výbor Svatováclavský dále bude vykonávati svou 
činnost a že přijme jméno Národního výboru; t na žádost shro
máždění splynula v něm komise, zřízená od Stadiona, i byl se

sílen šedesáti novými členy. 
N á rod n í v Ý bor mnohem jasněji než výbor Svatováclavský 

Dodoba! se zatímnímu shromáždění ústavnímu. 2 Ve schůzi, ze které 
~zešel, vůdcové, ostatně z části Němci, projevili neobyčejnou velko
dušnost. Mezi zvolenými byli dva nejznámější básníci němečtí 

v Čechách Hartmann 3 a Meissner; 4 oba podlehli vlivu Byronovu, 

1 [Frič ve svých Pamětech (I~~. ~5) :;ys~ě přítele ~yého, N~pomu';:,kého, 
posla.ném jemu do Ovčar, zachoval ZIV~ vyl1cenl dostavem.cka, J.ake uspo,radan,? 
bylo krajskému hejtmanu Boleslavskem~, bvaronu K~,stJanovl Kotzovl. v~dyoz 
obeslán byl do Prahy, aby se zodpovídal, ze vsecky Prazany zval ro.tou zloclncu. 
kteří prý se ozbrojili, aby na císaři pánu vynutili k?ncess,e (Ib.ld. lL" 390).: 
_ >Zvolili jsme si 1\1 i k o v c e z~ jenerálníh? kapelmka. Pr~d n;m ;0 pre?:,oJ. 
výskalo a pískalo na sta učedníku. My za MIkovcem v hustych r~dach ~:~celI 
Pří kopím až k Prašné bráně. Každo~ měl t;umpetu ne,bo poklIce a pI,stalui Před .Černým koněm' najednou: Stul! A ted Jsme SpustIl!: Vivat konstituce. 
Slá va' Praze! Hanba pánům Francům! Pereat Kotz a Metternich! - I strhl 
se pekelný rámus. V tom objevil se mezi námi p?cifikátor (Trojan) . ,. My 
se mu uctivě klaněli. strkajíce své píšťalky a trum~e,ty, do kapes --:- a,te sotva 
přešel pár kroků, zavřeštěli jsme za jeho zády na sve lll~tr~menty trenasobn,ou 
kočičinu. .. Myslím, že všecky dosavad 01 ,katzenmuslky Mmch?va, B~r~l.na 
2. Vídně á všech švábských universit byly 'proti tomu zrovna Jve~ kocl<;lm 
mŤlOukáním!. - Takové »konstituční zábavy<, po té v modu vesle, nazvany 
ke cti prvního ,oslavence' barona Kotze ,kotzovanami'.J 

z [O Národním výb o ru r. 1848 viz studii Zd; V. Tobolky v Grubrově 
Obzoru národohospodářském, X. (1905), str. 13 a nas!.] 

3 Mo ri c Hartm a n n (1821-1872) původu židovského t z ~ušník u Pří
bramě, člen parlamentu Frankfurtského, kde seděl na kraJll1 levlcl;. r. 1~5~ 
utekl se do Paříže a vrátil se do Rakouska teprve roku 1868. PIne vydal11 
spisu jeho v 10 svazcích vyšlo ve Štutgartě 1873. Zajímavé jsou jeho»R e v 0-

lutionaire Erinnerungen<. 
• Alfred Meissner (1822-1885) t z Teplice, vnuk prc:>sluléhoněkdy 

professora krásných vě<! na universitě pražské ~ugllst,: G?t.theba M~lssnera 
l viz 1., str. 560J. Jeho Zižka (v Lipsku 1847) zpusobll ]akesl pohnuti a ?.Y! 
zakázán v Rakousku. Jeho »Geschichte meines Lebens«, 1884, lze uZltl 
jen s opatrností. 
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Heinovu a Lenauovu, vyjádřili první se vznětem trpčím a hněvem 
výmluvnějším, druhý s melancholií srdce, jež zůstávalo neutěšeno 
pro zkázu nejdražších nadějí, zoufalství a odboj generace, jež těžce 
oddychovala pod nesmiřitelným despotismem; v. dějinách starých 
Čech hledali příklady hrdinství. Meissner zvolil Z i ž k u za hrdinu 
svého sporu (1846) 1 a Hartmann sbírku svých básní lyrických 
nazval .Kelch und Schwert« (1845).2 Jsou takto dosti do
brými příklady vývoje mravního, jenž v této rozhodné chvíli dál 
se u mnohých Němcův. - Aby historie stala se skutečností, aby 
Slované zavrhli vzdělanost německou, aby synům Teutonie bylo 
poddati se snášelivosti většiny, bylo jakousi blasfemií pro většinu 
jich a pociťovali při tom více než hněv, pravou hrůzu. 

Utvoření Národního výboru představovalo celkem nové vítěz
ství živlu demokratického, totiž Čechův, a Národní Noviny, jež od 
5. dubna vycházely redakcí Havlíčkovou, formulovaly požadavky 
jejich s neúprosnou určitostí: - S k II teč n á r o v n o s t n á r o d
n o" st n í. S poj e n í zem í k o run y n a š í. Z ruš e n í p r á v f e u
dálních. Rovnost všech stavů před zákonen. Soudy 
přísežných. Odpovědné ministerstvo pro korunu 
naši. Všeobecný sněm celého národu. Národní gardy 
všudy. Úplná reforma škol a úřadů. - V každém z těchto 
článků Němci viděli hrozbu a nijak nemohli být utišeni výklady 
žurnalistickými. - »Rovnost mezi Čechy a Němci<, pS,al Havlíček, 
»nerozumíme tak, aby všechno měli Němci polovic a Cechové po
lovic. Toť bychom za velikou křivdu Čechů vždy považovali, neboť 
jest Čechú 3/4 a Němců 1/4 v zemi. Naše mínění jest: Čech i Němec 
užívej každý všelikého pohodlí strany národnosti své v úřadech 
i ve školách, jinak ale Čechové pře dno s tma j í, poněvadž 

1 [O .M:eissnerově "Žižko,!i< v)z st~dii Arnošta Krausa k p~l
stoletému jubileu básně v Gollově Ces. Cas. HISt., II. (1896)" str. , 3~8-~/8. 
~reissn"r, který v pozdější době snažil se tém~.ř v zap~~enutl . .uv~stl sveho, 
Zižku složil celou řadu nepodařených tragedn a romanuv, o llchz autorstvl 
rozvířil se pohoršlivý spor s Hedrichem, o němž viz .člán~k H. Lambla 
:M:eissner-Hedrich v Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deut. In Bohmen, XXIX. 
(1891), str. 257 Je. »IIfeissner .. , hř~šil víc~ na sO,b~ fl:ež !1a, česY~~n: národyě--: 
viděl snad, umíraje, jak z celého vence slavy yzbyva ledmy svezl hS,t, ~trzeny 
na domácí půdě, hlásající i její slávuc jeh? Ziž~a.< }'iěmec.kou b~sen }uto: 
v níž nejskvěleji ozářena postava nepremoz!telne~o vudce tabor~~~ho~ cesk,a 
poesie nepřekonala posud, a jak prof. Kraus pravem. soudI, ste~I pr.eko.na? 
vzpomeneme-li si na skvělý obraz, jaký vylíčen novým! pracemI hIstonckym! 
(Tomkem a Tomanem), čím stížen úkol básníkům, důstojně opěvati reka.] 

2 [Viz str. 42.] 
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v Čechách jsme a většina Čechú.< - t V řadě článků 1 Národní 
Noviny odrážely všechny útoky a mylná tvrzení Němcův a odsu
zovaly jejich stálé volání, aby se zapomnělo pro svobodu na rozdíly 
jazykové, čím chtí udržeti nadpráví němčiny. »My ale ch c e m e, 

se národnosti lišily, my nechceme svobody bez národnosti 
my ani neuznáváme nijaké svobody, není-li vykvetlá na půdě uvol
něné, svobodné národnosti! Svoboda bez národnosti je pro nás 
ocukrovaný jed, samovražda krásně obarvená. Slovo české všudy! 
Slovo české v chrámě, ve školách a na divadle, slovo české 

v soudech, na sněmích a u vojště, a co není slovo české, to není 
pro nás slovo žádné. Či nás chcete nutit k poshovení, protože roz
umíme německy a s vámi mluvíme, a vy nic? My umíme, ale n e
ch ce m e, a to je důvod! My jsme čekali dvacet i třicet let, 
my nechceme déle čekati; my bychom mohli čekati ještě pět 
nebo šest let, a kdyby to pak dobře šlo, znova pět, šest let, ale 
my ne ch c e m e! Dnes musí být stejně oprávněná řeč naše, dnes 
anebo nikdy. Vy máte s námi jenom stejné právo a nic více, a 
kdo z vás bude odvažovati onu duševní převahu, která není nic 
než zprostá nadutost a vládychtivá vypínavost, ten se rouhá proti 
národu českému, protože mu tím nevytýká nic jiného, než onu 
porobu a spoutanost, v které ho udržoval satan dvěma kleštěma: 
s jedné strany s metternichovským byrokratismem a s druhé strany 
se zahraničními časopisy, věčnou hanu a potupu na nás kydajícími. 
Vy se rouháte proti národu českému, neboť vy mu neslibujete 
s touto supremacií nic, než dál a další porobu v jiné roušce .• 2 

Němci své heslo přijali od Konstitučního spolku (19" dubna), 
jenž za program přijal >silný ústavní rozvoj obou stejně opráv
něných národností v Čechách v nejtěsnějším spojení s ostatními, 
německému spolku patřícími zeměmi Rakouska a co nejbrzčím 
spojení s Německem«. Žádali především, aby poslechnuto bylo 
dekretu ministerského nařizujícího vykonání voleb do parlamentu 
Frankfurtského, a budoucnost v skutku závisela na rozhodnutí, jež 
se stane. Neběželo o to, jak to vystihl Havlíček, jenž zápas vedl 
s nevyčerpatelným nadšením a jadrným, zdravým rozumem, zdali 
Čechy pošlou do Frankfurtu šedesát osm poslanců, jež jim přiřkl 
předběžný parlament, otázka byla vyšší. Šlo tu zrovna o samu 

1 [Řada článků těch nadepsaná »Poh á d k a o svo r no sti mezi Čech y 
a Něm c i. byla z péra Vil. Dušana Lambla.] 

2 [»Národní Noviny< ze dne 25. dubna 1848, č. 17.] 
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jsoucnost země: budou-Ii Čechy svobodným královstvím ve svo
bodném Rakousku čili provincií ztracenou v říši Německé založené 
na zříceninách mocnářství Habsburského? - Situace byla tehdáž, 
jako je dnes: vůči Slovanům, kteří byli výlučně rakouští, protože 
doufali zajisté dobýti hegemonie ve státě, kde tvořili téměř tři 

čtvrtiny obyvatelstva, Němci svou věrnost činili závislou na za
chování svých privilegií a byli hotovi rozbiti mocnářství, kdyby 
v něm nemohli zůstati pány. 

Brutálnost svých pudů sami sobě kryli zvučnými frasemi 
o vzdělanosti; Rusko, zosobněné cářem Mikulášem, bylo tehdáž pro 
liberály jakýmsi hrozným lidožroutem; - že nepokoj, jehož nahánělo 
Němcům, byl ostatně často opravdový, možná zajisté připustiti, 
protože aspoň do jisté míry byl sdílen Havličkem a Palackým. 
Jak jinak zastaviti hrozný postup obra moskevského ne-li zřízením 
rozsáhlé říše Německé! Při této kruciádě svobody proti otroctví, 
civilisace proti barbarům nedopustí se, aby přední stráž přešla 
k nepříteli. Zda Čechové nebyli díkem povinni Německu za svůj ~ 
vlastní pokrok a za vzdělání, jímž se pyšnili? Zdaž od císaře ně
meckého nedostalo se jim nedávné vymoženosti, svobody? Potře
bovali Německa ku prodeji svých plodin; toto zavazovalo se chrá
niti jich proti nepřátelům a šetřiti jejich zákonných práv. Nepří

slušelo jim zajisté žádati více. Nač ostatně bouřiti se proti ne
odolatelnému vývoji dějinnému! Rakousku je souzeno zahynouti; 
ti, kdo pokoušejí se odpírati nutnému vývoji událostí, jsou kato
ličtější než papež, rakouštější než panovník. 1 

Nejnetrpělivější mluvili již o tom, aby Slované byli mocí při

nuceni, a Moric Hartmann chlubí se, že navrhoval spojenou exe
kuci vojenskou, kdyby Čechové setrvali ve své roztržce. 2 Zatím 
výbor padesáti z Frankfurtu poslal do Prahy některé delegáty 
s úkolem, aby přiměli Čechy k lepšímu smýšlení. Nepotkali se 
s velkým úspěchem. - Proč odpovídal jim Rieger v Národním 
výboru, odpírá se nám právo volného vývoje? Augšpurské noviny 

1 Tato polemika jest obsažena ve znamenité knize Maršanově .Č e
chové a Němci r.1848 a boj o Frankfurt< (1898), str. 64. a násl.- Není 
pochyby, že mnozí Němci byli upřímní, když slibovali Slovanům, že bud.ou 
šetřiti jejich národnosti. Paměti Springerovy jsou velmi zajímavé v té VěC1 a 
vysvětlují nám jasně neklid důležité skupiny mužů, kteří vzdálili se od Čechů 
ze strachu před Ruskem a Z přesvědčení, že svoboda nemůže býti zacho
vána než mocným Německem. 

, Hartmann, .S ° u ven i r s< v Revue Germanique, Paříž, 1862. 
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psaly před několika dny, že Čechy pro Německo budou vždy jen 
hlízou; odetněte tudy tento vřed snětivý. Netoužíme po cti býti 
rostlinou příživnou na vznešeném kmenu dubu německého; po
nechte tuto rostlinu příživnou, aby rostla ve své vlastní půdě 

a vzroste v siln)' strom, jenž společně s druhými stromy velko· 
lepého lesu rakouského vás chrániti bude proti bouři od východu; 
potřebujete toho. - Jeden z vyslanců frankfurtských, Schilling, 
zpozdile se rozhorlil: - Stále slyším zde mluviti: jsme Rakušané, 
ale též já jsem Rakušan, jsem Solnohraďan; jestliže Slovanům se 
dostane vlády v Rakousku, my Němci nechceme mít účasti při tom; 
5,000.000 Němců bylo by utlačováno od 12,000.000 Slovanů; 

situaci takovou nemohli bychom uznati. Buď Rakousko bude ně
mecké nebo přestane trvati. Jednota Slovanů jest utopie; již Mo
ravané protestujf proti panství českému; založte panství slovanské 
a budete míti všudy válku občanskou Čechy nemohou zůstat 
osamělé, a ostatně v Čechách je všecko německé; tabule vývěsné 
jsou německé, civilisace je německá, svoboda je německá; svoboda 
není ideou slovanskou (29. dubna). -

Když večer ve veřejné schůzi t v sále konviktském shromáždění 
Němci chtěli pokračovati ve své chvastavosti, byli přerušeni hlučným 
sykotem a nadávkami; dostali strach, vyskákali okny, jež nebyla 
vysoká, vlekou ce za sebou své manželky a dcery, jež zaplétaly se 
ve svých šerpách černo žlutočervených. Havlíček utišil své přátele 
a po půl hodině schůze se rozešla za zpěvu písniček, jimiž po
smíváno se Čechům, kteří přáli cizím horlivcům o jednotu německou. 

Šuselka nám píše 
až z německé říše, 
bysme přišli 
Němcům pomoct, 
že jim kručí v břiše. 

Hoj, vy Němci chámi, 
nehrajeme s vámi, 
co jste si tam 
nadrobili, 
to si snězte sami. 

Německo je vaše, 
Čechy ale naše, 
nefoukejte 
nám z Frankfurtu 
do slovanské kaše. 
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Však se Frankfurt lekne 
a čepičku smekne, 
až český lev 
zježí vousy 
a ocasem sekne. 

Těmito událostmi, jež Němci živě vylíčili, nejenom nepříjemně 
zostřily se hněvy a znesnadnilo víc usmíření, ale ztráven i vzácný 
čas a Čechové odvráceni od toho, co by bylo mělo býti jejich 
cílem, provedení slibů ze dne 8. dubna. V Národním výboru, až 
příliš četném, byli jen tři opravdoví politikové, Rieger, Havlíček 

a Brauner; upozorňovali na mraky, jež se kupily, naléhali na své 
druhy, aby od řečí přešli ke skutkům, chtěli čeliti svým nepřátelům 
skutkem hotovým, pojistiti si pomoc sedláků zrušením robot, opatřiti 
záruku samostatnosti království svoláním sněmu do Prahy ve lhůtě 
nejkratší. Většina schvalovala jejich záměry, ale vlažně, a tato 
loudavost byla tím horší, že ministerstvo již zase vrátilo se úplně 
k ideám centralistickým. Dne 25. dubna Pillersdorf uveřejnil ústavu, ~ 
jež vztahovala se ke všerrl zemím neuherským. - Budou tvořiti 
nedílnou říši ústavní; o zákonech obecně platných usnášeti se 
budou obě komory a pravomoc sněmů zemských bude co nejužší; 
sněm ústřední bude míti právo měniti rozdělení zemí, jeho snesení 
budou platna, jakmile bude přítomno 60 poslanců, to jes~ hrstka 
Němců postačí ku potlačení historických práv království Ceského 
a k rozdrobení jeho na departementy; zřízení zemská bude lze 
měniti jen se svolením sněmu ústředního. - Nikdy sám Josef II. 
tak hrubě nepopřel tradice; zdálo se, že Pillersdorf svůj plán pro
váděl duchem provokačním, snaživ se tímto vynášením despotismu 
centralisačního odzbrojiti studenty vídeňské, jimž nelíbily se jiné 
články jeho oktrojírky. 

Nařízení ze dne 25. dubna, jež bylo naprosto nemožno ve 
shodu uvésti se sliby ze dne 8. dubna, přešlo v Čechách téměř 
nepovšimnuto; nejvlivnější členové Národního výboru íibovali si 
v domněnce, že ministři mají ruce vázané a že nezapomínají ni
kterak svých starších závazků. Důkaz jejich upřímné vůle ~iděií ve 
jmenování hraběte Lva Thuna nejvyšším purkrabím v Cechách 
na místě Stadionově (1. května). Nový správce zemský zajímal se 
poněkud o literaturu českou, navrhl plán k opravě řádu trestníh~~ 
více nežádáno, aby byl vyhlášen za vlastence a státníka, a JIZ 
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předem byl hlučně vítán jak obnovitel samostatnosti národní. Bylo 
třeba sleviti s toho. 

Přes chyby žalostné, jež hrabě Lev Thun spáchal roku 1848, 
a přes kompromissy ještě zavržení hodnější, k nimž se snížil za 
reakce, třeba jméno jeho zůstává neodlučitelno od konkordátu 
z roku 1855, jenž tak těžce dolehl na Rakou:óko současné, a třeba 
naň spadá část zodpovědnosti za nejhorší opatřeni Bachova, bylo 
by nespravedlivo viděti v něm jen všedního ctižádostivce. Milo
val moc nejen pro ukojení marnivosti, kterouž opatřuje - byť 

nijak nebyl k ní netečný - ale také proto, aby provedl své idee. I 
Však osobní jeho marnivost, jež nebyla nepatrná, splétala se 
s pýchou kastovní; toužil po opravách, s podmínkou však, aby 
byly vykonány cestou hierarchickou, a zakročování lidu ve věcech 
veřejných působilo naň jakousi hrůzou. 

Ačkoli byl osobně nakloněn k několika členům Národního 
výboru, samo trvání tohoto sboru poradního, původem revoluč

ního, zdálo se mu pohoršením, i přicházel do Prahy s úmyslem 
rozhodným, obnoviti pravidelný běh správy a upraviti poměry Jsa 
nedůtklivý, nedůvěřivý, přičítal nejmenším případům hroznou důle
žitost a přeháněl velice nebezpečenství situace: byl přesvědčen, že 
zvlášť od Boha byl vyvolen, aby potřel saň revoluční. Jeho matka, 
hluboce nábožná, vychovala jej v pověrečné zbožnosti: přijel do 
Prahy za hrozné bouře; viděl v tom znamení bojů, jež mu bude 
podstoupiti: t . Právě jsem přibyl,« píše choti své 30. dubna 1848, 
.nebe oslavuje múj příchod bouřkou a několika vražednými 
údery; ... naději se, že chce tím dáti na jevo, že hromem smete 
každého, kdo si nevede, jak si přeji.« Chvílemi však pochyboval 
o úspěchu. - »Zda1i však proto, že, bohudíky, mohu se každému 

I Je velmi nesnadno dospěti ku přesnému soudu o povaze Thunově. 
Helfert napsalo něm panegyrik [.Gr a f Leo T h u n. v Oesterr. Jahrbuch, 
18<)1-1897J, a obraz jím vykreslený nemá stínu, dokl~dá se. ostatn~ v;:lkým 
počtem listů, vyznačujících se povznešeným smýšlemm .. RIeger, ]enz znal 
Thuna z blízka, a jehož nelze viniti z klerikalismu, mlUVIl mně vždy o hra
běti se skutečnou sympathií: jako my všickni, pra vil mně ještě před dv.ěma 
léty, měl své slabé stránky, ale byl to muž povinnosti a dobra. - Jmak 
opět dopustil se činů nepěkných. Em. Max rytíř z Wachsteinu vypravuje ve 
svých .Pamětech. (str. 313), že se s ním stýkal přátelsky, a když zvědělo Jeho 
jmenování ministrem, že přiběhl všecek potěšen, aby mu vgratu!ova!. -
,Přijal mne velmi zdrželivě, stal se jiným člověkem a úpln~ zap~mnel na 
předešlou roztomilost .• Tato drobná příhoda zdá mi se charaktensovat1 Thuna: 
byl to duch zajisté prostřední při ušlec:htilých choutkách; měl z~měry vy.soké, 
došel pěkného vychování, bohužel nedostalo se mu pevných vedomostl. 

A. Den i s - Va n č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 17 
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podívati do očí, jsem také již pravým mužem pro tento úřad, jakž 
Ty, jako soudce přlliš stran nic ký, míníš, a dále zdali souzeno je 
v radě boží, že nyní u nás to prospěje či ne, snad spíše, že na 
nás způsobem smutným pro blaho světa osvědči se lživost a ne
provednost moderního práva státního, to jest ovšem otázka. Staniž 
se tedy, jak Bůh chce- budu konati, co mohu a dovedu. Pro
zatím těším se přece na staré zdi starobylé Prahy, na nichž není 
ještě viděti velký obrat věcí." Byl přesvědčen, že dává v sázku 
svůj život, a byl tím příjemně předrážděn; měl sklon k jednání 
hrdinskému a touhu po mučednictví. 

Touto podivnou směsí záměrů nejurčitějších s myšlenkami 
nejobmezenějšími vydával se největším neobratnostem: byl roz
hodnut nevyhýbati se sporu s revolucionáři, a pode jménem tím 
rozuměl každého, kdo činně účastnil se hnutí. Při tom neupustil 
od svých sympathií k Čechům a ve Vídni měl několikrát pří
ležitost oceniti takt Němců. Roku 1845 na příklad při banketě na 
počest Eberta, nejslavnějšího představitele literatury německé 

v Čechách,! Castellí, jenž napsal zajímavé paměti, povstal a po~ 
nadšené chvalořeči na oslavence ukončil takto: - Tážete se, je'li 
Ebert Čech, Němec, Čechoněmec či Němcočech, já pravím směle: 
je to Čech, nebo nám všem vzal srdce naše. - Jemná to narážka 
na pořekadlo pražské, podle něhož, když dítě přichází tu na svět, 
podává mu se měšec a housle: sáhne-li po houslích, bude hudeb
níkem, ne-li, zlodějem. Thunovi málo se líbil tento způsob ducha
plný. Zatím pobytem ve hlavním městě mezi úředníky ústřední 

správy vyvinuly se v něm myšlenky o vládě, a hrabě František 
Stadion, místodržitel haličský, jenž v posledních měsících byl jedním 
z předních úředníků, veliký centralista, dokazoval mu potřebu moci 
rázné a vážné. Jinak požadavky Slovanů pokládal za přehnané nebo 
předčasné, a chování jeho vzbudilo mezi vlastenci nevoli tím větší, 

čím živější byly naděje, jež veň kladli. 

V době, kdy uchopil se správy, uplynuly již dva měsíce, co 
žilo se bez vlády, a vždy patrnějšími jevily se nemilé následky 

1 Karel Egon Ebert (1801-1882) narozen v Praze z. rodi!lY ne
mecké. Jeho první díla, .Dichtungen< (1824), .Wlasta<, r:ar~dlll el?os 
český (1829), jeho drama .Břetisla.v ~nd )utta< (~835)! sloze~a za ;rhvu 
romantismu, všecka dýší vlastenectvIm ceskym. Znenahla Idea nemecka po· 
tlačila v něm tento nacionalism. Němci ne dost oprávněně neváží si ho mnoh?; 
některým skladbám jeho nenedostává se svěžesti a něhy, ale znepříjemňují Je 
všední sentimentalism a idyllická nuda větších děl jeho. 

:&45 

příliš dlouhého interimu; hnutí vzrůstalo, sé'silováno jsouc zároveň 
slabostí úřadů, loudavostí Národního výboru, vyzývavostí reakcio
nářův a zprávami z hlavního města. , Ve Vídni,« praví Šuselka, 
>opojení všeho obyvatelstva dostoupilo míry, kde lze předvídati 

hroznou kocovinu ... ; saturnálie, jež trvají dlouho, brzo se stávají 
orgiemi, a jestliže přirozené dobráctví obyvatelů chránilo jich po
sud od horších výstupků, dobráctví nestačí na dlouho.« Prostřed 

tohoto hluku ministři ztráceli hlavu a mocnářství se vymykalo 
z jejich slabých rukou; Piemonťané, ač postup jejich byl zaražen 
bitvou u Santa - Lucie (6. května), nechtěli jednat o mír ani za 
cenu vydání Lombardie; od chvíle, co císař potvrdil (11. dubna) 
jedenatřicet zákonův, o nichž usnesl se sněm Peštský, Uhry sta vše 
se státem samostatným, váhaly se svou pomoci. Osobivostí Maďarů 
vzbudilo se opět záští druhých národností, a již již hrozila válka 
občanská.. Josef Jelačié, byv jmenován bánem Chorvatským, svolal 
do Záhřeb a sněm chorvatský (5. června), Rumuni a Srbové chápali 
se zbraně. Tímto povykem válečným uspíšilo se v Pešti vítězství 

strany radikální, jež se kupila kolem Košuta, a jež tušíc v těchto 
odbojích účast dvoru, snažila se udržovati bouři v hlavním městě, 
aby zaměstnala pozornost ministrů mimo Uhry. 

Pillersdorfovi, dobrému Rakušanu, znalému věcí státních, čas 
od času připadala myšlenka opříti se o Slovany, aby proti Maďarům 
a Němcům bránil celistvosti mocnářství. Dne 8. května telegraficky 
volal Palackého do Vídně a nabízel mu ministerstvo veřejného 
vyučovánL" Jest na jevě, že Čechům velíce bylo důležito, aby tehdáž 
měli zástupce v ohnisku událostí, a Palacký měl naprostou po
vinnost přijmout okamžitě nabídnutí, jehož se mu dostávalo. -
Na neštěstí z vlastností státníku nevyhnutelných chyběl mu právě 

smysl pro opportunitu. - Nechtěl zavdati příležitost ke 
konfliktu a dohnati své odpůrce k nejhoršímu. - »Povolání mé,« 
pravil, • bylo by nyní, daleko nad vlastní svůj význam, doma í za 
hranicemi bráno za osvědčení vlády pro Slavismus.« - Toho právě 
bylo třeba, získati vládu, přiměti ji, aby přiznala se k rozhodnutím, 
jejichž nezbytnost cítila a jichž lekala se ve své malomyslnosti. 

Ministr, jenž již již litoval své smělosti, při odchodu Palackého 
oddechl si volněji. Tento, jsa příliš poctivý a umíněný, aby měl 
v podezření toto smlouvání se svědomím, vrátil se do Prahy velmi 

1 O této důležité episodě viz Fr. Palackého -S p i s Y dr o b n é<, I., str. 33. 
17* 
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uspokojen, jsa přesvědčen, že kabinet jest ovládán nejlepším smý
šlením vůči Slovanům, a že jejich vítězství není více pochybné, jen 
když nepoškodí je nějakou neopatrností. »Přikročíme-li k násilí, 
pak nejsme lepší nad své protivníky, pak je nebezpečenství!« -
Morálka to velmi vznešená, jež především prospívá šibalům. ~ Pro
sím,« psal Palacký, »aby všickni vlastenci vším svým vlivem praco
vali k tomu, abychom přestali na pokojném sjednávání. .. Ne
myslím, abychom položili ruce do klína. Si vis pacem, para bellum. 
Musíme býti hotovi, abychom,· kdyby toho třeba bylo, násilí za
hnali násilím. To však se může stát zcela pokojně." - V skutku 
věci nikdy pokojně nedocházejí cíle, ba i když duchové jsou obrá
ceni a události zralé, poslední překážky padají teprve mocným 
nárazem; v politice jako v morálce přednější ctností nežli dobrota 
jest odvaha, jež záleží v tom, abychom nejen snášeli neochvějně 
bezp~;i~í osudu, ale nelekaíi se ani mužných rozhodnutí. 

Evangelický optimism mužů, kteří byli uznanými vůdci veřej
ného mínění v Praze, odcizovat jim nesmířlivce, kteří s menší po
volností posuzovali situaci, a hněv lidu pudil do popředí radikály 
skrovně nadané a málo vážené. Jednání výboru Frankfurtského, 
kde Schilling mluvil o ostři meče, »jímž Čechové budou přinuceni 
přijmouti jednotu s Německem," a kde většina rozhodla, že volby 
poslanců českých budou uznány, i kdyby byli zvoleni od tří 

volitelů, bylo vysvětlováno v řadě brožur; cizí emisaři probíhali 
zemi a hleděli přemluviti sedláky, že jejich prospěch jim velí, aby 
účastnili se voleb. Ale úspěch jejich byl velice nepatrný, ba i v ně
kterých krajích německých, zvláště na jihu, proroci pangermanismu 
byli dosti špatně uvítáni; nezdar jejich projevoval se ,zdvojnásob
něním potup, jimiž opět vzbuzoval se znenáhla hněv Cechů. Tón 
polemiky zhoršoval se víc a více, lid pozbýval ponenáhlu svó 
chladnokrevnosti, a tudíž přicházel v onu zoufalost, kde nejzpozdí

lejší rozhodnutí zdají se přirozenými. 
Ve Vídni Pillersdorf kapituluje před vzpourou, odvolal ústavu 

ze dne 25. dubna a slíbil svolání sněmu, v němž by zastoupeny 
byly všecky země Rakouské mimo Uhry; bude zvolen všeobecným 
hlasováním a usnese se o nové ústavě říšské (16. května). Toto 
rozhodnutí př'edsedy rady ministerské bylo v příkrém odporu se 
sliby jeho Čechům, a jediným škrtnutím péra rušila se historická 
práva Čech, zůstavujíc složité většině péči o upravení nového práv
ního a politického stavu království. Pohnutí, jež způsobilo, nebylo 
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však příliš hluboké a bylo brzo zatlačeno hrůzou, kterou vzbudila 
zpráva o útěku císařově, jenž v Inšpruku hledal útulku proti ví
tězné vzpouře v hlavním městě (17. května). Pillersdorf, neobratně, 
místo aby těžil z obecného hnutí k obnovení své moci, dopřál 

radikálům času, aby se zpamatovali ze svého překvapení, a strana 
revolucionářská, jíž sloužili studenti, a jejímž představitelem byl 
výbor pro obecnou bezpečnost, po chvíli zmatku, rychle použila 
výhody. 

Vzhledem k nebezpečenství dvůr, přes centralistické své snahy 
a třeba přál si šetřiti parlamentu Frankfurtského, odhodlal se na
saditi všecky páky. »Ostatně skládá Jeho Milost,« t zněl vzkaz 
arcikněžny Žofie Thunovi, ,důvěru ve své věrné Čechy, byť 
í hroziti mělo nebezpečenství trůnu, propůjčené ústavě i moci ra
kouského mocnářstvÍ, že oni co nejmožněji o zachování téhož se 
zasadL« 1 Věc jejich na chvíli zdála se splývati s věcí Habsburků, 
a v zemi tradice a staré aristokracie jako v Rakousku toto spojení 
s dynastií mohlo míti nejšťastnější následky. Běželo o to, aby zvě
dělo se, zda-li ministři uvážili potřebné podmínky trvalé shody, 
a zda smýšlení jejich jest upřímné, opak je nekonečně pravdě
podobnější. V okolí císařově nikdo tehdáž neměl jasného pojmu 
o státu federalistickém neb aspoň neodhodlal se vzdáti panství 
v Německu, co bylo podmínkou řádného reorganisování říše. Vy
zvání k Čechům bylo takto jen prostředkem, a je jisto, že v ka
ždém případě byli by opuštěni, kdyby jejich přičiněním buřiči 
vídeňští byli potlačeni. Když spisovatelé čeští dnes tvrdí, že 
tehdáž dvůr byl upřímně rozhodnut uznati samosprávu království, 
a že bez Svatodušní bouře v Praze byla by bývala obnovena 
samostatnost Čech, pokládají svá přání za skutečnost a zapomínají 
na přísloví, že z ruky do úst ještě daleko, o němž přemítati na
skytla se jim přece ještě několikrát smutná příležitost. Na nejvýše 
možná připustiti, že bouře, nemile zbavÍvši důvěry věc českou, 
usnadnila úspěch centralistův a Němcův. Ale pokud lze souditi 
podle známých dat, touto osudnou příhodou vážně nelměnil se 
běh událostí, jenž byl určen příčinami jinak dávnými a hlubokým 

Chybu radikálů bylo by takto možná odpustiti v každém pří
padě, i když připustíme, že přímo na ně spadá zodpovědnost za 
srážku. Chyběla jim ovšem chladnokre most; ale rádi jim to pro-

! [Tento .ústnÍ vzkaz císaře Ferdinanda Čechům« oznámen dne 19 května 
veřejně hr. Thunem.] . 
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mineme, vidíme-li pravé léčky, kam byli vábeni od reakcionářův, 
a dogmatickou zpozdilost Thunovu, jež v krvavou katastrofu pro
měnila to, co mohlo býti jen bezvýznamnou šarvátkou. 

Hrabě měl nejlepší důvody na světě, aby nenáviděl reakcio
nářů vídeňských, i přál si učiniti z Čech ohnisko odporu »rakou
ského« proti separatistům; právě proto s jistou koketností hleděl 
pevně ovládati Prahu a ruka jeho nebyla hladká. Strana umír
něných odpouštěla mu mnoho věcí, protože celkem byla přesvěd
čena o jeho vlasteneckém loyalismu, a dal jim vzácnou toho zá·· 
ruku proklamací ze dne 17. května, kterou nařizovalo se rychlé 
svolání sněmu pražského. V jeho chování byla však jakási váha
vost, a radikálové mu nedůvěřovali. Jejích předpojatost proti němu 
byla ospravedlněna některými skutky neobratnými, jichž neodvážil 
se hájiti; těmito příhodami nedobře připravenými přiveden byl 
li velmi špatný stav, a nebyl mužem, jenž by odpouštěl svým od
půrcům pošetilosti, které spáchal, a nepříjemnosti, které mu způ
sobily. Lid neviděl jasně, kam správce zemský a dvůr chtějí jej 
vésti, a šel za nimi jen s jistým odporem; jestliže nechoval žádne 
sympathie k centralistům vídeňským, velmi dobře chápal nebezpečí 
reakce vojenské, a za žádnou cenu nechtěl pomáhati straně abso
lutistické: zda Thun nechce obnoviti starý osvědčený prosth:dek 
despotů: divide et impera? Zda sympathie, jež osvědčuje Slova
nům, jsou upřímné a budou-Ii trvalé? - Bylo lze pochybovat o tom, 
spatřováno-li, jak proti neustálým žádostem Národního výboru ne
ústupně trval na stanoveném dnu 23. květnu, kdy vykonati jest 
volby do parlamentu Frankfurtského. 

Tou měrou, jak blížil se den ustanovený, Němci stávali se 
vyzývavějšími. Rozšiřovali brožuru Tebeldiovu -Die Slaven im 
Kaiserthum Oesterreich <, velmi urážlivou pro Čechy: - hnuti 
slovanské bylo vzbuzeno několika iidmi, kteří minuli se cíle, a kte
rým nezbyl než tento prostředek nabýti slávy a bohatství (I); kdo
koli má nejmenší nadání, chrání se zajisté, aby nepsal v nářečí 
smyšleném, kterým pohrdají vyšší třídy a kterému nerozumí lid; 
ostatně tento odboj nemá žádné budoucnosti, a Slované, zahnaní: 
do roviny, kdež obleženi jsou od horalů, rozdrobení na územíčka, 
osamocená přítomností měst jim nepřáteiských, jsou odsouzeni 
k tomu, aby se vzdali rychle. - Čechové byli co nejvíce pobou
řeni, vinili nejvyššího purkrabího ze zrady, a jestliže Němci pražští 
setrvají na tO!11, aby 23. května jim vzdorovali volením poslanců, 
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kterým by bylo uloženo, aby ve Frankfurtu tržili se samostat
ností království, jest obávati se všelikých repressalií. 

Vzpoura vídeňská a útěk císařův odvrátily na chvíli vášně 

tím, že probudily náhle loyalism rakouský. Říše, která trvá od 
staletí, vytvořila mnoho zájmů, jichž vzdáti se není snadno; ducho
venstvo, velikého vlivu požívající, a šlechta, nechovaly žádné 
náklonnosti k Frankfurtu, a mnoho průmyslníků bálo se příliš dů
věrného sblížení s Německem, jímž by ohroženy byly jejich mono
poly. Tichá opposice, se kterou potkávali se již řečníci pan
germanismu, příště i v ohniskách německých, podporována důle
žitou stranou v obyvatelstvu, vyslovila se volněji, a tento náhlý 
výbuch vlastenectví zmátl agitátory. Výsledek voleb sklama! jejich 
naděje: v okresích českých nebylo jim lze ani na oko zaříditi 

volby, a v mnohých krajinách smíšených nebo převážně něme

ckých - zvláště na jihu - nebylo jinak. Ze šedesáti osmi voleb
ních okresů jen dvacet volilo poslance do Frankfurtu: nadto ve 
mnohých tolik voličů zdrželo se volby, že dvanácte poslanců stěží 
dosáhlo zákonné většiny, a téměř jen v okresích, kde přistoupilo 

se k volbám dříve, než rozšířily se zprávy o událostech v hlavním 
městě. V Praze teprve v poslední chvíli strany secessionistů uznaly 
za moudré nehnati své odpůrce do nejhoršího, a jen tři voliči 

odevzdali svůj hlas. 1 Ve svém zápase proti Frankfurtu Čechov:é 
podrželi vrch: dokázali, že Slované tvoří v Čechách ohromnou 
většinu obyvatelstva, a nebylo ani méně důležito, že Němci sepa
ratisté jsou jen podružnou frakcí. 

Poplach byl prudký a rozechvění myslí zůstávalo hluboké' 
radikálové obviňovali Thuna, že do poslední chvíle zůstavil pol~ 
~ol.~é p~o rejdy panger.manist~.v, ~ jeho rozpačité výklady neuspo
KOJily lllkoho. Potom Jako pn predchozích jeho pokusech zdálo 
se, že ustupuje zastrašování. Působil takto čím dále tím vice dojem 
člověk~, jehož úmysly nejsou přímé a jenž nemá dost odvahy, aby 
provedl do konce své úklady; dráždil ke vzpouře jak svými ne
jasnými kompromissy, tak svými opozděnými ústupky. Tato pode
~ření, jež každým dnem se potvrzovala více, byla konec konců 
Jen spíše přehnána než lichá. »Thun, ~ psal později Rieger Helfer-

M v 1 [Úředví zprávu o výsledku voleb do Frankfurtu viz v VI. příloze spisu 

t
ars2anova .Cechové a Němci roku 1848 a bOJ' o Frankfurt« 

s r. 09-212.] , 
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tovi, 1 • hleděl co možná vy hnouti se příčinám ke srážkám mezi 
národními stranami, šetře pečlivě národní rovnoprávnosti, jakož 
i rakouské myšlenky státní a společného prospěchu. c - Bylo však 
zpozdilé žádat od Slovanu, jak se toho domáhal vskutku, aby ve 
své oddanosti nalézali jedinou odměnu, a protože od nich se žá
dalo, aby zachránili mocnářství, měli zajisté nějaké právo ku po
žadavku, aby sproštěni byli ponižujícího postavení, v němž byli 
až posud držáni. Třeba v zásadě nepopíral jejich nároku, hrabě 
nej prve vyžadoval od nich skutečné vzdání: neměli ničeho žádati 
než odevzdati se ve spravedlivost panovníkovu a prohlásiti, že jsou 
spokojeni nejnepatrnějšími ústupky. Nadvláda Němcu v Čechách 
zdála se mu právem božským: Praha mohla se opět státi na čas 
hlavním městem mocnářství, ale s podmínkou, že přestane býti 
stolicí slovanskou. Články smlouvy, ujednávané s korunou, byly 
takto již předem podezřelé vlastencům, a protože nad to reakcio c 

nářské záměry kamarilly budily nejživější nepokoj liberálu, činni 
obranci revoluce sledovali činy správce zemského se vzrustajícím 

nepokojem. 
Zatím co v Čechách dále s neopatrnou loudavostí konaly se pří-

pravy ke svolání sněmu, Thun a Národní výbor poslali do Inšpruku 
delegáty, jimž uloženo, aby osvědčili oddanost císaři a obdrželi 
provedení slibu, jimiž Čechové tak dlouho byli vábeni. Nejvyšší 
purkrabí ohlašoval, že neuposlechne více rozkazu vídeňských 
(29. května) a prosil císaře, aby vypravil ihned do Prahy arci
knížete Františka Josefa, ustanoveného za gubernatora českého, a aby 
vedle něho zřízena byla rada místodržitelská, jež by zatím pře
vzala vyřizování věcí, než styky království s ostatním mocnářstvím 
budou stanoveny ústavou. Tím mlčky přiznávalo se panovníku 
právo vymeziti poměrnou pravomoc úřadů zemských a říšských 
a upouštělo se od ryzí nauky státoprávní, podle které styky Čech 
s druhými zeměmi, Habsburkům poddanými, nemohou být upra
veny než svobodnou smlouvou, zjednanou od představitelů národa. 
Není však pochyby, že, i kdyby záměr Thunuv byl býval přijat, 
nebyl by způsobil Čechúm situaci příznivější; bylo na jevě, jak je 
velice důležito, aby ve chvíli, kdy bude se rokovat o společné 
ústavě, Čechové měli orgány samosprávné a aby mohli brániti 
svých výsad, a nikoii teprve jich dobývati. Beati possidentes! 

1 [V dopise k Helfertovi dto 14. března 1893, v němž odpovídal na několik 
dotazů jeho. Helfert, .G r a f Leo T h u n< v Oest. Jahrbuch, 1895, str. 183.] 
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Rieger a Nostitz, kteří se odebrali do Insbrucka, aby předložili 
návrhy Thunovy, přišli právě v době nejprudších zápasu. Bán 
chorvatský Jelačié byl ve zřejmé vzpouře proti vládě peštské 
a svolal na 5. červen sněm do Záhřeba. Bylo na jevě, že Chorvaté 
se prohlásí pro krajní odpor proti Mad'arum, a že síly své spojí 
s Rumuny a Srby, kteří zahájili již nepřátelství. President uher
ského ministerstva Ludvík Batthyányi obávaje se, aby tato koalice 
Již sama sebou nebezpečná, nevzrostla novými živly, spěchal do 
Insbrucka, aby vymohl odvolání J elačiée a císaře vytrhl ze vlivu 
federalistických. Měl na své straně ministry Doblhoffa a Wessen
berka, kteří podléhali vlivu revolucionářských klubu vídeňských. 
Dvůr váhal, kolísaje mezi svým záštím reakcionářským, vůlí šetřiti 
Maďarův a bázní, aby odcizením si Němcu nesloužil ctižádostivým 
snahám Hohenzolleru. - František Karel, nastávající dědic trunu, 
přijal laskavě Nostitze a Riegra. »Ano,« pravíl jim, >vláda nesmí 
dále všecky věci státní prováděti se stanoviska věže Svatoštěpán
ské,'! arcikněžna Zofie, jeho manželka, paní rozumu pevného 
a jasného, a jež provozovala nepopěrny vliv, zdála se taktéž laska
vou a jim nakloněnou. 

Delegáti pražští však nedostávali stále odpovědi rozhodné. 
Rieger naléhal, že třeba si pospíšiti: okolnosti jsou hrozivé, každý 
den pr?dlévání stěžuje nesnáze a hrozí nenadálým nebezpečen

stvím. Cástečně aby se ho zbavil, dvůr uložil mu, aby sepsal návrh 
deklarace, kterou by přinesl Thunovi. - Císař připomínal že 
8. dubna slíbil Čechům správu ústřední, jejíž pravomoc bude v'elmi 
rozsáhlá a platná pro všecky země koruny Svatováclavské, však 
jen tak, aby moc státu na venek nebyla oslabena. Plně své zá
vazky jmenoval svého synovce Františka Josefa správcem království 
a zamýšlel vedle něho zříditi místodržitelstvo. Jestliže až posud okol
nosti překážely ustanoviti podrobnosti ústavy, jež by vešla v platnost, 
potřeba pořádku veřejného a nedostatky země nedopouštějí již 
delšího prodlévání. Císař přikáže tedy Františku Josefovi, aby co 
možná nejdřív odebral se do Prahy a vedle něho zřídí prozatímní 
radu vládní, které bude předsedati arcikníže a v jeho nepřítom
nosti Thun; bude vykonávati právo a moc oné autonomní správy, 
jež Čechům byla již slíbena. Zatím než pravomoc této rady bude 
ústavou vymezena, vstoupí na místo starých komisí ústředních, 

1 Helfert, >Graf Leo Thun< v Oesterr. Jahrbuch, 1896, str. 217. 
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zejména na místo dvorní kanceláře, ale jen pokud se týče věcí 
vztahujících se k Čechám; bude jí uloženo navrhnouti základy 
definitivní organisace místodržitelství královského a nejvyššího zří~ 
zení soudního. 1 

Zda návrh Riegrův by! přijat od dvora a zda patent císařský, 
jejž měl odevzdati Thunovi, shodoval se docela přesně s jeho vy
pracováním? Historikové čeští to připouštějí, 2 ale neznáme listiny 
samé a jejich důvody nejsou docela rozhodné.3 Ostatně i sám text 
Riegrův poskytuje mnoho nesnází a může býti pokládán jen za 
náčrtek dosti neurčitý. Strana centralistická nesložila zbraň, a dne 
6. července Doblhoff psal Thunovi, že za příčinou pochybností, jež 
povstaly o povaze sněmu, svolaného do Vídně, císař má za dobré 
ohlásit úředně, že tento příští parlament dlužno pokládati za ústavo
dárný. V skutku spor byl veden za nevýslovného zmatku, dvůr 

nebyl si ani vědom vnitřních odporů, jež přijímal, a zahanbujících 
nesnází, do nichž se vrhal svými neslučitelnými sliby: ústavodárný 
sněm ve Frankfurtě, ústavodárný sněm ve Vídni, ústavodárný sněm 
v Praze. - Kterému z těchto sněmú dostane se konečně tJosled
ního slova? Ze všech listin ústavních, jež vycházely z péra mini
strův a jež podpisoval, nečítaje jich, Ferdinand Dobrotivý, která 
bude pokládána za platnou? Zvítězí-li reakce, co znamenati budou 
nejasné závazky, vynucené násilím, a třeba bychom i připustili, že 
Thun byl upřímný, zda bude mít odvahu a moc, aby vynutil na 
císaři úctu k jeho slovu? 

Zkrátka, ze všeho jednání s dvorem jediný fakt zůstává pro 
mne, totiž že nebylo nemožné dosáhnouti svolání sněmu v Praze, 
i uznávám, že by to byl býval fakt v následcích předůležitý: Če
chům bylo by se dostalo tehdáž skutečné výhody řádného zastu
pitelstva zemského, jež by bylo dvoru ukládalo jisté ohledy. 
Centralistům, kteříž i po posledních ústupcích císařových vyhledá
vali zámínku, aby odročeno bylo svolání sněmu pražského, dobře 
posloužili reakcionáři a strana vojenská, kteříž od dávna čekali na 
příležitost ke srážce. 

1 Černý, .Boj za pr.ávo<, str. 281. 
a Rieger, .Náš ústavní vývoj od r. 1848., str. 30. 
3 Helfert za svou povinnost měl jistou zdrželivost a nechtěl zjeviti, co 

obsahovaly listiny, jež mu důvěrně byly svěřeny; doznávám, že jaksi stěží 
mohu připustiti, že mlčelivost jeho nebyla by průhlednější, kdyby text pa
tentu jeho byl býval jasný. 
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Jednání počaté v lnsbrucku zůstalo v tajnosti a obyvatelstvo 
žilo v nevědomosti, jež byla příznivá nejnesmyslnějšímu povídání 
a nejzpozdilejším klamům obrazotvornosti. Thun, zdálo se, že vzal 
si za úkol rozjitřovat obyvatelstvo, a zrovna ve chvíli, kdy naléhal 
na dvůr, aby poskytl Čechům rozsáhlou samosprávu, zacházel 
s Národním výborem s nesnesnou zpupností. Když dne 20. května 
Trojan žádal, ~by ustanoveno bylo několik mužů, kteří mají obecnou 
důvěru, aby jednali spolu se správcem zemským, vespolek se radili 
a, čeho potřeba jest, uzavírali, hrabě odpověděl, že .jeho povinností 
jest hájiti práva a vážnost vlády, a že také bez rádců vf, jakých 
opatření třeba mu učiniti, a že nedá se terrorisovat ani zdola ani 
shora;« tato směšná urážka způsobila trpké rekriminace a mysli 
byly tak popuzeny, že nejvyšší purkrabí sám pokládal za potřebí 
učiniti nějaký ústupek. O dva dni později (23. května) oznámil, že 
rozhodl se zříditi pro z a tí m n í vl á d II mís t od r žit e I s k o li do , 
níž mezi jinými povolal Palackého, Braunera a Riegra. Toto dobré 
hnutí zůstalo osamoceno, a hrabě i vůči lidem, jichž povahy si vážil 
co nejvíce, nezhostil se své hrdé zdrželivosti. 1 

Tímto chováním udržováno obecné pohnutí. Proto situace byla 
vždy bouřlivější, kocoviny častější, schůzky hlučnější, mysli zmá
menější. Sjezdem slovanským dovršena horečka národní. 

* * * 

Příklad Frankfurtský vzbudil u různých skupin slovanských 
myšlenku spojiti se proti společnému nebezpečenství: idea vzklíčila 
rychle v generaci, prosáklé učením Kollárovým, a uznáno jedno
hlasným míněním, že Čechové jsou nevyhnutelnými prostředníky 
této svaté aIliance. Záměr svolati zástupce různých kmenů slovan
ských k velikému shromáždění, kde by upraveny byly příští osudy 

1 Které důvody určité přiměly za těchto okolností Thuna aby zřídil 
~uto prozatímní místodržitelskou radu? Vypravovalo' se tehdáž 
ze Národní výbor přinutil ho k tomu (Schopf IV., str. 27) ba tvrdilo se ž~ 
~esátá sekcoe Národního výboru ustanovila, kdyby odporov'al, že t dle st~ro
?eskéh? zP':lsobu bu.d~ vyhozen z okna, a Helfert přidává, že jeden nebo dva 
clenove byh odhodlam probodnouti ho dýkou (Oesterr. ]ahrb. 189ó, str. 213 '. 
H~!fert nekriticky přijímá nejhloupější klepy, jsou-li nepříznivé ~evolucionářů~. 
a ]ehovypr;,-v~vvá~í nel,ze připustiti; ,?statně myslím jak on, že Thun nedovedÍ 
U:t?UI?ltJ vyl:ruzka~. v.Zda se. prav.de p~dobným, že prostě chtěl se vyhnouti 
zrelme roztrzce s vetsmou Narodmho vyboru, dav mu zdánlivé zadostučinění. 
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byl Z těch, jež jednou byvše uvedeny do proudu, nemohou býti 
zastaveny; v Čechách však nejoblíbenější vůdcové nepřistoupili 
k němu bez nepokoje. Palacký, ba i Šafařík tušili půdu kluzkou 
a báli se patrně, aby nebyli strženi dále, než by chtěli, nemínili 
ukázati žádnou slabost svým protivníkům, kteří obviňovali je ze 
separatismu a ze zrady, a chtěli, aby za východisko se zvolilo 
trvání Rakouska, jež třeba obroditi, ne zničiti. 

Netajili sobě, že jest jistý odpor vnitřní mezi samou myšlen
kou sjezdu slovanského a programem, ve který chtěli jej uzavříti. 

Slováky, Srby, Poláky a Čechy sbližovalo ne právo historické, ale 
ovšem právo přirozené, a jakou bizarní malomyslností mohlo by 
se žádat po nich, aby, když uznali nároky původního příbuzenství 
různých Slovanů, hned zapomněli na ně na základě zastaralých 
smluv? Poláci předpokládali správně, že logika a síla okolností 
budou mocnější než snahy opatrnosti a doufali, že zvítězí nad ně
kolika bázlivými archaeology. Události roku 1848 překvapily je 
v plném rozvratu a od té doby pokusy jejich byly nešťastné; ne- -
zbývalo jim jiného prostředku než obecný převrat a doufali, že 
na sjezdu slovanském hodí jiskru do prachu. Jejich přání a jejich 
záměry byly takto docela opačné než snahy většiny Čechů; v de· 
battách sjezdových pod formálním rokováním taji se touha revolu
cionářů vyrvati vedení straně mírné a přinutiti shromáždění, aby 
domáhalo se práva ideálního a pracovalo o úplnou reorganisaci 

Evropy. 

Zajisté, namítali Palacký a jeho přátelé, litujeme, že nemůžeme 
napraviti bezpráví, na němž povznesly se státy moderní; však 
k dosažení toho bylo by třeba rozpoutati všeobecnou válku, v níž 
měli bychom proti sobě panovníky a značnou část národův. Od
ložme tedy touhy spravedlivé, ale neprovedné a přestaňme na tom, 
abychom lepší budoucnost připravili Slovanům omlazením Ra
kouska. - Ale zda toto Rakousko, odpovídali nesmiřlivci, není 
podstatnou překážkou, úhlavním nepřítelem a pokud potrvá, jak 
vyvíjeti se budou národnosti italská, rumunská, srbská a polská? -
Historikové čeští rádi vyčítají Polákům, že zájmy Slavie obětují 
svému záští a svému sobectví: žaloby to málo vážné! V skutku 
různé skupiny tehdáž jako vždycky šly za vlastními svými pro
spěchy; jedněm Rakousko bylo žalářem a druhým útulkem a každý 
vykládal zásady podle svých potřeb a svých vášnÍ. 
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Tato podstatná různost mínění splétala se s jinými nepn
jemnostmi, jež souvisely s touže hlavní příčinou. Čechové, jimž 
nebylo se nijak báti Rusů, chovali některé sympatbie k cáři 

Mikuláši, jehož nenáviděli Poláci, kdežto tito vděčně vzpomínali na 
chování Maďarů roku 1831 a tajně přáli jim proti Slovákům a 
Chorvátům. Chováním demokrati, dychtiví boje a toužíce po slávě 
a hluku, v hloubi srdce cítili trochu pohrdání ke kabinetní poli
tice oněch učenců, kteříž od volného rokování očekávali vítězství 
své veCI. Čechové znali tyto odporující si zásady, zvyky a okol· 
nosti a neočekávali mnoho od podobných spojencův. Aby je udrželi 
na uzdě, spoléhali na jižní Slovany a zvláště na Chorváty, kteří 
měli tytéž zájmy jak oni, a na skupinu mírných Poláků, jichž 
vůdcem byl kníže Jiří Lubomirski; tito poslední chápali nebezpe
čenství bláhových pokusův a třeba nevzdávali se touhy po obnově 
politické, myslili, že především jde o obranu a vývoj jejich národ
nosti. Byla však obava, aby theorie radikálů nepůsobily neodo
latelným kouzlem na mladé lidi a prosté duchy, a aby inspiratoři 
sjezdu nebyli předstiženi. 

> Všecka věc na tom VISI,« psal Šafařík Palackému 3. května 
r. 1848, »aby, začne-li se, konalo se rychle, rázně a pořádně. Prosím 
Vás pro Boha, pečujte a přičiňte se, aby se tak stalo. Raději nic, 
nežli abychom se stali před světem a našimi nepřáteli směšnými, aby
chom se ukázali slabými. Uchovejž nás toho Bůh.' - Nejmoudřejší 

by bylo, aby od počátku byl stanoven přesný program a řád, jenž 
by zabránil, aby rokování neodchýlilo se od pravé cesty; neodvá
žili se toho ze strachu, aby vyloučením Poláků nebyla zmenšena 
vážnost shromáždění. Hrabě Josef Matyáš Thun ustanovený před
seda, velmi bázlivý a jenž prohlásil, že »vůbec málo od nich 
očekávat musíme pro náš oučel,« doporučoval přece, aby šlo se 
prostřední cestou, >ani od nich se docela oddalovati, ani v jejich 
smyslu oučinkovati.« Vyzvání vydané výborem pořádacím zacho
valo stopy této nejistoty. Bylo adressováno zvláště Slovanům ra
kouským. - • Chtějí-li Slované mimo mocnářství naše žijící nás 
přítomností svou poctíti, budou nám hostmi srdečně vítanými« 
(1. května); - ohlašovalo však program velmi rozsáhlý, takže jím 
byli ospravedlněni ti, kdo psali Mickiewiczovi, aby se nedal klamati 
formulemi zvacími: - »Ať Vás to nemýlí, že provolání pouze 
k rak.ouským Slovanům zní. My to v našich posavadních okol-
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nostech jinak učiniti nesměli a vybízíme Vás tímto zvláště, abyste 
na našem sjezdu jak nejčetněji zastoupeni byli.« 

Palacký znepokojen byv touto dvojsmyslností vydal jakýsi 
výklad manifestu -- »Prohlašujeme se zjevně a svatosvatě, že jsme 
pevně a nepodvratně odhodláni, k dědičnému našemu podle zásad 
konstitučních nad námi panujícímu domu Habsbursko-Lotharin
skému zdržeti bez porušení starou věrnost i hájiti zachování celosti 
a samostatnosti císařské říše Rakouské všemi nám možnými pro
středky. A protož všecka od lidí zlomyslných snad na nás uvalo
vaná podezření nějakého separatismu, panslavismu, rusismu ... 
již napřed od sebe odvracujeme. Prohlašujeme se taktéž svato
svatě, že nikdy nebyl úmysl náš ani kdy bude, abychom některé 
neslovanské národnosti ubližovali nebo ji potlačovali; ale snažení 
naše od jakživa směřovalo jediné k tomu, aby se zásadě ouplného 
stejného práva všech národností v říši Rakouské zjednalo náležité 
uznání i praktická platnost.« - Toto opozděné prohlášení vyja
dřovalo konec konců jen osobní mínění, a zda Palacký mohl dů
věřovati svým vlastním přátelům? - • Zde odesílám některý počet 
pozvání ke slovanskému sjezdu,« psal K. J. Erben Stanku Vrazovi, 
"při tom Vás prosebně, ano pro Bůh, pro vlast i pro všecko, co 
Vám svatého jest, napomínaje, abyste na ten čas co možná u ve
likém počtu do Prahy sejíti se ráčili ... Vím zajisté, že v týž čas 
i Váš domácí sněm připadá, však ale proto nedejte se zdržovati; 
jednáť se tu o věc velikou, o věc rozhodnou pro nás i pro všecky 
Slovany mocnářství Rakouského; nejednáť se tu o nic méně, než 
aby vláda od své dosavadní německé politiky upustila a nás Slo
vanů se přidržela; a toho jen tehdáž budeme moci dosáhnouti , 
když Němcům co možné velikou silu v odpor postavíme, když se 
Vás, bratří slovanští, co nejvíce sejde. Doba je důležitá, veliká
teď anebo nikdy!« 1 - Kdo může kdy předvídati, kde zastaví se 
takové demonstrace? 

Ještě v před večer otevření sjezdu bylo nesnadno říci, jaký 
obrat vezme: Nebylo nemožno, že se potká se žalostným ne
úspěchem. - Zástupci rusínští, kteří se odebrali do Prahy, představili 
se v Krakově velícímu zde hraběti Šlikovi, který ptal se jich, 
jak míní se chovati pří sjezdu slovanském: - »Můj Bože, to je 
velmi jednoduché, « odpověděl jeden z nich i • po každé, když 

1 [V. Brandl, .Život Karla Jaromíra Erbena« 1887, str. 31.] 
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Poláci učiní návrh, budeme hlasovati proti němu.« ,Polák«, 
napsaly ne bezdůvodn~ ,Grenzboten', 'přišel do Prahy, jenom aby 
viděl, z~a může užiti Cechú k osvobození své vlasti; v srdci ne
návidí Cecha, opustí jej, jakmile došel svého cíle.« 1 - Srbové a 
Chorvaté dohodnou se jen tehdy, když jejich přání nebudou zkou
mána do podrobností; Dalmatinci nedůvěřují Slovincům. Všudy 
byla nejpodivnější spleť citů, zmatená směs žádoucího bratrství, 
historického záští a instinktivní nedůvěry; skeptikové a hlupci 
chápali se příležitosti, aby posmívali se těmto apoštolům, kteří na 
dráze své k budoucnosti při každém kroku zaplétali se v překážky 
minulosti a kterým nedařilo se svléci se sebe starého hříšníka. 

Nejupřímnější Čechové netajili sobě moc předsudků, jež bylo jim 
překonati, a nedoufali v žádný bezprostřední výsledek, ale myslili, 
že není bez užitku rozhoditi dobré símě, třeba sebe déle by ještě 
trvala zima. 

Dne 2. června, kdy sjezd slavnostně zahájen, všecken nepokoj 
byl na chvíli překonán velikým proudem nadšení a radosti. Účast
níci shromáždění sešli se v sekcích o osmé hodině ranní v Českém 
museu 2 a v průvodu odebrali se do chrámu Týnského. Kohorta 
studentův ozbrojených zahájila prúvod provázena jsouc sborem 
techniků, jenž pěl písně vlastenecké. Za nimi t mladý V. Fingerhut 
(Náprstek) oblečený v kroj polský třímal prapor červenobílý a 
vedle něho jiný mladík v oděvu českém nesl trikoloru slovanskou. 
Za četou Svornosti kráčel výbor pořadatelský a za ním členové 
sjezdu, v čele jich Palacký zvolený za předsedu po výslovném 
odřeknutí Šafaříkově, a oba místopředsedové kníže Jiří Lubomirski 
a Stanko Vraz, básník slovinský a jeden z hlavnich spolupracov
níků Ludevíta Gaje a jeden z nejznámějších vůdců renaissance 
illyrské. Studenti tvořili špalír, prapory české a slovanské vály 
z oken, jásot rostl: Sláva! Živili! Niech .zyj~! a přehlušujíc všecken 
hluk, rozněcujíc srdce radostným vzmachem nesla se hymna ná
rodní: Hej Slované! ještě naše slovanská řeč žije! - Pozornost 
obraceli na sebe zejména poslanci jihoslovanští, Srbové s pistolemi 
za pasem, Chorvaté s červenými čapkami na hlavě a šavlemi po 
boku, pravoslavní kněží se svým dlouhým šatem a vlajícím vlasem. 
t V chrámě Týnském před sousoším svatých apoštolů slovanských 

, [.Grenzboten<, 11., str. 387.J 
2 [Ve staré budově musejní na Příkopě kde dnes vypíná se palác 

Zemské banky.J ' 
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Cyrilla a Methoděje P. Václav Štule vroucí modlitbou prosil za 
požehnání boží, aby dílo podnikané zdařilo se ke spáse národa 
i vší vlasti. Z Týna za zpěvu zbožných písní průvod ubíral se 

k ostrovu Žofínskému. 
Ve shromáždění, jež sešlo se v sále ostrova Žofínského, 

účastnili se skoro všickni muži, kteří svou obětavostí nebo svými 
pracemi získalí si lásku svých spoluobčanův a postačilo vyčísti jména 
jejich, aby zahanbeni byli zpozdilei, kteří mluvili o nevzdělanosti 
slovanské. Skupina česká, k níž připojili se Slováci, byla ovšem nej
četnější (okolo 150 členů); druhá sekce polsko-rusínská skládala se 
asi ze 30 poslanců a Jihoslovanů bylo 25. Mezi nejslavnějšími vedle 
P a I a c k é h o a Š a fa ř í k a 1 a všech skoro spisovatelů českých 
viděti bylo Jan a Ev. Pll rky n ě, slavného fysiologa, V u k a St e
fa n a K a rad ž i é e, obnovitele jazyka a písemnictví srbského, 
Jiřího Daničiée, proslaveného svými pracemi filologickými a 
gramatickými, básníka srbského N i k a nor a G r u i é e, Lil de vít a 
Štúr a a Mic hal a M i I o sla vaH od ž u, kteří hrdinskyobhajo
vali práva Slováků proti zpupnosti maďarské. Rusíni kupili se ~ 
kolem knížete Lva Sapiehy a sympathie Poláků kolísaly mezi 
k níž e tem Ji ř í m Lub o m i r s k i m a K a r lem Lib e I tem po
znaňským, který bojovav statečně roku 1831 pokusil se vzbudit 
nové povstání r. 1846; odsouzen byv na dvacet let na pevnost, byl 
osvobozen revolucí roku 1848, a utrpením nebyla zlomena jeho 
horlivost. Ukrajina byla zastoupena E dmu n dem Ch oje c kým, 
který později pode jménem Charles-Edmo.nd jako romancier a 
politik dosáhl pěkných úspěchů ve Francii. Rusko poslalo jen 

M i cha j I a B a k u n i n a. 

Ze všech řeči, jež byly prosloveny, Šafaříkova Zpllsobila nej
hlubší dojem; veliký slavista nebyl řečníkem, nemiloval ani slov 
zvučných ani posunků živých, ale sama přítomnost jeho na tri
buně připomínala práci a utrpení oněch magických vyvolávačů 

duchů, kteří sbírali rozptýlené zbytky svého kmene a této mrtvole 
vdechli živou duši. V hlučném koncertu této revoluce roku 1848, 

1 [Vedle obou těchto předáků pohřešujeme vroucího přítele jei.ichč 
tvůrce idee všeslovanské, slaveného pěvce Slávy dcery, Jan a K o II á r a, jenz 
ustrašiti se dal hrozbami Mad'arů. .Mně před několika dny,. psal smutně 
Palackému (1. června 1848), .jakýsi maďarský voják skrze kapelníka odkázati 
dal, že, půjdu-U do Prahy ku sjezdu, že mne bud' při odchodu buď při ná
vratu zastřelL. (Zd. V. Tobolka, >Slovanský sj ezd v Praze roku 1848., 
str. 98.)] 
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vyvolané nářky všech potlačených, proletariát národů povstával 
taktéž, aby protestoval proti přísnému rozsudku, kterým byl stižen. 

.Co nás zde shromáždilo? praví!. - .Hnutí národů trojího 
plemene, hnutí, jakého v dějinách lidských nebylo, pod nímž se 
země chvěje a otřásá, před nímž prchají mohutní obrové, vláda 
bodákův a špehů do hrobu klesá, lid o dědictví jemu od Boha 
odkázané se hlásí... Národové se uvázali ve svá věčná práva. 
ODiť se sestupují a radí o sobě i o nás, o své i o naší budouc
nosti, radí nad Mohanem ve Frankobrodu i nad Dunajem v Bu
díně a Pešti, doma i vně mocnářství našeho.« 

»N uže, když jiní národové o nás se radí a naši budoucnost 
ustanovují, poraďme se i my sami o sobě a o své budoucnosti. 
Bohdá, my sami sebe lépe než jiní známe; potřeb našich, tužeb 
našich, cílů našich lépe než jiní sobě povědomi jsme.« 

>Což jest výrok porad jiných národův, sousedův našich, Němcův, 
Maďarův, Vlachův o nás? ,- Vyznejme se - a netajme se, jak
koli to trpké jest. Výrok jejich jest, že nejsme schopni úplného 
svobodství, že nejsme schopni úplného vyššího politického života 
proto, proto jediné, že jsme Slované. Slovan, tak zní úsudek 
jejich, od přírody veden jest ke služebnosti, k poddanství jiných 
vyvolených, nadanějších a ušlechtilejších národů ... Bratří! Ti, co 
tak o nás soudí, jsou nepřáteté a utlačovatelé naši; jejich svědectví 
jest stranné a proto křivé. Jejich výrok jest odporný sobě samému, 
jako každá lež. Nechceme-li se vzdělávati, jak oni říkají, t. j. ne
chceme-li se poněmčiti, pomaďařiti, povlaštiti, tuť nám nadávají 
surovců, barbarův a otroků. Chceme-li se opravdově vzdělávati 
t. j. veskrz a veskrz zeslovaniti a Slovany býti, jakž nám hlas svě
domí velí, bychom dokázali, že jako Slované schopni jsme svo
bodství a vyššího politického života, tuť nám spílají zrádcův vlasti 
a zlosynův, nepřátelův SVObody jejich. A tak děj se co děj, mluv 
co mluv, oniť vždy trhají a mučí řeřavými kleštěmi nevinné svě
domí naše, oníť vždy skvrn! horoucím železem čisté čelo naše. < 

»Bratří, tento stav věci déle trvati nemůže. Losy národův 
vrženy; přišlať i pro nás doba rozhodná, dříve než jsme se jí 
nadáli. Nevinnost před svědomím a Bohem není platna před 
soudem světa, soudem národů. Buďto se očisťme skutkem a do
kažme, že jsme schopni svobodství, anebo se přelejme cvalem 
v Němce, Maďary a Vlachy, bychom nebyli déle jiným národům 
k obtíži a urážce, bychom nepřenesli pohaněn! a snížení naše na 

A. D e II i s ~ y a n č ur a: Čechy po Bílé hoře. II. 18 
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syny naše. Bud'to doveďme, abychom s pravou chloubou mohli 
říci před národy: Já jsem Slovan - anebo přestaňme Slovany 
býti. Mravní smrt jest nejhorší smrt. Slované nechtějí nic jiného 
než spravedlnost, jejich heslem jest mravní síla. Neboť všecko, co 
pod sluncem, převyšuje síla mravní. Síla, kteráž hvězdami hýbá a 
jimi v neskončeném viru a neskončeným prostorem točí, síla, 
kterouž vesmír na své centrum tlačí, nevyrovná se síle velkého 
národa, který ke mravnímu povědomí sebe přišel a svého bytí 
v spravedlivém boji hájí. Drazí bratří j neníť již pro mne dnes času 
k dlouhé řeči, k umělému řečňování ... Běžíť nám všem o skutky, 
o děje. Z otroctví není bez boje cesty k svobodství - buď ví
tězství a svobodné národství, buď čestná smrt a po smrti sláva.~ 

Posluchači tajili svůj dech, aby slyšeli tento vzdech, který 
stoupal k nebesům. Když Šafařík přestal mluviti, shromáždění vy
puklo v šílený jásot; jedni se objímali, ohniví Jihoslované . 
šavle, jiným zarosily se oči. »Byla to scena, kterou nelze vypsati,« 
praví očitý svědek, málo podezřelý z prázdného enthusiasmu. 1 To 
byl snad nejjasnější výsledek kongressu, jehož nelze podceňovat; 
kolik diváků bylo toho dne zachváceno svatým žárem a na vždy 
získáno věci vlastenecké. 

Když následující dni zahájeny byly debatty, objevily se rťÍz
nosti mínění. ~ I mezi Čechy a Slováky byly zřejmy vážné roztržky. 
Slováci byli by chtěli, aby shromáždění osobilo si jakousi dikta
turu a proměnilo se v konvent, aby ujalo se obrany společné.
Havlíček je podporoval. - Ale zda neznamenalo to vydati se 
jistému a směšnému nezdaru, a kdo by byl též poslechl rozkazů 
sjezdu? - Slováci vinili Čechy z malomyslnosti, vyčítali jim, 
věc obecnou obětují přeúzkostlivému loyalismu. - Vy nám vždy 
mluvíte o zachování Rakouska, namítal Štúr Palackému, ale nám 
jest pamatovati na sebe, ne na Rakousko. - Zajisté, odpovídal 
Tomek, však právě proto tak pečlivě staráme se o zachování 
mocnářství, poněvadž vidíme v něm nejlepší prostředek k zacha-

, Jos. Jireček, P a u I J o se p h Š a fa ř í k v Oesterr. Revue 1886, str. 46. 
, Všudy se opakuje.,) že č!enové sje:du, ~?~ ~i v r?z~m~li, ?yli při· 

nuceni mluviti německy. Rád ovsem dopoustěl UZlvam reCI )lne nez slovan
ské ale nezdá se, že někdo by byl užil tohoto dovolení. Shromáždění dělilo 
se ~a sekce' v obecných schůzích jednalo se o otázkách, jež již byly pro; 
zkoumány ťakže nebylo nesnadno sledovati rokování. Ostatně sjezd ~ velk~ 
částí se skládal z učencův a vlastenců bojujících a téměř všíckni znal! hlavU! 
nářečí slovanská aspoň potud, aby rozuměli rokování o věci. 
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vání kmenů slovanských. - Opravdu, volal Štúr, nebyli bychom 
věřili, že máte proč chváliti tolik Habsburky; vaše spojení s nimi 
zbavilo vás dokonce historie. Samo jméno Rakouska budi ve mně 
hrůzU, jestiť výkvětem servilismu, slídičství a podobné neřesti. -
Shodli se na formuli neurčité: - »Shromáždění vyslancové slo
vanský·ch obcí a národů celého rakouského soustátí, zaujímajíc 
v to i země koruny uherské, vstupují na základu konstitučních 
svobod v jednotu k hájení své národnosti v úplném slova toho 
smyslu tam, kde práva národnosti již požívají, k vydobytí jí sobě 
tam, kdo toho práva posud zbaveni jsou. K tomu účelu chtějí 

použiti všech prostředků, kteří v právně zřizené společnosti k há
jení přirozených práv proti utiskovatelům možní a platni jsou.« 

Přes horlivé debatty Slováci oddělovali se od Cechů jen ve 
věcech podrobných a jedni i druzí chtěli zachovati dynastii dosti 
mocnou, aby jich chránila proti Němcům a Maďarům. V sekci pol
ské většina sledovala záměry docela odlišné. Byla vedena Libeltem 
a Bakuninem. Proti umírněným Čechům spojili se revolucionáři 
polští a ruští. B a k u n i ll, 1 jenž pocházel z rodiny bohaté a uro
zené a sloužil z počátku jako důstojník dělostřelecký, studoval 
v Berlíně filosofii Hegelovu a stal se žákem Arnolda Rugea. Vláda 
ruská znepokojena jeho styky, vyzvala ho, aby se vrátil, a když 
neposlechl, zabavila statky jeho. Ve Švýcařích vešel ve styk 
s kroužky socialistickými a z Francie byl vypuzen policií Guizot
ovou. Vráti! se tam hned po pádu Ludvíka Filipa, ale chování 
vlády prozatímní, jež hleděla jen ukonejšit Evropu, zošklivilo se 
mu, a bázlivost parlamentu Frankfurtského překvapila ho neméně 
trapně. Přispíšil do Prahy, aby zkoumal půdu. 

Nechť mluví se o něm cokoli, nebyl docela prost předsudku 
národního a rád připouštěl, že Slované jsou vyvoleným národem, 
ustanoveným, aby světu přivedli novou vzdělanost: z Prahy vzešla 
revoluce proti tyranství církevnímu; proč by město to nedalo zna
mení ke svobodě politické? Aby však mohla býti zbudována spo
lečnost srovnávající se s rozumem a prospěchy národů, bylo třeba 

1 Michal Bakunin (1814-1876); odebral se do Německa r. 1841; 
statky jeho byly zabaveny (1847) i stal se potom jedním z v~dců re~oluční 
strany evropské. Po roce 1849 byl odsouzen na smrt od vlad saske a ra
kouské, t ale rozsudek nevykonán, protože byl ruským poddaným. Vydán 
byv ruské vládě byl vězněn nejprve v Petrohradě ~ Schliisselburce d~ 
roku 1857, později internován v Sibíří, odkud podařIlo se mu prchnOuti 
roku 1861. Viz článek Rezkův 1'.1 i cha jl B a k u n i n v Gollově Ces. čas. 
histor. 1896, str. 171 se všemi potřebnými poukazy bibliografickými. 

18* 
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vyhladiti všecko a odstraniti zbytečné upomínky minulosti. -
Bratří, psal, běží o zaujetí určitého postavení. Zda chcete vysíliti 
se, abyste ještě několik dní udrželi starý svět hroutící se, čili pod
porovati rozkvět nového světa, jehož červánky jeví se na obzoru? 
Třeba rozhodnouti se mezi oběma tábory, revolucionářským a 
reakcionářským. Nuže, jaký je nyní cíl všech spiklých despotuv? 
Udržení Rakouska. Rakousko jest střediskem zápasu. Oč jest nám 
tedy usilovati? O opak toho, což oni chtějí, o úplné rozptýlení 
říše Habsburku. Je to v očích našich předběžnou podmínkou vše
obecné revoluce, jež zpusobí rozdrobení Rusi a základní přeměnu 
mapy evropské; veliké státy rozdrobí se v malé skupiny, v nichž 
shromáždí se lidé téže krve, a jež spojeny budou svazky bratrské 
federace. 

Těmito naukami Bakunin stavěl se v příkrý odpor proti Čechum 
a zvláště proti Palackému, jehož nenáviděl; vyčítal mu bázlivost 
a důvěrné styky s lnsbruckem; trpčeji ještě vyčítal mu theorie 
historické, na nichž chtěl založiti království vše čes k é, odporující 
vuli národů. Jeho aforismy, jasné a úchvatné, živě jímaly duchy·~ 

jednostranné, a protože Bakunin sám byl mladý, krásný, výmluvný, 
ozářený aureolou pronásledování, šířil kolem sebe půvab neodo
latelného kouzla, shromáždil brzo skupinu stoupenců, nečetných 

sic, ale oddaných. Dorozuměl se s Libeltem, aby zpllsobiIi zavržení 
programu, navrženého od přípravného výboru. Dne 5. června Libelt 
připomenul, že otázky, jimiž se hnulo, jsou příliš nesnadné a spletité, 
aby byly rychle rozřešeny; vzbudily by trapné diskusse: lépe je 
držeti se zásad a navrhl usnésti se o adresse čili petici k císaři, 

t obsahující žádosti národů slovanských v Rakousku, o manifestě 
k národům evropským, zavírajícím v sobě zásady a cíle slovan
ského sjezdu, a o zjednání spolku národů slovanských a opatření 
prostředku ku podpoře oněch zásad a cílů. Jihoslované, byvše 
velice znepokojeni zprávami ze svých zemí, kde počínala válka 
proti Maďarům, spěchali s návratem domů, a šlo jim o to, aby 
získali pevný slib spojenectví; přidali se k návrhu Libeltovu, který 
domohl se většiny. 

Hlasování to způsobilo překvapení. Manifest k národům 

evropským, sepsaný Libeltem, vycházel jenom z práva přirozeného 
a takto stavěl se na půdu přímo revoluční; nad to na místo 
federace Slovanu rakouských, kterou navrhovala strana mírná, 
stavěl všeobecnou jednotu slovanskou; ku připravení jejímu 
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sjezd prohlásí se jaksi za permanentní; utvoří z počátku jakýsi 
výbor propagační, kterýž, až okolnosti toho dopusti, stane se vý
borem pro blaho obecné. -- Většina členů shromáždění poznala 
z toho léčku, do níž padli, a hleděli zmírniti dosah těchto ne
určitých návrhů. Nemohli však nebo neodvážili se odstraniti 
některé články, jež byly přičiněny v protinávrhu Palackého: 
- > Nápodobně haníme také a v ošklivosti máme onu politiku, 
která se opovažuje nakládati s zeměmi a národy jako se hmotou 
moci panovnické poddanou, bráti, měniti a děliti je dle libosti 
a chuti, bez ohledu na kmen, jazyk, mravy a náklonnosti národů, 
nevšímajíc sobě jejich přirozeného spojení, jejich oprávněné samo
statnosti. '. Nepřátelům národnosti naší p~dařilo se poděsiti 
Evropu strašidlem politického panslavismu, jenž prý hrozí záhubou 
všemu, co kde pro svobodu, osvětu a lidskost získáno jest. My 

';~~C'·~'·'C'·'· pak známe ono kouzelné slovo, které samojediné postačuje k za-

klení strašidla toho, a ku prospěchu svobody, osvěty a lidskosti 
nechceme se jim tajiti před národy, tytýž i hryzením vlastního 
svědomí znepokojenými: slovoť ono spr a v e dli vos t . " Po
zdvihujme rázně hlasů svých za nešťastné bratří naše Polany, jenž 
ošemetným násilím přivedeni jsou o svou samostatnost; vyzývajíce 
vlády, aby napravily konečně starý tento hřích, tuto kletbu, tížící 
dědičně na kabinetní politice jejich, spoléháme v tom na soucit 
celé Evropy. .. Žádáme od uherského ministerium, aby bez od
kladu přestalo se užívati prostředkův nelidských a násilných proti 
slovanským kmenum v Uhřích, jmenovitě Srbům, Chorvátum, 
Slovákům a Rusínům, i aby práva národní, jim náležející, co nej
rychleji ouplně pojištěna byla; i doufame konečně, že necitná 
po!itika nebude již dlouho překážeti slovanským bratřím našim 
v Turecku, aby mohli národnosti své i státně hověti a cestou při
ro~enou ji rozvíjeti. . . Vystupujíce my co nejmladší, ač nikoli 
nejslabší, opět na politickém dějišti Evropy, činíme tudíž návrh 
k obeslání všeobecného evropského sjezdu národů na vyjednávání 
všech mezinárodních otázek; přesvědčeni jsme zajisté, že národové 
svobodní snáze se usnesou, nežli placení diplomaté. Kéž by návrh 
tento našel povšimnutí, prvé nežli zpátečnická politika jednotlivých 
dvorů zase přivede k tomu, aby národové, podnícení záštím a ne
návistí, sami vespolek se hubili.< - Tyto deklamace ušlechtilé 
byly směsí upomínek roku 1789 a romantického sentimentalismu. 
Roku 1789 vedly k čtvrtstoletým válkám; roku 1848 tlumočily 
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sny, jež tanuly na mysli obdivovatelům Kollárovým. Dostalo se 
jim neočekávaného žáka v Napoleonovi lIL, jenž byl přesvědčeným 
apoštolem této federace evropské, založené na úctě k národnostem,
na veliký prospěch Bismarckův. 

Většina kongressu slovanského nepřičítala žádné důležitosti 

tomuto manifestu. Vítala zásady, aby nemusila se jimi obírati; své 
vlastní záměry vyjádřila v adresse k císaři. ~ V úmyslu našem není 
utvoření žádného státu slovanského, jak se toho protivníci o nás 
dotýkají. Žádáme před stolcem Vaši Císařské Milosti, aby zákon 
lásky k bližnímu: br a trs k é st e j n é o p r á vně n í, i při nás velice 
ukřivděných a těžce dotýkaných Slovanův, kteříž přirozenému 

našemu domu císařskému věrně oddáni jsme, přiveden byl ve 
skutek.« - Co do federace všeslovanské, navrhované od Libelta 
a Bakunina, sjezd prohlásil se za nekompetentní; uložil jen vý
boru, aby studoval plán jednoty mezi Slovany rakouskými. Dříve 
než výbor měl kdy výsledek svých prací předložiti shromáždění 

plnému, bouře učinila konec schůzkám. Hned na počátku boje 
úřady přikázaly cizincům, a zvláště Polákům a Jihoslovanům, aby 
opustili' město. Šafařík zaslzel, uslyšev první výstřely. »Slzy Šafa
říkovy podobaly se pláči Jeremiášovu nad zříceninami chrámu 
Jerusalemského. Jako Jeremiáš .. , tak stál nad troskami svého díla 
i Šafařík v tušení, že nebude se opakovati již nikdy podobný 
projev sbratření slovanského, jaký vypuklou bouří byl rozmetán.« 1 

V skutečnosti sjezd slovanský podal vše, co mohl tehdy poskyt
nouti; ukázal existenci síly ohromné, nejisté ještě ve svých ce
stách, ale kterou na příště nebylo možná zanedbávati; položil 
základy koalice, která později obnovila se v parlamentu rakou
ském, a kterou postavena nepřekonatelná až posud překážka tlaku 

německému. 

* * * 

Zda radikálové na sjezdu - totiž Poláci - vidouce, že 
jim znovu uniká většina, pojali myšlenku přinutiti jej ke své vůli 
tím, že by jej postavili před skutek dokonaný? Helfert viní je vý
slovně, že rozpoutali povstání; ale na podporu svého tvrzení při-

l Zd. V. Tobolka, .Slovanský sjezd v Praze roku 1848< (v Praze, 
1901), str. 165. 
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vádí jen pověsti nedůležité. Je docela pravdě podobno, že ohnivé i 
řeči jejich, jako Bakuninovy, poplašily několik mladých hlav: ale' 
zdaž opravdu umluvili vzpouru a zda doufali v Praz; nalézti živly 
činné, jichž potřebovali? - Nic není méně pravdě podobno, 

Zenker podotýká, že socialism hrál ve Vídni roku 1848 úlohu 
jen zcela podružnou: předně otázky politické zabíraly všecku po
zornost; potom převážné účastenství studujících, davši revoluci 
zDak půvabu a šlechetnosti, zatlačilo v pozadí hmotné předsudky 
a zápasy tříd; konečně zvláště dělníci, bez novin bez organisace , , 
bez kapitálu, nebyli naprosto s to, aby zasáhli v boj. Z důvodu 
tím většího nepomýšleli na to v Praze. Známky, sebrané Tobolkou, 
zd~jí se opravdu dokazovati, že spisy reformatorů cizích nebyly 
v Cechách docela neznámy a že evropské kluby revolucionářské 
měly tu některá odvětvL Mnozí členové Repealu byli více nebo 
méně dotčeni kázaními humanitními, a Kampelík, jenž tehdáž těšil 
se z jisté popularity, četl nejspíše díla Ludvika Blanca. Stávky 
a projevy dělnické, jež staly se z jara r. 1848, podporovaly potom 
propagandu spolků socialistických, které tvořily se za hranicemi. 
Když tiskaři kartounů, třída to dělnická v městě nejčetnější, v niž 
také bída byla největší, žádali vedle zrušení strojů minimum mzdy, 
jež bylo by ustanoveno pro všecky továrny v království, připomí
nali: »Konečně na vědomost dáváme, že to samé žádají tiskaři 

v našich sousedních zemích,. 1 předkládali tytéž žádosti. Zajisté 
z toho nelze vyvozovati evropské spiknutí. Jako všude byli též 
v Praze nešťastní a nespokojení dělníci, kteří dosti z daleka za
slechli kázaní orožurkářů západních a kteří toužili, aby se na ně 
nezapomínalo úplně. 

Podpora dělníků byla vyhledávána od radikálů, kteříž obávali 
se překvapení reakce. Nejpokročilejší utvořili klub »Slavii<, jež 
s dřívějším kroužkem Repealu byla střediskem shromáždění boju
jících. Rozdělili sobě úlohy: Ruppert, Čeněk Vávra a bratří Tylové 
měli získat obyvatelstvo na Podskalí, t Brůna dělníky a nár. gardisty 
na Malé Straně, Gauč a Em. Arnold hleděli navázati styky se 
sedláky; mladý Frič připravoval shodu s tkadlcL Vůdcové po
koušeli se shromážditi kolem sebe několik Spolehlivých důvěr

níků; založen odbor vojenský, v jehož čelo postaven mladý Frič, 

y • 1 ~d. V. Tobolka y posudku díla Horáčkova >Počátkv českého hnutí 
delmckeho< v Gollově Ces. Čas. histor., 1898, str. 126. -
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jenž k tomuto úřadu byl ustanoven proto, že se mu dostalo cti 
konati po několik dní cvičení vojenské ve Versaillích ve spo
lečnosti uprchlíků polských. Byl to jen počáteční zárodek organi
sace, a samo vypravování A. Helferta, jenž sebral všecky pomluvy 
reakce, dokazuje zcela patrně, že tato agitace nevedla k žádnému 
vážnému výsledku: mluvit o studiích strategických, protože někteří 
studenti procházeli se po Praze a měli mapy místopisné, jest nad
užíváním lehkověrnosti čtenářů. 

Náčelnici strany - možná-li užiti těchto příliš hledaných vý
razů - byli první, kteříž uznali slabost svých prostředkův a dali 
za heslo svým přátelům, aby se vystříhali jakéhokoliv konfliktu. 
.Bakunin znal zajisté některé z nejráznějšich radikálův, a je ne
možno, že by si byl činil nejmenší illuse o výsledcích náhlého 
útoku. Někteří Poláci snad hleděli kořistiti z boje jednou počatého; 
buď jak buď, jejich zakročení bylo tak tajné, že marně hledáme 
určité jeho stopy, a nepodařilo se jim dáti povstání ani plán 
ani směr. 1 

1 Jakub Malý vypravuje, že ptal se jednou historika polského J",drzeje 
Moraczewského, proč Poláci poznaňští způsobili roku 1848 povstání proti 
Prusům, vědouce dobře, že nemůže míti žádného úspěchu? Moraczewski od
pověděl mu, že potřebí, aby vždy alespoň za deset let jednou tekla polská 
krev v branném pozdvižení, byť i beznadějném, aby žádná generace ne
zapomněla na neštěstí vlasti a na svatou svou povinnost. > Já odvrátil se od 
něho s ošklivostí,. dodává útlocitný Malý (Naše znovuzrození, II., str. 8:!). 
Z theorie Moraczewskitho lze snad předpokládati, že Poláci ne neradi viděli 
revoluci: zda však ji připravovali? Jak za několik dní cizinci bez styků, pod 
přísným dozorem, zachvácení víre~ obřadů v oficiálních, byli by mohli získati 
svým ideám důležitou skupinu Cechů, vychovaných v zásadách docela 
opačných? 

Josef Jireček na místě pověstném t (ve Světozoru, 1878) mluví o prozatímní 
vládě, jejímž členem prý byl Bakunin; bydlil v příbytku vrátného při semi
náři v Klementině; jednatelé jeho probíhali neustále městem, a kdekoli plápol 
bouře se zdál klesati, obmyslným nahromaďováním paliva oheň udržovali. 
.Nelze o tom pochybovati,< dodává t Jireček, .že výstřely, které hned z po
čátku vojsko přiměly k činnému zakročení a později, všem přípovědem na 
vzdory. zápas vždy zase udržovaly, od agitatorův revolučních byly vypáleny .• -
Bohužel, domněnky tyto nejsou potvrzeny žádným určitým faktem. Ani jediný 
z těchto pobuřovačů lidu nebyl zatčen, nic neukazuje, že by povstalci byli 
poslouchali ústředního vedení; úřední vyšetřování mluví sic o spiknutí, ale 
samá fakta, jichž se dovolává, jsou ve zřejmém odporu s jeho závěry; vý
povědi svědků nejrůznějších se shodují, dokazujíce, že povstání bylo čiře 
nahodilé. Vypravování Fričovo v té věci je velmi význačné, a proč by nebyl 
pověděl pravdu? Nebylo mu třeba vytáčeti se z pokusu, který se nezdařil, 
ale který byl docela oprávněný. Tobolka dokázal, že Paměti jeho, složené 
dlouhá léta po událostech, opírají se o poznámky, učiněné ve chvíli samé; 
nemáme tedy žádného důvodu, abychom odmítali jeho výpovědi. 

Helfert, Malý a konservativci jdou v té věci s Němci, kteří líčí události 
pražské jako výsledek intriky panslavistické, kde Palacký by! spoluvinníkem 
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Vše, co lze podržeti z pověstí tehdy šířených, je, že řečnění 
Bakuninovo, Libeltovo a přátel jejich rozjitřilo zaníceni několika 
mladých lidí a připravilo je k výstředním rozhodnutím. Již sama 
zasedání sjezdu slovanského následkem nedávný'ch příhod, jež 
již tak hluboce otřásly dušemi, způsobilo v městě zimniční a vy
silující stav, jenž vydával lid nejnebezpečnějším suggescím: vojáci, 
kteří vyhledávali příležitost povznésti svou vážnost a přáli si 
konfliktu, snadno v léčku vlákali lid. jenž nebyl více sebe mocen. 

»Vše, jak se zdá, visí na tenounké nitce,« psal Šafařík Po
godinovi dne 5. dubna, »malý náraz a nastane poslední soud.« 1 _ 

Reakcionáři umluviii se, aby způsobili výbuch. Po nezdaru voleb 
do Frankfurtu založili spolek pro hájení veřejného po
k oje a po řád k u; záležel z obchodníků, průmyslníků, bohatých 
soukromníků, bázlivců to, jimž křeče způsoboval klobouk se širokou 
střechou, nebo rozcuchaný vous; jsouce Němci původem, náklon
ností a zájmy, viděli v každém Čechu stranníka, ale tvářÍIi se, 
jako by odkládali všecko označení národní. Tím získali si přízeň 
hraběte Lva Thuna; se zálibou poslouchal projevy jejich zásad, 
chodi! do jejich shromáždění: veliká to neopatrnost ve chvíli, kdy 
duše tak snadno pojímány byly podezřením. Vědělo tom a tajil 
se s tím, co krokům jeho dodávalo zdání spiknutí. Cítil vzrůstati ne
důvěru kolem sebe a trpěl tím; mysl jeho byla stále nedůvěřivější, 
byl pronásledován přízrakem zkázy vzdělanosti a agonií společnosti, 
jež právě skonávala v jeho rukou. Vyčítal si, zda snad sám ne
zhoršil zlo tím, že dal příklad neposlušnosti, prohlásiv, že nechce 
mít více nic společného s vládou vídeňskou, nepřerušil styků svých 
s Pillersdorfem a neochotně vykonával rozkazy, jež od něho do
stával. Toto kolísání zmátlo jeho stranníky a usnadnilo práci jeho 
nepřátelům. Rozhořčen podezříváním, jež vyvolal a jež z větší části 

Bakuninovým: revoluce měla vypuknouti zároveň v Záhřebě Praze Krakově 
a v okolí Prešpurku. ' , 
. S d:uh~ strany nepřikládám žádné důležilosti maďarským pobuřovatelům 
hdu~ o mchz se tehdy mnoho vypravovalo. Odůvodňování Palackého samého 
~S p I ~ Y dr o b n é, 1., str. 347 -348) zdá se mi, že nesnese zkoušky a dokazuje 
Je.~ Ja~ duchové nejzkušenější a nejopr.avdovějŠí bývají snadno ovládáni 
vasneml okamžiku. Maďaři nedůvěřovali Cechům a konec konců nesluší jim 
to .vyčítati příliš trpce, ale byli sami dosti zavaleni událostmi, aby vyhledá
valI n?yá .. dobrodružství; neznali dobře situaci, a jak byli by tak rychle 
s~romazdJ!1 pomahače kol svých emissařů? Přede vším kde jsou fakta? 
dUkazy?J 

1 Popov, >IIl1cI,'\la R1> liJ. H. IIoI'o.i(HHy 1131> CJIaBJIHCKllX1> SeMeJII", 
v Moskvě 1879 str. 361. 
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pokládal za nespravedlivé, klesaje pod tíží zo?povědn~:ti, příliš 
těžké spíše pro ducha jeho než pro odvahu Jeho,. zde:en ~ z~~ 
leknut, nespokojen s národem, jejž vinil z nevděčnostI, mel ne]lepSl 

vlastnosti státi se nástrojem intrik. 

Za těchto okolností (5. června) převzal své velitelství v Praze 

princ Alf r e cl W in d i s c h g r a t z, 1 j~~ž ~yl ~v~ho mí::a vzcl,álen 
od počátku revoluce. Velmi znamemty d~st~Jmk, zb~z~o~any., od 
svého mužstva, ač přísně a tuze dbal kazne, s nenavlstl vOJaka 
k civilistovi spojoval pýchu šlechtickou. Jestliže usiluje, aby zno~u 
se zavedla formule tradicionální pro krále »z milosti boží«, Je 

příliš prodchnut šlechtictvím, aby se. s~al prostý~ stoup~n:em 
obyčejného absolutismu. - Zdá se ml" ze v chcete Sl zde .~rat! na 
velkého pána, pravil mu na kongressu Vldenském velkokmze K~n
stantin v návalu prudkého hněvu. - Proč hráti si naň, když Jím 
jsem, odpověděl kníže. - Jeho oddanost ke králi spojovala se 
proto vždy s neústupnou pýchou feudá,lního pána: Pro č:e~y vel
možných rodin požadoval privilegovane postav:~l. ve s,tate,~ ne~ 
připouštěl, aby se jim upíralo právo přednasetl sve stlzn,ostl 

panovníkovi; jednoho dne, když stěžováno si ~ř~d, n~n: ~o s~e~u 
pražského, jenž ohražoval s; proti slovu ,pro~lD~le, Jeno: :nlmst~ 
užil na označení království Ceského: - Ale vzdyť, odpovedel dostl 
živě Čechy nejsou provincií. - Pouze jedenkrát, když námítky 
ieh~ byly odmítnuty, nezbývalo více než se podrobiti. R~ku 1847 
~nepokojen byv obratem, jenž dál se v rokování, pokusil se vy.
moci na opposici české projev loyální; byv odmítnut, neodpus:l~ 
jí chování její a nedůvěřoval od té doby lidem, kteří mluvlvh 
o samosprávě národní. Vůbec viděl rebella v každé~, kdo ~ht:l 
obmezovati moc císařskou ve věci vojenské nebo dlplomatlcke. 
Jeho ideálem byl vojenský diktátor v čele četného vojska, ve~e~ 
ného generály slavného původu; cař Mikuláš uskutečňoval Jej 

téměř. 

Revoluce překvapila ho, ale nezmátla. Byl ve Vídni 13. března; 
byl jmenován diktátorem, a kdyby bylo bývalo jen na něm, po-

l A lfred \Vindischgratz (1787-1862) vy. znamenal se ve vá}ce 

F .-. (1813 1814)' byl velitelem vojenským v Cech ách od roku 1833; 
S rancu \ -, l' I 'h'l . ensky' ch v říši .za revoluce byl jmenován vrchním ve lte e~ .. vsec Sl vOJ. , . _ 

. Italii _ podrobil Vídeň odbojnou (31. rlJna 1848) a porazIl Madary u Ka 
m!~o (28 února 1849), čímž umožněn převrat státní v březnu o 184? Jeho 
~~zlary proti Mad'arum a též neshody se Schwarzenberkem zpusob!ly Jeho 
odstoupení. 
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vstání bylo by rychle potlačeno. I po pádu Metternichově neztratil 
hlavu, povolal posily a reorganisova! armádu; plány jeho byly 
kaženy zbabělostí ministrů; vzdal se své moci a čekal. Když císař 

by! přinucen uprchnouti před vzpourou, soudil, že nastal okamžik, 
učiniti přítrž zlu; byl hnán v před ode vší armády. Byrokracie, 
jeden z pilířťl vlády Metternichovy, špatně obstála ve zkoušce; 
mnoho úředníků smířilo se s liberalismem; druzí byli lhostejní 
a nečinnÍ. Naopak armáda nebyla dotčena; byla reorganisována 
hrabětem Karlem Clamem-Martinicem, 1 který zvláště hleděl vzbuditi 
v ní ducha sborového; důstojníci, kteří pocházeli téměř všickni 
ze šlechty, velmi statní, prostředně vzdělaní, pokládali se za pod
pory státu a obhájce společnosti, ohrožené barbary. Do tvého 
tábora uteklo se Rakousko, pravil Gri!lparzer Radeckému v slavném 
oslovení, a byla to pravda. Jestliže mocnářství vyšlo bez pohromy 
z bouře, je to především zásluhou čtyř nejvyšších vůdců, Radeckého, 
Schwarzenberka, Jelačiée a Windischgratze. Schwarzenberk, jsa spiše 
diplomatem než vojákem, dříve než vstoupil u veřejnost, čekal, až 
dílo moci bude vykonáno; Radecký byl zabaven věcmi italskými 
a Jelačié požíval důvěry jen u svých krajanů jihoslovanských; 
Windischgditz stal se výhradně hrdinou vyhlídnutým od Prozřetel
nosti, aby obnovil pořádek ve státě a moc císařskou. 

Jeho plán byl jednoduchý: aby vyprostil Vídeň z revoluce, 
bylo nejprve potřebí, obnoviti poslušnost v ostatním království. -
Odjíždím do Prahy, kam mne povinnost volá, pravil; jde tu o zájmy 
mého panovníka, dynastie a všech počestných lidí. - Bylo by 
přehnáno tvrzení, že přál si boje. Nemiloval prolévání krve; jen 
s odporem podpisoval rozsudky na smrt, tvrdí jeden z podřízených 
jeho, a byl vždy šťasten, když mu suggerován důvod k odpuštěni; 
v skutku neznáme, že by byl kdy vykonal osobní pomstu. Však 
v život obyčejný přinášel neoblomnou přísnost vojenské kázně 

a za zbabělost pokládal nejmenší ohled. 

Byl obklopen malým kroužkem fanatiků, kteří v něm po
zdravovali před určeného spasitele, muže vyvoleného božskou Pro
zřetelností, aby zachránil svět, jejž bezbožci a revolucionáři hnali 
do záhuby. Posléze podlehl nákaze jejich přeludů. - Doufám, 

4 [Karel hrabě Clam-Martinic(1792-1840), tchán hr. Lva Thuna, 
po nastoupení Ferdinanda 1. jmenován byl generálním adjutantem císařovým 
a ve státní radě svěřeno mu vedení vojenského odboru, v němž zásluhy si 
zJednalo řádné zřízení vojska rakouského.] 
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řekl Montalembertovi, jenž ho pokládal za p r v n í o s ob n o st 
Evropy a našich dnů, že Prozřetelnost i na dále bude mne 
podporovati a vésti k šťastnému konci tohoto velkého podniku, 
neboť je to úkol, který přesahuje síly jednotlivcovy. - • Je jisto,. 
řeklo něco později Františku Josefovi, .že to vše nemůže býti 
dílem jediného člověka, tím spíše, protože jsem byl po dlouhý čas 
jediným představitelem odporu.« 1 Jeho mysticism válečný musil 
lehce shodnouti se s úzkostlivostí Lva Thuna, s nímž již sblížen 
byl svazky úzkého příbuzenství. 

Příchod maršálkův způsobil poplach v táboře radikálním; na 
obou stranách cítili, že nastává rozhodná chvíle. Revolucionáři 

větřili léčku a svatosvatě slíbili, že budou opatrní. Bohužel, není 
snadno zdržeti rozpoutaný lid. - »Také já,« psal o několik mě
síců později Ambros svému příteli Hanslickovi v srpnu 1848,2 
»opájel jsem se svobodou jako šampaňským a také já trpím koco
vinou kterou mně líčíš v listě svém; když byla učiněna tabula 
rasa, 'všickni jsme doufali, že na ní bude napsáno písmo největší 
a nejvznešenější, a posvátná slova, která nás nadchla, zůstanou 

v rysech nesmazatelných. Ale, bohužel, ihned tu byli chlapi, aby 
na té desky běl namalovali svoji tvář, nebo -« Celá země tonula 
v tomto chronickém opojení, jež připravuje nejžalostnější pošeti
losti,3 a každého dne nové věci přibývaly ke starým, aby vzrostl 
zmatek. 

Kněží liberální konali porady, kde rokovali o správě církevní. 4 

Bouře ohrožovaly židovskou čtvrt. Mladíci spěchali do university 
ne proto, aby poslouchali přednášky, ale aby s potleskem přivítali 

1 .Der oesterreichische Feldmarschall Furst Windisch
gratz<, v Berlíně, 1886. - Sp'is obranný. - Spisovatel měl v ruce listy 
maršálkovy. 

2 Hanslick, .Aus meinem Leben 1848<,1., str. 50. 
3 Gabler ač velmi zpátečnický, píše přece Helfertovi; - .Povstání červ~ 

nové náleží k' onomu druhu událostí historických, při jichž posuzování nesml 
se nedbati nepříčetnosti většiny při tom súčastněných .• - Helfert, .Der 
Prager Juni-Aufstand 1848., IV., Oesterr. ]ahrouch 1897 (str. IV.). o 

4 [Šlechetný Bolzano (t 18. prosince 1848) ,~očkal se ~e~t,~ červánku 
svobody a porad, jež v duchu jeho konány v Luzlckém sem man podně,tem 
horlivého žáka jeho P. Františka Náhlovského (1807-18?3) ~ potreb
ných opravách v církvi katolické. O jed~ání tom podána zprava tIskem ve 
spisku .Versammlung von Gels.t.lIc~~n, ge?al~en ~~ Pr3'~ .am 
18. u n d 24. M a i 1848,. Porad samých ucastmh se 1 predr;! pr~lat) Z~n;tstJ, Jak,;> 
generál křižovníků B e e r, opat benediktinský Rot t e r, taJemmk ar~lbls~upsky 
Hro n a j. Bouří Svab~dušní .zmař~n~yyšecky tyt? snahy opravne a puvodce 
porad, P. Fr. Náhlovsky, vydan ne]tuzsI persekucLJ 
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první professory, kteří přednášeli česky.l Studenti, po většině chudí, 
zbavení hodin, z nichž žili, zmírali hladem i přicházeli do schůzí 
vysíleni, schváceni, neschopni přemítati nebo brániti se; byli 
uchváceni živým vypravováním oněch druhů svých, kteří právě 
přišli z hlavního města a vypravovali jim o hrdinských činech 
vídeňské legie akademické. Dělníci, jichž bída rostla, byli pobouřeni 
sobectvím měšťanů, kteří proti jejich nouzi stavěli zásady politické 
oekonomie klassické. Nejrozvážnější z umírněných, jako Havlíček, 
nedovedli se zdržet, aby nevytýkali intriky reakce a tím zvětšovali 
možnost srážky. - »Máme nyní ticho,« psa! t Rittersberg v jeho 
Národních Novinách dne 9. června, »ale ticho před bouří. Naše 
věc se strany Frankobrodského parlamentu nyní sice ještě slovem 
i písmem se vyjednává, nepochybně však přijde i k tomu, že jako 
v Šlesviku zbraň všecko rozhodne. Kdo si pamatuje dávnou pruskou 
politiku ... ten by se nedivil, kdyby v nynějším čase spravedlivé 
toužení naše po s k u teč II é svobodě Prusům záminku zadalo, 
v díle někdy od Bedřicha II. proti odevšad sklíčené Marii Teresii 
šťastně začatém pokračovati dalším rozkouskováním rakouských 
;r,emí ... Z jiné strany stojí pravoslavný bílý car u hranic našich 
ticho tichounko . '. K tomu ke všemu musíme každou chvíli se 
obávati občanské války v Uhřích, a Vídeň pro nynější Franko
brodské, nerakouské smýšlení své sotva by nás v nastávajícím 
těžkém boji vplyvem svým podporovala ... My pak nastoupili jsme 
právě teď tak smělou českou politiku (ovšem ke spáse celého 

1 [Když ministerstvo dekretem ze dne 31. března 1848 na žádost 
studentstva pražského obou národností prohlásilo svobodu vyučování a všem 
doktorům přiřklo právo. že mohou hned počíti na fakultách přednášeti, jak 
o tom učiní oznámení senátu, a že přednášky své mohou konati v jazyku 
bud' českém nebo německém, užili práva toho Ff. K I á cel, který r. 1845 
sesazen byl s professury na biskupském ústavě v Brně >wegen aufstrebenden 
Ideen, Panslavismus und wegen Umgang mit Individuen von incorrecter Ge
sinnung und Haltung<, jal se českým jazykem přednášet o filosofii, Med. Dr. 
Jan S pot t o diaetetice, Jur. Dr. J o s e f Fr i č o řízení soudním ve věcech 
trestních a Jur. Dr. Gru.nwald o rakouském právu soukromém. (J. Dlouhý, 
.Josef Frič« v Osvětě Vlčkově 1876, str. 731, a Helfert, »Graf Leo 
T h u n" v Oesterr. ]ahrbuch, 1896, str. 142.) - Dne 7. dubna 1848 konána 
v prostorách Karolina slavnost pětistyletého založení university Pražské. Slav
nostní řeč měl opat Strahovský Z e i dle r, tehdejší rektor. Na nádvoří spáleny 
cylindr, cop a t. zv. >vatermord« jako symboly zpátečnictva a průvod s po
chodněmi uspořádán na most Karlův a zpět do Karolina. Trvalými důstojnými 
pomníky slavnosti této byly Schwanthalerova socha císaře Karla IV., posta
ven.á blíž mostu jeho. před klášterem křižovnickým, Toymkovy .D ě ji n y 
~l1lversity Pražské. a Erbenovo (opozděné) vydání Stítného >KnÍžek 
sesterých o obecných věcech křesťanských« (1852).J 
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rakouského císařství), že musíme každou chvíli hotovi býti po
litiku svou i brannou mocí zastávati... Pokud se vláda o nás 
lépe nepostarala, bděme sami nad spásou vlasti, nad svobodou 
a životem svým nad právy potomků našich a trváním česko
slovanské národ~osti! Ať nám slouží za příklad Švýcarové, kteříž 
malým národem jsouce, před nedávnem 150.009 bojovníků s mo
hutným dělostřelstvem do pole postavili. Nás Cechů jest více než 
Švýcarů, jen když budeme náležitě připraveni... Udělejme, 
p o k u d je š tě č a s je s t, nějaký aspoň začátek následujícími 
kroky: Každé české město, každá dědina optej se bez prodlení 
mezi obyvateli svými k boji schopnými, kolik jich by se dobro
volně k obraně České koruny postavilo, kdyby této z nepřátelského 
náhlého napadnutí nebezpečenství hrozilo... Nejenom vlaste
necké spolky rozličných jmen v Praze spojte několika výborů 
svých, nýbrž i jiní o chránění vlasti před každým nepřítelem dbající 
mužové k tomu se připojte, a tak v Praze sestavte cen t r á I ni 
v Ý b o rp r o zem s k o u obr a n u, který by pečovalo sestřeďování 
a všeobecný souvislý pořádek v národních přípravách k náležitému 
uvítání nenadálých a neprošených hostů. .. Nevyhnutelná po
třeba jest, aby se hned v život uvedl nějaký začátek národního 
dělostřelstva . .. Ať se již nevysílá žádné vojsko, žádné koně, 
peníze, zbraň a střelivo z Čech. .. Jest zapotřebí, aby se de
putace k jeho Císařské Milosti poslala s nejuctivější ale i ráznou 
prosbou, aby ráčil pluky a děla České koruny, na Rýně ležící, pod 
odtrženi toho, co snad ještě v Itali n e vy hnu tel n ě se po
třebuje, vlasti nejmilostivěji vrátiti. Němci mohou si pevnosti své 
nad Rýnem velmi dobře sami stříci.« - Když Havlíček nezamítal 
myšlenku krvavého boje, jak by nebyli mladí radikálové se spřáte
lili s ideou, že nastává okamžik největších oběti? 

Chování vojáků nepřipouštělo žádného klamu o smýšlení 
důstojníků. Posádka lvovská poslala posádce pražské výhrůžné 
provolání - vůči nepořádku armáda zůstává stále nezlomena, ne
dotčena, hotova vykonati svou povinnost; - pluky pražské od
pověděly týmž tónem. Dne 7. června Windischgratz konal velikou 
přehlídku. Tvrdil později, že zakázal vojákům všeliké projev~: 
v tomto případě uposlechli ho velmi špatně. Byv uvítán frenetlm 

ckým jásotem, odpověděl naň bojovným proslovením, připomněl 
šťastný postup zbraní rakouských v Halii: za okolností podobných 
armáda česká stejně dovede osvědčiti svou oddanost císaři. Pod-
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řízení jeho ovšem jej předstihovali; .až budeme jenom hotovi 
s ltalií,« pravil jeden z nich, »uvidíte, co bude s vaší konstitucí, 
ukáže se brzo, kdo je pánem, vy či my l« Bylo to mínění od dávna 
rozšířené mezi generály, že pro všecky choroby století, komunism, 
radikalism, bezbožnost a atheism, jest j~n jediný lék, pouštění žilou. l 

Maršálek okázale konal přípravy k boji, volal do Prahy po
sily, vyzbrojoval děly Vyšehrad a kasárny josefské. Nebyla-li tato 
zvláštní opatření předehrou státního převratu! Lid viděl kolem sebe 
jen příčiny k znepokojení: podle nařízení, jež právě bylo uveřejněno, 
šlechta měla v příštím sněmě zachovati postavení privilegované; 
zda ho nepoužije, aby postavila se proti zrušení roboty? - Dále 
prohlášen ministerský výnos, kterým svolán sněm vídeňský a sta
noveno datum voleb: sám Thun připomenul ministrovi, že odva
žuje se dáti tím na jevo, že chce se vyhnouti svolání sněmu če
ského; však se poddal. Zvláštní to slabost, jež dala podnět k vý
kladům málo příznivým, tím spíše, když se zvědělo, že v mnohých 
krajinách německých obyvatelé odmítli poslati své zástupce do 
Prahy a potupili delegáty Národního výboru. 

Nespokojenost všeobecná projevuvala se stále trpčím tónem 
řečníků lidových. Jedním znejobnivějších a nejoblíbenějších by! 
mladý S I a cl k o v s k ý, který zůstal až do své smrti jedním znej· 
ráznějších a nejpopulárnějších vůdců strany pokrokové. 2 Jeho 
vřelá a květnatá řeč vyjadřovala s pronikavým pohnutím pram 
a úzkosti lidu; žádal, aby se změnil volební řád český tak, aby vět
šina sněmu byla věrným představitelem národa; domáhal se hlavně 
odstoupení knížete Windischgratze, jehož pouhá přítomnost byla 
hrozbou, a skutečné vyzbrojení gardy národní, jež ještě neobdržela 
náboje. 

i U mnohých toto přesvědčení stalo se fixní ideou. Bouřliváčkové létají 
vzduchem, psal Vitzthum z Eckstadtu (str. 69); mnozí myslí, že některé státy 
od sešlosti stařecké nemohou býti zachráněny než opravdovým pouštěním krve. 

2 K are I S I a d k o v s ký (1823 -1880) t narozen v Praze, studoval práva 
ve Vídni, vzdal se skvělé dráhy úřední, jež se mu otvírala, aby se věnoval 
věci české. Vrátiv se do Prahy, stal se rychle miláčkem strany radikální; 
byl uvězněn jako účastník spiknutí - jež nebyl vyzradil - (v květnu 
r. 1849) a odsouzen na smrt. Trest mu změněn na dvacetileté vězení t na 
pevnosti Olomúcké. Po amnestii Joku 1857 vrátil se do Prahy. Od r. 1860 
účastnil se práce žurnalistické (v .Case< a >Nár. Listech«); t od roku 1862 
v?len byl za poslance na sněm, vyniknu v jako jeden z nejstatečnějších boj ov
mků mladočeských. Byl to typ revolucionáře roku 1848, idealista a optimista 
přísné neporušenosti; výmluvnost jeho má také známku doby, a zdá se 
poněkud emfatická a deklamatorní. >Výbor z politických řečí a úvah 
Dra Karla Sladkovského< uveřejnil S. Heller, v Praze 1899. 
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Tyto požadavky byly ostatně podporovány Národním výborem; 
Němec Borrosch připomenul maršálkovi, že ve státě konstitučním 

armáda sa'lla o sobě nemá zakročovati ve věcech veřejných a že 
je jen nástrojem moci občanské. • Jsem na toto místo od cís~ře 
postaven,. odvětil mu Windischgratz, .a pokládám za svou povm
nost jen jemu se zodpovídati<; - a když mu předkládali hrozné 
následky, jež chování jeho hrozí způsobiti, rozzlobil se: - Nedám 
se odstrašiti hrozbami, očekávám události a učiním svou povin
nost. - Mnozí členové Národního výboru prosili Thuna, aby 
sprostil knížete jeho velitelství, a pro nesmiřitelné chování správce 
zemského Palacký poděkoval se jako člen prozatímního vládního 

výboru. 
Dni 10. a 11. června uplynuly takto za všeobecné úzkosti; 

město bylo přeplněno vojáky, hlídky jízdné projížděly ulicemi; 
důstojníci, kteří pozbyli vší chladnokrevnosti, uráželi a týrali stu
denty. Nic naprosto neopravňovalo toto vystavování sil vojenských 
a nic neohlašovalo nijak záměr vzpoury. Byly svátky svatodušní; 
počasí, jež bylo krásné po celý tento rok 1848, bylo nádhern~; 
mnoho obyvatelů rozptýlilo se po okolí; mladý Frič, jeden z ne] 
dobrodružnějších harcovníků, strojil se opustiti město na nějaký 
čas. Ve schůzích řečníci doporučovali klid. 

V poslední chvíli o páté hodině večerní (ll. června) někteří 
vůdci rozhodli se uspořádati důležitý projev na zítřejší pondělí 

(12. června); měla se sloužiti slavná mše před sochou sv. Václava 
t na Koňském trhu, tak aby se konala přehlídka armády libe
rální. Bylo pozdě; nejhorlivější vydali se na venkov, aby uvědomili 
své přátele a vyvinuli takovou činnost, že účastenství bylo četné 
a obřad velkolepý.! Když bylo po mši, část dělníkův odešla z města 

1 Kněz lan Arnold, jenž sloužil mši, byl za, to. požádán teprv: v po
slední chvíli; myslil, že jde o obřad ku .pocte s~ezdu slo~anskeho. -
Došel k museu chvíli před ustanovenou hodm~u a tazal s~. hejtmana .Sv?:~ 
nosti, jenž velel stráži, dostane-li se mu tam pru:"odu ke ms:. -.K jake ms!' 
Nevím o ničem. Obraťte se k veliteli Svornost! baronu VIllammu;, - '!y
praven posel k ViIlanimu; nepřišla žádná ?dr:;?~ěď. Nedostal? se tudlZ ~p~~vy 
Svornosti, tomuto brlohu divokých revoluclOnaru, tomuto vohms~u 'povs!a~ll ~ --; 
Viz .Zá P i s k y< faráře Jana Arnolda o r. 1848 a o d?be reakcm uvereJnene 
od Rezka ve Sborníku historickém 1885, str. 351. - Jmak Arnold t n~pochy
buje že >očití svědkové poznamenají tuto truchlivou u:fálost .. : a uk,:zou ~a 
ty h~lomky, jenž se k ukřižování mé p~e~rahé vlastI. za pen!ze. obetoval!< 
a v jiné zprávě dí, že t dle vypravovam ~ab, kte::e v kas~machv v !<ra]o~ 
dvorských housky a kořalku prodávaly, ,voJáci - prestr~Jem v. me.sťansky 
oděv, se zakrytým obličejem, s. ciZÍmí yousy .- . v ryv~hlost~. vychazelI (z ka~ 
sáren) a se zase z města vracelI. NebylI to om nahoncI, kten u Museum shro 
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a odebrala se do předměstí; zbytek zástupu valil se k Museu, jež 
bylo tehdáž umístěno v nejživější části Prahy na Pi'íkopě, aby 
akklamoval členy sjezdu. Některé hlasy ozvaly se: .Okolo Vindiš
grece! ~ - a tři nebo čtyři sta manifestujících následovalo. Ve 
chvíli, kdy přicházeli před obydlí knížete, narazili na zástupce 
klubu reakcionářského, kteří přišli projevit maršálkovi svou od
danost. Vypískali je a jest dosti pravdě podobno, že vypískali také 
Windischgratze. Průvod nebyl ostatně nikterak hrozivý; bylo tu 
nemálo žen a dětí, studenti neměli zbraní. 1 

Náhle vrata generálního komanda z se rozlétla, a četa granát
níků vrhla se na zástup s nasazenými bodáky, kdežto jiné čety 
vycházely z t Králodvorských kasáren a zabraňovaly ústup manife
stujícím. Ulice t Celetná v těchto místech je velmi úzká, povstala 
hrozná vřava; studenti, kteříž instinktivně se vrhli proti vojákům, 
byli zatlačeni ranami hlavní a bodáků; v několika minutách na 
padesáte lidí bylo více nebo méně těžce zraněno. Zatím co velitel 
dal troubiti k návratu, prchající vyděšeni a rozzuřeni rozptýlili se 
na všecky strany s výkřiky: Zrada I Pomsta! Rdousí naše bratry! 
Na barikády! 

Události pařížské rozšířily pověst, že stačí pohnouti několika 
dlažebními kameny, aby reakce byla přinucena k ústupu. _ 

• 
mážděnou mládež všemožně k tornu měli, aby na Windischgratze a k sta-
vení Generalkomanda šla a mu kocovinu vystrojila?< (Str. 352.) Podle J. Ma
lého poctivý mistr krejčovský Fr. Rytíř vypravoval po několika letech, kterak 
:: 1.848 yřed Sva~odušními svát~y více :,znešených

v 

pánův objednalo u něho 
Jisty pocet obleku svornostenskych. Proe? - Patme proto, aby mezi studenty 
byl~ uvedeni pobuřovači. - Tyto pověsti jsou zajímavé se stanoviska psycho
logle davů, ale neznamenají zhola nic pro historika. 

I »Byl jsem právě na plovárně,« píše Soběslav Pinkas, »když zazněly 
první rány z děl. v~pálené proti barikádám. na Příkopech. Zvěst, že vojsko 
napadlo li generalmho komanda bezbranny lid, roznesla se střelhbitě po 
cel~m měst~... ~od tím ~ojmem spěchal jsem z plovárny domů, abych si 
opasal. SVOjI pobocnou zbran a odebral se k soudruhům právnické legie, jejíž 
cent~nonem Jsem byl. Na dvoře Klementina našel jsem značnější počet stu
de.nt? rvůzn~c? ~o.hort ve veli~ém rvozčilení. Seřadil jsem je rychle v čety, 
a .lel!koz am )edmy nebyl opatren strelnou zbraní, napadlo mě, že v soused
mm . C:0~lore?ově paláci jest zn~čná sbÍr~a zb~aní, kdež bych nejsnadněji mohl 
OZblOjltI sve druhy .• - [FeUllIeton Pmkasuv .Z roku 1848< v Národních 
~istech r. 1897, 31. července, jest vlastně obranou proti líčení Helfertovu, 
ze drancován palác Colloredův. Kněžně vydán zápis, v němž studenti po
tvrzo~alI svým .podpis~~, ja~ou zbraň kdo ?bdržel, a, z!,vaz~vali se, že ji po 
ukonceném bOJl navratl; mImo to zanechana v palacI straž aby chránila 
ostatní vzácnější umělecké předměty.] , 

2 [Generální komando bylo tehdáž umístěno v budově zemského soudu 
nárožní dům ulice Celetné a Ovocného trhu (č. 36) proti hotelu >u Zlatéh~ 
anděla •. ] 

A. De II i s ~ Van Č II r a : Čechy po Bílé hoře. ll. 19 
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Hned dáno se do díla, nazdařbůh, bez rozvahy. Postaveny bari
kády v širokých třídách jako na Příkopě, kde bylo velmi těžko 
se hájiti; postaveny v uličkách postranních, jež nevedly nikam. 
Gabler vypravuje, že v uličce za Týnem viděl samotného člověka. 
jenž vlekl do ulice skříň, aby zatarasil cestu. Na plácku před 
chrámem P. Marie Sněžné dvě ženy pokoušely se utišiti velmi 
rozčileného mladíka: "Nechte mne,« odpovídal jim, »celá Evropa 
na nás hledí.« 1 V dmi často, když barikáda byla zřízena, opouštěli 

ji obran ci. jako by jí připisovali jakousi čarovnou moc. 2 

V prvních hodinách za všeobecného zmatku nebylo by bývalo 
nemožno zabrati některá dominující místa: nikdo na to nepomyslil. 
Je-li pravda, že Bakunin, jak tvrdí se bez důkazů, mluvilo zřízení 
vlády prozatímní, nikdo ho neposlouchal. Nikde nebylo stopy po 
vrchním velení. V Klementinu nejrozhodnější radikálové nevěděli si 
rady. Sladkovský toužil. Co pojde z toho ze všeho? a Frič tázal se 
úzkostlivě t technika Brádky: - Co si nyní počneme? - Nevím. -
Frič dvakrát vypravil posly k »Zlaté váze ", kde scházel se klub 
Repeal: nebylo tam nikoho. Náhoda podala mu vůdcovství, sebral 
četu studentů, postavil několik barikád před starou universitou, 
které svou velikostí a postavením blíže mostu Karlova poskytovaly 
výborné místo obhajovací. Byl to ústřední bod odporu, jediný, kde 
proráželo zdání, ne-li úvahy a plánu, aspoň dobré vůle a. tvrdošíj
nosti. Bouřlivému a nepokojnému Fričovi nechybělo ani odvahy 
ani chladnokrevnosti, ale kolem sebe měl jen hrstku mladých lidí, 
sám neměi žádné vážnosti v zemi a sama vynikající úloha, kterou 
hrál tento osmnáctiletý mladík, stačila, že povstání dán byl ráz 

dětinský. 

Kter)Tkoli plukovník byl by ve dvou hodinách obnovil pořádek, 
tím spíše, že liberálové vlivní viděli hned nebezpečenst"í situace' 
a snažili se upokojiti mysli. Windischgratz objevil se tak neobrat
ným, že je těžko vysvětliti jeho zpozdilost pouhou neschopností. 
Je pravda, že neměl žádného nadání vojenského, a za války uherské 
chyby jeho byly tak pohoršlivé, že společníci jeho byli nuceni 
odníti mu velitelství - příliš pozdě, aby mocnářství bylo uchrá
něno hanby zakročení ruského. Nadto jako většina generálů teh
dejších i on věřil pověsti, že lid je nepřemožitelný za barikádam 

1 Helfert, ,Der Prager Juni-Aufstand<, str. 28-29. 
2 Tyto zjevy asi nepřekvapí nikoho, kdo vzpomene si na stav Paříže 

v měsíci září a fíjnu r. 1870. 
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a nechtěl odvážiti se boje dříve, dokud neshromáždí své síly branné. 
Přes to přese všecko vytáčky jeho byly tak dlouhé a jeho tak 
špatně vy~očtena, že bezděčně připadá nám podezření, že jeden útok 
mu nestačil a že dal hnutí rozvinouti se a rozšířiti, aby zvětšil lesk 
svého vítězství. I Buď jak buď, výpočet buď zločinný nebo pravdě 
nepodobná zpozdilost, které podařilo se dětinskou vřavu změniti 
v jakýs ob~ans~)T boj, .který po osm dní pustošil Prahu. Boj, jehož 
podrobnosti neJsou zajímavé, protože přesně vzato na jedné ani 
na druhé straně nebylo ani řízení ani souvislosti) kde krvavé půtk 
byly .řídké ~ počet obětí poměrně malý, ale jehož výsledky bYI~ 
vážné pro Cechy ba i pro Evropu. Porážka povstání v Praze značí 
obrat v dějinách revoluce roku 1848, chvíle to, kdy reakce, která 
couvala až posud, zdvíhá hlavu a chápe se offensivy. 

Vojáci pozbyli vší své chladnokrevnosti; 2 tolik byli popuzeni 
proti vlastencúm, že stěží byli zdržáni, aby nevydrancovali Museum 
a nezničili sbírky národní. Postoupili potom jen dosti pomalu, ač 
fl opravdovým odporem setkali se jen na málo místech: nebylo 
opravdu vážného boje než v úzké a klikaté ulici Celetné, kdež asi 
dvacet rozhodných lidí odrazilo několik útoků. Kněžna Windisch
gratzová,3 jež neprozřetelně přiblížila se k oknu, byla usmrcena ve 
svém pokoji kulí sem zalétlou. Nikdy nezvědělo se, odkud přišla 
tato kqule, a od vyšetřování proti různým povstalcům zavedeného 
musHo b)H upuštěno; kněžna dobročinná a laskavá nebyla v ne
oblibě jako manžel její, a smrt její, jíž všeobecně bylo litováno, 
zdá se, že opravdu byla jen nešťastnou náhodou. Na sklonu dne 
povstání bylo zatlačeno do lidové čtvrti Podska!ské pod Vyše
hradem a do části, jež prostírá se na pravém břehu Vltavy po 
obou stranách kamenného mostu Karlova kOlem university. Stu
denti byii dosti kleslí a nedostávalo se jim střeliva. 4. 

• .' Po v ce~ý den 13. června bylo asi sto studentů v Klementinu. Mimo 
nek?:lk. prepJa~ých hrdinů, velmi řídkýc~, dav povstalců zmámených bez 
nads~m, bez vudce, bez programu - odplral jen velmi slabě. 

k v'l Arnold praví, že z granátníků, kteří vystřelili na lid, mnozí byli pivem 
a or~ ko~ P?matem a rozvzteklenÍ. - Jeho svědectví zde má cenu skrovnou 
protoze sam Jich neviděl. ' 

f~' [Kněžn.a Marie Eleonora \iVindischgratzova byla dcera knížete 
~ose ,do .Jana N. ze Schwarzenberka a Pavliny, rozené vévodkyně z Arenberka, 
k~~~a smrt nalezla v plamenech při plesu, pořádaném od švakra jejího Karla 

, e~e ~e Schwarzenberka, jako vyslance rakouského v Paříži, ku poctě za-
snou em Napoleona 1. s rakouskou arcikněžnou Marií Ludovikou.] 
dO. ~ ?tráta voják~ průběhem 12. června obnášela 12 mrtvých (z nich dva 

ustojmc!) a 62 ranených. 

19* 
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Vložili ruku na důležitého zajatce, hraběte Lva Thuna, jenž 
byl zadržen ve chvíli, kdy se chtěl setkati s maršálkem, a jehož 
ponechali za rukojmě. 1 Doufali, že pohnou ho, aby zakročil u moci 
vojenské. Ale neznali ho dobře. Thun byl velmi tvrdošíjný a ne
schopný slabosti před tělesným nebezpečenstvím; hrozbám i pros
bám odpíral se stoicismem poněkud theatrálním, ale Jemuž ne
chybělo půvabu. Jeho obdivovatelé chválí jeho chut a klid, s jakým 
kouřil svůj doutník. Je jistě pěkná věc míti klidné svědomí; nej
vyšší purkrabí liboval sí zajisté příliš ve svém hrdinství,2 aby po
myslil otázati se, zda by nemohl s trochu větší obratností a taktem 
zabrániti politováníhodné srážce, jež zkrvavila město. Studenti pře
svědčivše se, že nevymohou ničeho od něho, povolili prosbám 
předních měšťanů pražských a pustili svého vězně na svobodu. 

Fastrovi a několika emissařům podařilo se vyjítí z města za 
největšího nebezpečenství a rozptýliti se po venkově, jejž hleděli 
vzbouhti. Lid byl dosti rozčilen, ale není snadno organisovati vše
obecné povstání. Windischgratz obsadil brány města; někblik 
shluků sešlo se tu a tam v okolí, záležely z malého počtu lidí ~ 
velmi špatně ozbrojených, vyděšených, kteří brzo pozbyli mysli 
a skoro hned se rozprchli. Povstání zůstalo uzavřeno v hlavním 
městě, zbaveno vší pomoci, j mravní. Časopisy reakcionářské, aby 
odvrátily sympathie, jež by se byly snad přiklonily k odpůrcům 
Windischgratzovým, líčily je jako hromadné ~zbouření proti c i
z i n c ů m. 3 - Pamflety rozšiřované hojně v Cechách západních 
a severních, mluvily o noci svatobartolomějské, kterou zamýšleli 
zrádci cářem zakoupení: - povstalci chtějí zvoliti za krále hraběte 
Buquoye nebo .vévodu Ko1'íského trhu« hostinského Fastra; u ba
rona Villaniho zachyceny prý ruské bankovky. - Windischgratz 
byl zahrnován adressami, v nichž slaven jako záchrance národ
nosti německé. Zpočátku sněm Frankfurtský přijímal bez kritiky 
tyto pošetilosti, a nechybělo mnoho, že by k návrhu Schillingovu 

! Frič, jenž liboval si v junácký~J; činech'.vv~al to s ním nejprve s vy
soka. Druzi jeho volali jej brzo ku poradku. Fnc Jinak byl do;e~a nesc?open 
skutku zločinného, a s nejvyšším purkrabím bylo celkem slusne zachazeno; 
život jeho nebyl nikdy ohrožen vážně. 

2 Nepopírám nijak toto hrdinství, ne~oť js~rr:v. úplněy přesv~dčen, ž~ 
Thun ve svém velkém pessimismu a v nejZpOZdlle]SlCh predsudcICh protl 
revolucionářům přičítal jim nejhorší záměry. 

3 Bouře neměla v žádném okamžiku ráz národní; mezi povstalci na
lezáme Němce, nemnoho ovšem, ale jen proto, že Němci náleželi celkem ke 
třídám bohatým a reakcionářským. 
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Bavorsko a Sasko byly vyzvány, aby poslaly své pluky do 
Čech. 1 

Povstalci byli tudíž odkázáni na vlastní síly, jež byly nepatrné, 
podezřelí celé jedné třídě obyvatelstva, opuštěni od umírněných. 
Je na jevě, že za těchto okolností nezbývalo jim než jedno roz
hodnutí: upustit od marného odporu. Však nebylo mezi nimi 
nikoho, kdo by byl měl dosti vlivu, aby jim uložil potřebnou re
signaci, a pokusy o smír zmařily se ne tak o slepou tvrdošíjnost 
jako o jejich roztříštěnost. Povstání od svého počátku mělo ráz 
an~rchistický; čím dále tím více se rozptylovalo v řadu malých 
středisek, velmi málo vytrvalých a z nichž každé jednalo jen dle 
svého zvláštního vnuknutí. Několikrát bylo narovnání zjednáno 
s vojskem, skorem ihned bylo porušeno některými osamělými 
skutky zoufalství, a vojáci, kteří nepokládali pokutu za dostatečnou, 
vyvozovali z těchto případů hned povinnost obnoviti nepřátelství, 
leda že vedli je znovu s vlažností, jež zdála se vypočtena na to, 
aby vzbudila v obyvatelstvu ducha odporu. 

Den 13. června byl takto vyplněn půtkami přerušovanými 
klidem zbraní více méně všeobecným. Umírnění, Palacký, Šafařík 
a rytíř Neuberk hleděli obdržet od Thuna některé ústupky; jediný, 
jenž by byl uspokojil obyvatelstvo a vyrazil bojujícím zbraně 

z rukou, byl by v odvolání maršálka. Jednu chvíli Čechové již již 
doufali, že ho dosáhnou neočekávanou podporou ministerstva. 

Jako téměř v celé Evropě, tak i Víde1'íané v událostech praž
ských z počátku viděli výbuch slovanského fanatismu; ale jejich 
nenávist k Windischgratzovi přivedla je brzo k přesnějšímu soudu 
a jak oni též kabinet velice se obával vítězství knížete, v němž 
právem tušil agenta dvorského. Ač nebyl nikterak nakloněn Čechům 
s ~rohlédavostí, jež mu je ke cti, porozuměl, že reakce připravuje s~ 
v Cechách k útoku proti Vídni a revoluci. Vypravil do Prahy dva 
zástupce s úkolem, aby obnovili pokoj. Jeden z nich plukovník 
Men s d o r f - P o u i II y, jenž byl později ministrem věcí zahranič
~ích v době roztržky s Pruskem (1866), byl muž bystrý a statečný, 
Jemuž osud divnou náhodou ukládal vždy úkoly, pro něž nebyl 
zrozen. Měl nejlepší úmysly na světě, smysl pro právo a hrůzu 
z prostředků násilných; jeho skromnost, jež zabíhala až v ustupo-

in . 1 Většina. pa.r!amentu ~osti brzo vysíti~a, že by mohla ocitnouti se před 
tnk?u reakClOnarskou, a lItovala patrne, ze .nalezá jako obrance věci ně

mecke osobnost tak nenáviděnou, jakou byl kníže Windischgratz.< 
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vam do pozadí, činila jej dosti neschopným k úloze rozhodčího, 
jež od něho žádána, a jeho hodnost stavěla ho v ~ěžké ~osta;~ní 
naproti maršálkovi. Při svém příchodu zahrnu,tl ~y~~e ~ark~ 
úředních i dobrovolných zástupců města, poslove ucmIh nektere 
ústupky a nařídili vojsku, aby vyklidilo většinu míst za~raných 
(14. června). Bylo to opatření předčasné, pokud nerozhodh se po
voliti obyvatelstvu odchod Windischgratzův. 

Mensdorf přál si toho velice, ale obával se naříditi to. Mar
šálek, když byl dlouho prohlašoval, že svůj úřad obd~žel od cís~ře: 
a že složí hodnost svou jen do rukou panovníkovych, kone~ne 
svolil přece že přenechá Mensdorfovi zatímní velitelství; úřady 
obecní zav;zaly se navzájem, že vymohou na povstalcích odstra
něni barikád jež budou hned zbourány; hlídky opatřované řado· 
vým vojske~ a národní gardou měly pečovat o veřejný pořádek 
(15. června), 

Komisaři. kteří počali procházeti ulicemi, žádajíce na po
vstalcích aby' složili zbraně, narazili na dosti živý odpor. Rozná

šela se ~práva, že Faster sebral vojsko 10.000 muž~ a .že Ví~e
ňané táhnou Praze na pomoc. Někteří přemrštěnci vykladah mladym 
lidem, že jsou vítězi; zda složí zbraň ve chvíli, kdy jim j~st. jen 
sklízet úspěch! Sabina, velmi populární, jehož »V eč er ll!, ll: t: 
t 'Vt V ve 40,000 exemplářích,1 vydal hlučné prohlášení: > Vytecne 

lS ell v,' v 

jsme obstáli v boji zrádném a nerovném ---: an~.vmů.~eme nCl, ~e 
jsme zvítězili. Počavše tak slavně, neustupujme JIZ VIce! Na nas 
hledí celá země Česká, Morava, Vídeň, ba celá Evropa - to ~est 
lev Český, který strašně zdvíhá se ze sna dvouvěkového! NedeJm~ 
mýlit se nižádnými sliby; při nás jest celý národ. Ustoupem 
v;j:3ka do kasáren nic neprospěje; aniž vytažení, za, město, ~e~ 
tak by drželi v sevřeni vůkolní lid - .,:'le ,vymmky ~~dte. 
V Čechách budiž komandant neb vojvoda Cesky, a tedy tez ge-

'1 í komando České - které nebude záviseti od Vídně! než nera n ov C k' 
co se týče všeobecné společné obrany Rakouska - a ~as es y 
lid naše České regimenty budou hlavně k obraně vlast~. K~ma~
da~t a vojsko přísahej přísahu konstituční naší vládě vCeske, ?a
rodu Č<::skému, v níž ovšem také bude dotknuto vseobecneho 

, N ., "t V i snad dva tisíce 
1 Havlíčkových ,Národnlch OVlil netls eno van vo bé' II 

exemplářů - Arbes, Karel Sabina v Masarykove ,Nasl do , ., 
str. 582. 
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svazku Rakouského. Windischgratz budiž vyhlášen za nepřítele 
národů Rakouských a pohnán před soud národní Český 1 _« 

Toto vášnivé vyzvání působilo jistý vliv na mladíky, opojené 
sluncem, prachem a svobodou. Radikálové velice pokleslí, nabyli 
na chvíli opět důvěry a nejhorlivější vůdcové pokoušeli se galva
nisovati vzpouru, Bakunin, vypravuje nám anonymní obrance, byl 
jediný, který prostřed všeobecného zmatku neztratil hlavu a který 
zachoval si pevnou vůli vštípiti skutečné povstání na zmatky vy
volané jen tak ledabyle reakcí. 2 - Až posud nedomohl se ničeho 
kloudného. - Hle, jaká to revoluce! pravil k purkmistrovi; bez 
pořádku, bez organisace; každý dělá, co chce. - Odpoledne 
15. června byla konána jakási vojenská porada v Klementinu; 
vedle Bakunina účastnili se jí Slovák Štúr a dva Moravané velmi 
rázní Bloudek a Zach, který potom zemřel Ct 1892) jako generál 
srbský. Bakunin prošel řady studentův a dal jim přísahati, že ne
opustí svá místa. 3 Neklamal se hrubě o výsledku událostí, pro 
upokojení svědomí mluvil o možném hnutí mezi sedláky; Zach 
prohlásil, že zápas na příště je marný, a taktéž soudili všickni 
bojující, jichž počet tenčil .se každým okamžikem. 

Několik pobuřovatelů začalo znovu střílet na vojáky, kteří se 
ukázali na levém břehu Vltavy (15. června).4, Řeka v těch místech 
je široká, a tato střelba byla úplně neškodná. Vojáci byli tak ne
spokojeni a rozčileni ústupem, jenž jim byl uložen, že Mensdorf 
neodvážil se jim oznámiti, že převzal velitelství. Pověst, jež se roz
nesla o odchodu Windischgratzově, vzbudila již ve vojsku hrozivé 
jitření; deputace důstojníků všech hodností představila se maršár
kovi a prohlásila, že nechtí sloužiti pod jiným velitelem; granát
níci přísahali, jestliže vzdálí se kníže, budou bombardovati Prahu 
na svou zodpovědnost a nebezpečenství. 5 

1 Černý, >Boj za právo<, str. 308. 
2 Sozialist. Monatshefte 1898, str. 190. 
3 Kopp, >Die Ereignisse der Pfings t woche«, v Praze 1848, jenž 

ze všech letopisců je nejpřesnější a nejsvědomitější, praví, že povstalci utvo
řili tehdáž ústřední výbor. - Jinak uznává sám, že nelze potvrditi fakta, 
jichž nebyl kdo přímo -svědkem, tak pověsti tvořily se rychle. Nenalezáme 
žádné stopy po nějaké činnosti vykonávané od ústředního výboru. 

4 Zda někteří přemrštění vůdcové dali povel k tomu? Možná, ale ne
máme žádného proto důkazu, Je pravdě podobnější, že znamení k obnovení 
boje bylo dáno od osamělých popudlivců, Není ostatně dokázáno, že by první 
rány byly vyšly od povstalců. 

5 Helfert, str. 157. _. Tato fakta zdají se mi úplně dostatečná, nechť 
cokoliv o nich myslí Helfert, aby ospravedlněni byli Rieger a Klaudy, kteříž 
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Neopatrností povstalců zaviněno, že projevily se. t~t.o vášn~ 
, . t ' VOJ'áci na osamocené rány z pušek odpovedeh ranaml nena\llS ne. .. v' . 

celých čet a boj obnoven téměř všude. De]egát~. mmlsterstl OClt-

nuvše se mezi pluky, jež obratnou přípravou pnvedeny v byly na 
stupeň vášnivé rozhořčenosti a mezi lidem, je.muž byl~ treba ~o~ 
sk tnouti ien času, aby se upokojil, vzdali se sveho poslam 
(1~. červn:); podmínkám smlouvy, odpověděli ,n~. prosby umír 

v 'h ebylo vyhověno' nezbývá nám než obratltI se k obyva-nenyc , n , . v' v v 
telstvu s posledním vyzváním: opatření JSou ucmena, aby mesto 
b 10 bombardováno, nevzdá-li se do zítřejšího rána. 

y h ,vďl 
Windischgratz na výšinách, jež ovládají město, s ro~:z 1, 

17.000 mužův a značnou dělostřelbu; většina obyvatelst.va zd.e~~n,a 
volala po míru za každou cenu, a kleslost. jejich .~akazlla v~OJUJIC1 : 
Sladkovský radil studentům, aby se rozešlt, a F.nc o~lo~ctl s: od 

'h v, taj 1 Vs v c> bulo takto skončeno a staČilo nekohk hhdek, SVyCl pra v • v J' • ., v, 

b 'šl'ly hrstku ubožců kteří bloudil! tu 1 tam, bedne to a y rozpra , . v .. 
k vstání. Mnoho bojovníků, psal o několIk dní pozdeJI 

tros y po . , . v • k' bl' ln" 
H v!íček opustilo nejen bartkady, ale 1 mesto, po oJ y up y, 

a , h f 'd o bílé vlály na mnohých domech a ou y zve avcu pro-prapory , , h d' v v 
, 1 'bvezvl'ch Na1' ednou o půl devate o me vecer chaze y se na na r . . 

baterie maršálkovy začaly stříleti na hlavní město. 2 

T ' hvíle nastal strašný zmatek: obyvatelé vyděšení zach ra-e c , 
v l' se křičíce' z nerozvážného pudu sebeochrany znovu pocato 
nova 1, h d' v , 

stavěti barikády, zvony bily na poplach; o půl desáté o me vecer 
koule zapálila Staroměstské mlýny, potom věž vodárenskou, a 

v d V
" IUVI'l'l o vzdorném vOJ·sku. Mensdorf ve své odpovědi, třeba o neco poz ejl m b v ., h ť . k 

zachovával zdrželivost diplomatickou, uznal neo yceJUe po nu I VOjS, a. . 
'ov' v'ch ,Pamětech< (III., 186), že chtěl v okolI sebrat~ 

. ,Fnc pravl ve ~Jc řis ěli Pražanům. _ Ale kdyby všickni povs~alcl 
~~lf~~:lti ~b~y~~eJ~vání Eosil, koho by byly tyto p~s.ily měly vypros~ltI~ _ 

2 Přátelé maršálkovi a Thunovi, aby osprav~d~ml: tot~ n~s:nyslne.a dUk 
rové bombardování, tvrdí, že oba byli pře~v~dč~m, ze,.le, t~ j~~Idtě~~~str~t:ří 
yyprosti~i ROkOjn;o o~J;:~~~~~~n~ ~apn;:~á r;~J:u~lV~~ UgoHna. Obranci 

\t!~~~~~~~~t.z~~ n.e~vádějí jinak ž~~?é~O. ~~~t~/~~~~~~ío ob~~1~t~::i~l~ů~~ 
~:ne~~r p;r~t;~jJ~~c~r~~ ~Y~n;~~y z a:ě,hO:Ž . ~yl! Obviňov~r:il! by:? .dO[~~~f~r~-

, h m méně značné než plenem, JImz se prOVInI I vOjacl. .' 
p~rne'pmno e Juni-Aufst~nd< str. 157, uvádí zajímavé doklady, ja~ 
> er rag~r .. v k' ~a bouře Svatodušní. Naopak o loupem 
slu.šněo v~dl s:'p,rolet~nat pprazsět~ch Tomkovy' ch (298 424) a v listě Stankově VOjáku VIZ urClte zpr'!,vy v am , 
k Čelakovskému (v Cas. Čes. Mus. 1872, str. 333.] 
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obrovský sloup plamenů stoupal k nebi >jak obrovská svíce c ; 

lešení, jež obklopovalo palác Colloredův, chytalo taktéž; nebýti 
naprostého bezvětří, celé město hořelo. Bombardování trvalo až 
do jedné hodiny s půlnoci. 

Když den se rozbřeskl, žalostný byl pohled na město. Tisíce 
uprchlíků, jichž se zmocnilo jakési šílenství, rozptýlilo se po ven
kově; vlaky byly oblehány úzkostlivým množstvím; kněží oblečení 
ve svá roucha mešní, procházeli ulicemi a udíleli rozhřešení mimo
jdoucím. Rieger a Nostitz, kteří přijeli z Insbrucka, snažně žádali 
Mensdorfa, aby pro vyvarování nového neštěstí, převzal velitelství. _ 
Není to možné; vojsko je příliš pobouřeno, neposlechne než kní
žete. - Téhož rána vojsko podalo důkaz o svém zuřivém roze
chvění. Vlak, jenž unášel uprchlíky z Prahy, byl zadržen husary 
na stanici t Běchovické; pálili ze svých pi stol do vozu, pažbami 
a šavlemi tloukli do bezbranných cestujících; bylo více mrtvých 
a asi padesáte raněných; někteří důstOjníci povzbuzovali toto zá
keřnické přepadení. 1 - Deputace t vídeňského výboru bezpečnosti 
byla ohrožována od vojáků: .Sesekejte psy,« volali, >zabijte šibaly 
videl1ské! « - Když konečně se dostala až ke gener. kommandu, ze 
svého přijetí poznala úmysly strany vojenské. - :oPillersdorf,. pravil 
jí generál WaIlmoden, »neplatí zde nic; město je ve stavu obležení; 
vojsko tu poroučí« - ·Revoluce všude vítězila,« pravil jim Windisch. 
gratz, >zde byla přemožena. Město je v mé moci a ve stavu ob
ležení; já sám mám zodpovědnost a nepřijímám žádného prostřed
kování.« 2 - Rieger složil návrh narovnací. Kníže žádal vzdání na 
milost a nemilost. Rieger na pomoc si přivolal ministerské dele
gáty. - .Nedám se od vás poučovati, co je konstituce,< odpo
vědě! maršálek. :> Jsem zde velitelem a sám mám zodpovědnost; 

• Helfert, >Leo Graf Thun< v Oest. Jahrbuch. 1897, str. 196. [O zběsilé 
zuřivosti husarův a laturáků při útoku na vlak, na němž gardisté Kolínští 
a jiní odjížděli z Prahy, které den před tím přijeli na pomoc, víz zprávu 
účastníka, vlasteneckého setníka M. Fialky v listě jeho k T. Burianovi (dt. 
26. června 1848). Fialka s jinými důstojníky hleděl zabrániti hroznějšímu 
vražděnÍ, > Jak jsem bez rány vyvázl, nebe samo ví. Konečně ten nešťastný 
potah s nebožtíky a raněnými odejel, kouř prachu mizel, ale po zemi a po 
stavení stopy krve a kulek zůstaly. Boží prozřetelnost sama mne sem po
slala . " Když bylo po všem, lidský cit mne přemohl a vrhnuv sebou do 
trávy dlouho a usedavě jsem plakal jako dítě.< Poc!Ie údaje Fialkova mrtvých 
bylo deset, více méně raněných osmdesáte. F. Censký, .Z dob na š e h o 
prObuzení., str. 202.] 

2 Ibid., str. 198. 
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stane se, co Já káži, a kdo neposlechne, s tím učiním krátký 

process. < ., , 

»Kníže W indischgratz,« psal Thun v listě, jenž je ZdrCU]lc:m, 

přiznáním, >od prvního počátku shledával ~ praž.skén: ~ov~tam 
více než místní událost. Připadalo mu Jako davno zelanva zan:l~ka, 
aby počal velkou akci, kterou po týdny s tako~ou obezrelostl Jak~ 
horlivostí v každém směru připravoval. Jeho Cll by!: - revolucI 
důkladně potříti.« 1 -- Dílo se zdařilo. Stav obležení byl prohlášen 
a hrůza vznášela se nad zemí. Purkmistr pozval národní gardy, 
aby se dostavily na obvyklá místa svých shrom~ždění: četa ,Svor
nosti', jež se sešla v Museu, byla obklíčena vOjskem a odv~dena 
do vězení' tito mladíci, jichž jedinou vinou bylo, že poslechh roz~ 
kazů svýc'h řádných vůdců, teprve po mnoha dnech věznění b:l~ 
propuštěni na svobodu. Domácí prohlídky byly nařízeny u hdi 
podezřelých ze snah radikálních. Soudní komise byla zříze~a,. :by 

zavedla vyšetřování o velikém spiknutí slovanském; neuvere}nen~ 

n· J'ména členů z nichž se skládala. Přijímala udáni pravde neJ-
a 1, '11 . d 
nepodobnější; Brauner, Havlíček, hrabě Buquoy, bar.on Vl a~l at. " 
proti nimž bylo nemožno nalézti nejmenší důkaz vmy, byli uvez: 
něni, protože jména jejich byla vyslovena novinami. - Je to vel1~~ 
škoda, pravíl jeden důstojník Helfertovi, že není odvahy ChOPIti 

se Palackého a Šafaříka, to jsou hlavní vinníci. .,. 
,Svornost' byla rozpuštěna, národní garda zreorgam:ova~a tak,. 

že z ní vyloučen živel národní; dne 28. června rozpušten N arodm 
výbor a 29. června prozatímní rada vládní, j~ž nikdy neúř~dovala, 
Za provokaci pokládán každý nejmenší projev vl~ste:lecky ,:. po
divováno se smělosti majitele Národní kavárny, Jenz odvazll se 

"t' v k' ·t't Podívej' te se J' en na ty lidi, říkali mimo-vyvesl 1 ces y s I. --. . v v 

jdoucí nemají toho dosti, budou spokojeni teprv, až budou !este 

jedno~ bombardováni. ,- I reakci~n~ři nejzuv~i~ější nemohli p~
tlačiti cit útrpnosti, když viděli krácetl t na PonCI houfec stude~tu: 
kteří byli odvedeni na vojnu, a s tváří bledou a vzdornou zplvah 

,Hej Slované'. 2 

1 »Tento v 'sok' cíl. byl prý dvakrát v nebez~ečen,ství, že ~lUde 
zmařen poorvé r~nou; která by ho byla stihla ~?), ale za~ahla J~~? ,r::atz:~~ 
a o d~uhé dvorskou komisí, .kdyby tato, Jak vlastne byl 1e]! uce, _ 
v ~ukou byla podržela a na to se bylo přistoupilo, aby s pOTvsta~~ck~~hstra~~~ 
se smlouvalo místo, aby byla podrobena,' Uvedeno od OUZlms e o, 
úsvitě nové doby«, str. 692. . ' v_ 

a Helfert, str. 223. [Z legionářů studentských, odv~de~ych na ~oJ~~ič{i~, 
kteří došli vyšších hodností důstojnických. Tak mlady nekdy dru 
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Létací sbory procházely zemí a cestou šířily hrůzu. Oběžník 
Thunův vyzýval hejtmany krajské, aby spěšným summárním vYše, 
třováním zjistili pobuřování poddaných, kdekoliv se provádí, jedno
stejno, zda s výsledkem či bez něho; aby proti osobám, které při 
tom co ředitelé zločinných piklů budou prokázány, zjistili údaje 
a je jako soudní důkazy odevzdali příslušným soudům kriminálním 
a zatím aby byla uvězněna nejvíc obtížená individua, jichž právní 
nařknutí nepodléhá žádné pochybnosti. 1 Takový byl postrach, že 
t vrchní a justiciár na panství Orlíckém Josef Pervolf usmrtil se, 
obávaje se opletání s vojenskou komisí pražskou; 2 úředníci panští 
osopovali se na sedláky a obnovovali dřívější svou zpupnost. 

Dva muži za všeobecného zmatku zachovali svou chladnokrev
nost, H a v I í č e k, který sotva uvolněn, znovu začal v časopise svém 
zápas proti reakci, a B r a u n e r. Ten měl houževnatost secjláka, 
nešetřícího času ani práce, když na půdě bouří zpustošené znova 
zorává své brázdy. On první přesně vytkl zásadu samostatnosti 
koruny, vrátil se k ní neustupně a prosil Thuna, aby svolal co 
možná nejdříve sněm pražský. 3 - Thun byl by sice rád vyhověl 
jeho žádosti, ministerstvo však mu toho nepovolilo. Znepokojovalo 
se vždy hlavně svoláním ústavodárného sněmu v Praze vůči parla
mentu vídeňskému i odpovědělo proto nej vyššímu purkrabí, že sluší 
ponechati první místo sněmu ústřednímu, a aby se zabezpečilo, že 

centurio kohorty technické, Adolf Brádka (1822-1898), rodem z Prahy, 
roku 1884 vstoupil do výslužby jako plukovník 18. pěšího pluku. V hodnosti 
té neodcizil se jako mnoho jiných krajanů národu svému, ba závětí svou pro
kázal, že v srdci svém věren zůstal ideálům krásného jara roku 1848. Ze 
značného jmění svého větší polovinu (53.658 K) odkázal na založení stipendii 
pro žačky a absolventky prvního českého ženského gymnasia spolku .1l1inervy< 
v Praze a též druhou polovinu většinou věnoval účelům národním a lidu
milným. Viz >Adolf Brádka a jeho nadání pro studující dívky" 
v XI. výroční zprávě soukr. stř. školy dívčí spolku Minervy v Praze (1901).
Z jiných legionářů, na vojnu odvedených, proslul Jan Km í ne k - Sed I o 
(t 1896), rodem z Plzně, jenž jako důstojník dostal se do Bologně, když 
v tomto městě dlela posádka rakouská, později oddal se učenému povolání 
a vynikl jako aegyptolog;_ zemřel v úřadě bibliothekáře a archiváře university 
Bolognské. Viz Gollův Cas. Ces. Hist., 1897, str. 64.] 

1 Cirkulář c. Js. guberniálního presidenta krajským hejtmanům ze dne 
23. června 1848 u Cerného, .Boj za prá vo<, str. 314-315. 

2 [J osef Per vol f, muž dle svědectví Tomkova (.Paměti., 300) vyni
kajících vlastností, byl otec znamenitého později slavisty Jos. Pervolfa (t 1891), 
Nějakou agitací v selském lidu způsobil si nelibost se svou vrchností (knížetem 
Karlem ze Schwarzenberka) a rozrušen obavami horších věcí zastřelil se 
(9. července 1848).J 

• 26. června; Černý, .Boj za právo<, str. 322. 
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proti jeho politice nebude více pracováno v Čechách, sprostilo 

hraběte jeho úřadu (25. července 1848). 
Odchod Thunův uzavírá důležitou krisi v dějinách českých. Od 

13. března 1848 Čechové přes některou neobratnost drželi se přesně 
na půdě historické samosprávy; docela upřímně mluvili o :vé od~ 
danosti k Rakousku v této věci lišíce se velice od Maďaru, byh 
ochotni uznati veJm: rozsáhlou kompetenci moci ústřední: chtěli 
pouze jednati nejprve se svým bezprostředním panovníkem a svo
bodně s ním uvážiti podmínky nové smlouvy, jež by byla stanovena 
s druhými zeměmi mocnářství. Dvakrát (8. dubna a na počátku 
června) zdálo se, že jejich právní názory budou při~aty od. ~~or.a 
a nastávající svolání sněmu do Prahy jaksi stavělo Je v neJpnzm
VejSl postavení, aby vyjednávali s ostatními národy v říši. Nes~i 
se však zapomínati že zbývalo ještě rozřešiti vážné obtíže: theone 
státního práva na:ážela na odpor Moravanův a Slezanův ~ není 
dokázáno že okresy německé byly by své poslance vypravIly na 
sněm. O~nova koruny České, jak přáli si Brauner, Palacký, Havlíček 
a Rieger, dotýkala se mnoha prospěchův a příliš radik~lně z~~a: 
cela postavení od dávna založené, aby dospěla tak rychlectle,. zvlaste 
ve formě radikální, ve které nevyhnutelně si z počátku lIbovala. 
Příliš dětinsky a povrchně se vykládá, jestliže zmar nadějí vlastenců 
slovanských připisuje se výhradně hrdosti Thu~ově, ~rovokac~~ 
Windischgratzovým nebo ohnivosti Fričově. TolIk lze Jen soudItI, 
že požadavky vůdců jejich byly by bývaly slyšány s větší pozor
ností kdyby za nimi bylo stálo zákonné zastupitelstvo zemské, 
a kd~ ví, zdali by tehdáž nebyli dosáhli některých ústupků, jichž 

se posud domáhají marně. 
Protože nebylo povoleno shromážděni sněmu pražského, když 

zmařeny byly bezprostřední jejich naděje, nejmoudřejší taktikou byla 
by bývala zajisté abstinence, a postavení Čechů bylo by bývalo za
jisté znamenité, kdyby byli klidně vyčkali návrhů vídeňských. Však 
nikdo z vůdců, zdá se, nevzpíral se tomu, aby poslanci z králov
ství vstoupili do sněmu ústředního, a nepozorovali ani jasně, že 
takto opouštějí právní půdu, na níž až dosud stáli. Zádné ohraženÍ 
na světě nemůže v tom nic změniti: svolí-li kdo k zasednutí ve 
sněmě, uznává jeho moc. Čechové ode dne, kdy objeví se ve Vídni, 
staví se na půdu rakouskou a přestávají být autonomisty, aby 
splynuli se stranou federaliBtickou. Politické dějiny jejich jsou o~ 
té doby zakaleny jakousi nerozhodností, kterou zmítáni jsou mez! 
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dvěma taktikami a dvěma programy v některých kusech sice pří
buznými, ale v skutečnosti velice rozdílnými. Podle okolností do
volávají se střídavě přirozeného práva nebo historických práv 
království, osamocují se v Čechách anebo zabírají místo v táboře 
od půrců byrokracie centralistické, takže historická samostatnost 
koruny podobá se střídavě stroji válečnému, jehož se nedbá, když 
se ho bylo použilo, nebo náboženství, jež vyznává se do smrti. 
Tuto kolísavost lze ostatně úplně vysvětliti: vyjadřuje skryté úsilí 
přizpůsobiti ku požadavkům politiky současné hlavní tužby, jež 
vyjadřuje theorie státního práva a jež jsou především svobodný 
rozvoj národnosti slovanské v Čechách, a po případě dostatečná 
ochrana proti možným úchvatům Německa. Mimo to nezastavuje 
vymanění vědomí národního a postupné zvelebování národa. 1 

_ : Tyto řádky byly již vytištěny, když obdržel jsem poslední svazky 
Cas. Ces. Musea (1902), jež obsahují zajímavé paměti Tomkovy z roku 1848 
(od března do října); byly sepsány roku 1868, ale podle poznámek zaznamená
vaných den za dnem. Svědectví W. W. Tomka, jenž je konservativec zdá se 
mi celkem potvrzovati mé vypravování. Mluví vskutku ° některých radikálech 
kteří pomýšleli na povstání, ale vychází z následkův událostí, že tyto tůčky 
neměly téměř žádného vlivu na skutky a že skutečnými příčinami bouře bvla 
všeobecná horečka a též neobratnost úřadů. Tomek přiznává také že Lev 
Thun byl stejně neoblíben u přátel i nepřátel svobody a národno~ti české 
(str. ~74)j »byl ~už jak pokrok:, tak zá~oveň .pořádku milovný, i na
stoupIl urad SVU] s mysl! starJstlIvou, hlede k velIkému rozdráždění obyva
telstva Pražského posavadním během věcí, jemuž nemínil ve všem hověti. 
(135-136). Tomek potvrzuje též, co bylo aspClň výstředního ve vojenských 
opatřeních Windischgratzových. 



. 
HLAVA DRUHA. 

STÁTNÍ PŘEVRAT KROMĚŘÍŽSKý.1 

Říšský sněm rakouský: strany. Spolek Čech,'i s dvorem a ~eFro,zře;el~á 
.. , vk N V 

• Mad'ar" - Vy 'kup roboty. - Povstalll Vldenske. JejIch roztrz a s emCl aJ' .' 
vítězství strany vojenské. - Ministerstvo Schwarz:nberk-St~dlOnovo·v!.:rd~
nand 1. vzdává se trůnu. Císař František Josef. - Rí~ský snem ~romenz~ky: 

_ Rakousko a Německo. Sněm a clrkev. - Prevrat statnJ návrhy ústavy. 
v březnu 1849. 

Zprávy o událostech pražských, spadající do doby nezdaru 

P 'V. (' 5 k . t a) a prvními úspěchy Radeckého revolucionářů v ařlz! ol • ve n , 

1 V" b'bliografii v kapitole předcházející. - Protokol~y .říšských sněmů 
Vídeňskél~o ~ Koměřížského zabírají. čtyři svazky: .0 ffl Cle dll e s.~ e t ~~ 

. Ber i c h t e li ber dle V e r han d 1 u n gen ~ s. ? s e 
gr~PhI:Is~hen Reichstages<. Práce výboru ústavního byly uvereJneny ~d 
rel.c lSC e olle des Verfassungsausschusses (1848-1849,«, 
~§~~ng:apř:~~~:~! velmi důležitou; bohužel pub~i~ace. S?ring~ova n~o:sa
hu'e' všech pramenů, jež bylo b;,r s prospěchem znatl, zeJmena navrh Y

e
J; ~~~ 

tli~fC~ i ~~nůl;19~orj~' :r~:~:a v~~m;~~;~n; ~:os ~~a~r ~ ~~:vnT~~c~odb'y 'kŘe~i 
V? u , ' • . v 'v českém prekladu pam JI1ane ervm o,:,e-

~~J:~;~ ;:~;~:rt~~:i:I~!~::ů J o~o~~~~~~~a gJ~~ti~l~k~Cí~f~l'iÓ~f:kl~s~~~ 
I -IV 1883-Í887. Ústavy roku 1848-1859 byly predmetem st jKtě 
. ., .. V -fassungsrechte 1886<, a zvas 

mannova, .S.tudien z.~~ ost~r; .. e, . od r 1848< 1. Část (1848-1851), 
Bohuslava Rlegra. »Nas ustav nI vyvoJ . '..' D' Bauern-
1898 - O zrušení roboty viz bibhografil u Grur:berga, » I e rť tuře 

'. . B"h Ma,hren und Schleslen<, 1894; v lera 
befrelung I? ? m~n, I e v díle Mullineuově .Les finances francouzské presne zpravy na eznem 
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v Ita!ii 1 důstojníci přivedeni v zuřivé nadšenÍ. Šlo jen o massakrování 
oněch c i v i I i s t Ů, oněch h I u pák Ů, kteří se odvážili zabývati se 
věcmi státními. Windischgratz, jmenován byv komandujícím gene
rálem v říši mimo Halii, vedl si jako panovník, vstoupil v přímé 
spojení s Radeckým a odpíral zřejmě rozkazům ministra vojenství. 
Nejméně prozíraví prohlédali přání strany vojenské, jež vyhledá
vala rozhodnou odvetu. 

Čechové, kteří velmi byli upřímně oddáni svobodě a kteří měli 
co možná nejlepší důvody, aby nedůvěřovali Windischgratzovi, byli 
by se potázali s dobrou, kdyby byli s Němci vstoupili v obrannou 
jednotu proti reakci. Sblížení bylo by ještě bývalo poměrně snadné, 
a centralisté byli ochotni k ústupkům dosti hojným. Bylo třeba jen 
dokázati členllm levice, že Slované jsou odhodláni bojovati rázně 
proti pokusům restaurace absolutistické. Někteří poslanci češtÍ, 
mezi jinými F. L. R i e g e r a K. H a v 1í č e k, byli by bývali naklo
něni sledovati tuto politiku usmiřellí; byli strženi většinou, kteráž 
ochotně poslouchala rady Fr. A. Br a u n e r a, Fr. Pal a c k é h o 
a A. Š t rob ach a. 

Tito nechovali sice žádné lásky k despotismu, ale jsouce pře
svědčeni, že v jejich prospěchu je brániti celistvost mocnářství 

Rakouského - což bylo pravda - a že Němci chtějí ji zničiti - což 
bylo mnohem méně pravdivé - stali se nedůvěřivými, svárlivými 
a nejmenší příhody vykládali rádi způsobem nejnepříznivějším a tušili 
všude nejčernější úklady. Jejich pudy konservativní urážela vzdorná 
,-n'''''J0L. studentů vídeňských; postavili se hned k obraně a nejen 
nehleděli získati si veřejné mínění, ale dráždili je spíše. Úkolem 
jejich, jako Rakušanův a liberálův, obranců jak práv národa tak 
praerogativ korunních bylo by bývalo, aby se stali prostředníky 
a ovšem dostane-li se jim slušné odměny za sprostřed
kování. Na místě toho zmateni bohopustou vřavou hlavního města, 
v záchvatu osudného zaslepení, neopatrně vrhli se v náručí dvoru 
a oddali se jemu cele a bezpodmínečně. Chování jejich způsobilo 
II Němců podráždění, jež posud není úplně uklidněno, a před 

de l'Autriche<, 1875. - O všeobecné politice ministerstva Arneth, »Jo
h~nn, Freiherr von Wessenberg<, sv. II., 1848; Bernard von Meyer, 
»Erlebnisse<, 1875; Vitzthum von Eckensta,dt, »Berlin und Wi en 
1845-1852«, 1886. - .Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch
Osten«, 1891, a nová řada: 1849-1855, 1896. 

1 Dne ll. června kapitulace Durandova ve Vicenzi, dne 24. července 
porážka Piemonťanův u Custozzy, osazení Milána od Rakušanů dne 9. srpna. 
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Evropou poškodilo věc Slovanů; odňalo ji~v .z~ro~eň možn~st 
ukládati své podmfnky reakcionářům, kteří zVltezlvse ~ednou, malo 
se starali o spojence, kteří zabezpečili jejich vítězstvl. 

, ... h v'Vském sněmě který sešel se ve Vídni Po stavem JeJlc v rtS , , . "v 
d 10 Vence 1848 1 bylo výborné. Ačkoli v některycn )lznfch ne . cerv, . 'kl 
krajích království, kde propaganda národ~í ,pos~d málO prom a 
v obyvatelstvo, výsledky byly málo uspokoJlv~, ncz byl~ lz~ se ~a~ 
díti z rozdělení skupin národních, a ač v me.st~ch ~err:cl d~s~hh 

~ vl' h úspěchů J' ež ukazovaly, jak hrozlvym zustaval Jejich o"ame yc, , v, vk d 
sociální vliv volbami, jako vždy, kdy veřejné mmem po~e u 

"mně bude vzato na potaz, dostalo se většiny Slovanům. Ce:h~ 
upn . o I k' h dm autonomistu vyslaly padesát pét autonomIstu s ovans yc a se v o 

německých proti dvaceti šesti centralistům,~ Morava d:~ce~ Cechou 
. , t' N v mcům Slezsko jednoho Cecha z desltl zastupcu. proti osmnac 1 1 e, . ., . o • 

Ze tří set osmdesáti tří poslanců bylo sto devaaesat Slovanu p:ot~ 
šedesáti Němcům. Čechové, podporováni jsouce. hla:rně SIO:'l~:l 
a Rusíny tvořili skupinu nejčetnější ve sněmě, 1 nejznamemtejsí 

, I' , h b ve nebyli v každé příčině,3 a Němci, aby je získa 1, nem poc y y, z 
by se zdráhali u činiti nejvážnější ústupky. 

'OV b ,I slavnostně arciknížetem Janem dne 22. července. [Sně,-
tevren h Y d v , v ke' m v by' valé J' Ízdárně s dveřmi do prostranstVl, movna byla ve ra e cIsars 

kdež jest socha císaře Josefa.] v. , b'l 
2 Praha zvolila Palackého, Riegra. Strobacha a Eor~osche. Palac~~ hi 

I . vti nebo šesti jiných volebních okres~ch. VIZ o povaze ec _ o 
zvo en v pe P -t' roku<'1848« v Čas. Ces. Musea, 1902, str. 3/2. 
voleb Tomkovy» a m ~v I ~ v b I konány za stavu obležení. 
[V Praze volby do hsskeho snemu y y vy. I 1 oe Vtl' okresích 

. v v d kdy za poslance by zvo en v , 
Ha,:, II c e k zatcen b~ě ~~' a u n e r, který zvolen byl na několika místech, 
(8·v;:erbvelnce). v Po~ood 28 června a propuštěn teprve na interpellaCl RIegrovu 
drzan y ve vezem . v Z tím 20 červce zrušen stav oble
ve sněmě říšsl~ém ,dne 2~. c,ervce. va ce 67 měšťanů _ jejichž jména 
žení v Praz.e, ac kratce I p:te~tlm o~~~'d~:~rm ) guberniálnímu presidentu Lvu 

~~~~~v~z~~~~:nd~jíc~~~Sg~~~rálu A. Windischg:~U~o;i děkb~vali, za stpau:;voo~~ 
• • V' • h d v , až vyšetrovamm >0 ]asm &e 

leže?-Í a ,Pl ,~OhSlh ~a d~l~ Jpele~iJ; ~z~~~zí zlí smýšlející potrestáním vinnÍ.ků 
cove sta 'je. rypavyc . vo " Od t' dob jménem sedmase-
~udO'Ut o~~txa:e~!n~go~f~iobvne~~cgf~~n~~~~ciO[1ářf a zp~tečníci. I~terpellace 
~ s anI v vd. e) a Klaud ho (25. červce) měly v zápětí nejen pr~pu: 

Riegrova (24. cer c. J v' • ké komise ustanovené k vysetrem 
štění Eraunerovo, ale I rozpustem vo]ens • 
>široce rozvětveného spiknutí< (2. srpna) 1848.], v 

• [Z českých poslanců při volbě presidia sněmovmho zvolen byl (20. cer
vence) za místopředsedu Antoníp Štro.ba:h (181.4-1856), p~l~e~fe~~ 
Staré město pražsk~, výborný p~ávmk a ~eda:n!p~~rk~l~~ f;~~~kK1iillera, pf-
od měšťanstva prazs~eho po ?hstoupek?l c' t a' Prot'ože předseda sněmovní, 
I d'h d I'dy Jmenovane o pur mIs r . v 
~í~e~~k; ~dvo~:t Schmitt, prokázal záhy úplnou neschopnost k vedení snemu, 
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Dvůr vrátil se do Vídně dne 12. srpna. - ~Císař vyhlížel bledý, 
zrak strnule upíral na svá kolena a pozdravoval mechanicky. 
Cfsařovna patrně plakala; bývala vždy světicí, dnes zdála se mi 
ozdobena palmou mučednickou. Arcikněžna plakala za svým 
lorgnonem a manžel její zdál se býti velice pohnut. Bodří Videňané, 
kteří ve své dobrosrdečné upřímnosti neměli ani tušení o zlu, které 
zpúsobili, pokládali to za slzy radosti, mávali klobouky a kapes
níky, volali vivat a tvářili se přešťastnými. O sancta simplicitas! 
Mladí arcivévodové František Josef, Ferdinand Maximilian a Karel 
Ludvík, synové arcivévody Františka Karla, vesměs v uniformách, 
následovali v otevřeném voze. Vážný, téměř zasmušilý výraz, ne 
bez nádechu šlechetného rozhorlení ve tváři arcivévody Františka 
Josefa, působil na mne jako paprsek světla a naděje.« 1 

Vůdcové radikální nikterak se neklamali o nebezpečenstvích, 
jež jim hrozila, a o potřebě v pevnou massu seskupiti všechny, 
kdo chtěli brániti nových zřízení. Bohužel nedůvěra, kteráž od. 
dělovala strany, byla příliš živá, skupiny byly příliš ovládány pudo. 
vými svými vášněmi, ovzduší bylo příliš zkaleno. Strach liberálů 
projevoval se řečňováním klubův a hlučnými projevy, jež roz
hořčovaly pravici. Porady vlekly se bez pořádku, bez výsledku. 2 

V jedné věci - ovšem zásadně důležité - dospěly konce. 
Ukazováno v říšském sněmě na zajímavou skupinu rusinských 

sedlákův, oděných ve svůj kroj národní, a kteří neznajíce ani slova 
německého, při hlasování čekali na pokyn t hr. Františka Stadiona, 
jemuž důvěřovali, protože Poláci ho nenáviděli. Podobně ve mnoha 
jiných zemích venkovští voliči důvěřov~Ii jen svým druhům v utrpení, 
aby je zastupovali, a za jediný příkaz jim ukládali, aby přičinili se 
o odstranění posledních zbytků soustavy feudální. 8 S otázkou bylo 

Štro~achovi dostalo se vlastní řízení debatt, jež vedl s takovou obratností 
a taktem, že při obnově presidia (17. srpna) zvolen byl za předsedu (>rozený 
president«), jímž zůstal po celé vídeňské zasedání.] 

I Alex. Huebner, .Ein Jahr me-ines Lebens<, v Lipsku, 1891, 
str. 189. 

o [K vypracování návrJ1u ústavy říšské ustanovena dne 31. července 
zvláštní komise, do níž z Cechů zvoleni Palacký, Pinkas a Rieger. Ale na 
rychlé vykonání hlavního tohoto úkolu nenaléhala německá levice, protože 
chtěla vyčkat, až dílo ústavy německé bude dokonáno na sněmě Frankfurt
ském, ježto spolkové země rakouské měly připojeny býti k obnovené říši 
Německé. Proto jí vhod byly nekonečné debatty o jednací řád, o adressu 
k císaři, záplava různých, někdy směšných, interpellací a konečně dlouhé 
a těžké jednání o zrušení selského poddanství.] 

• Říšský sněm vídeňský často bývá označovJn jménem s e I s k é h o _ 
ze 383 bylo 92 sedláků, t z nich 36 z Haliče. - V Cechách, kde vzdělání bylo 

A. Den i s • Van č U r a: Čechy po Bílé hoře. II. 20 
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"v b t dekretem ze dne 28, března 1848, podle něhož roboty 
JIZ mu o Y' d" 'h 

hl by' ti požadovány jen do 31. brezna roku nasle UjIC! o, 
mo y oh' 
V kutečnosti sedláci nechtěli nikde plniti požadavku vrc nostl, 

JIm: potom nejvíce běželo o to, aby d?sáhly pravidel~ého ~oz~ 
řešení otázky, Debatty na sněmfch ve Styrském HradcI, ~ Lm~l 
nebo v Brně 1 přesvědčily pány nejnesmiřlivější o nebezpecenstvvl, 
, y" hrozí kdyby postavili se proti přání obyvatelstva pre-
Jez Jim ,- , Y , Y' , ' dl" 
drážděného, - »Nenechejte nás dele cekatl,« pnpomma!t se aCl 

poslancům svým, >slíbili jsme, že ,bude~e klidni ~o té d,oby:, ne! 
sněm říšský bude otevřen, čekali jsme, ze sestoupl vysocl drzlteL 

panství, aby podali ruku ubohým poddan~m, o ne~ožeňte věc tak 
daleko, aby sedláci vzestoupili k nim, neboť Buh Vl, co by z toho 

pošlo,« , 
Ke konci července Hans KudHch" jménem levice německe navrhl 

sněmu říšskému zrušení poddanství a práv i povinno,stí z ně,ho 

I ' ." h Jeho odůvodnění pojaté výrazy neurčitýmI, bylo Jen vyp yva]!CIC , , . o 
demonstrací' levice chtěla projeviti sympathil k rolníkum, ale ne-

záleželo jí ~a tom, aby otázka byla rozhodnuta ~~íliš ryc?le, 
tože vším právem málo spoléhala na trvalou vdecnost svych 

pro , . Blt;< 
chráněnců kteřiž opustí je, jakmile budou uspokoJem. y a s. rz;e~~ 
hnutím, je~ vyvolala. Kudlich musil doplnit a přesně stan~~lt sV~J 
návrh druzí ho napodobili, a sněm byl brzo zaplaven destem na
vrhů, 'jejichž spletitost děsila právníky nejbystřejš.í. Jako vždy, 

kd v e pl' chne do vosího hnízda felldality, vrazilo se na. ne-
yz s . 'kl dO 

rozpletnou zamotanost vzájemných smluv a odporujících Sl vy oa li, 

Sedláci žádali pouhé a prosté odstranění všelikých p~platkuv a 
, h požadavků hájili se zuřivou vášnivostí. - Sněm vsecken byl 

svyc . "1 'k' dIák . k' locneY dOJ' at vida J' ak na řečništi ObjeVl se ruslns y se , 
Ja _Sl n " ,Y' ť k r' 
těžce lámající němčinu, s očima vypoulenyma, s pestl za atou, te y 
----, - .., y. 'k V'V' b li mnohem méně četní, sedm 
obecnět '~" poh~1~~~v:I:~te Ere~~~:v;~~ět z~ čtyřicetiosmi. [Naproti ,četr;ým 
z deva ~sa I, na, . YV~ Ytvrtině všeho sněmu říšského _ ztraceh se 

g~~I~~~f~taS:~~klt:h,tic;~~~,rl ~i~~ ně~~I:~i p~~~r~h c~;~~~!C~~as~níh~~~~~~ 
Františka StadIOn a, )enz zvo en y v , 
krade rakouská.l Y . b t ~ 

1 -O sněm;vání moravském viz F. A, Slavíka >Z:-usenI ro o y n" 
Mora Jě< v Čas Mat. Mor .. XXII. (1898), str. 261 a na sl.] 

1 2 [H a n s~ K'u d I i c h, I;ejmladší z posla~ců n~. sn~m~č~!:~i~mS~n~~~~~~ 
r 1823) svým návrhem stal se osobou velmI popu arn!. S '] 'těkem do 
. '". '''- l' contumac!am odsouzen na smrt .. paSl se u Y'

1 revoluc,e rIJn?vpe, uy m 'h dk d ' i návštěvami a listy horlivě se snaZl 

~P~~~~I~~II ::::~~ ~~~~~:~.~a'cfonární)Sj7tjest jedno~.J :no1~~13 iJejíCh. Napsal 
.Ruckblicke undErinnerungen<, 3 sv., ve 1 nI, i. 

293 

přicházel, aby hlásal hněv dlouhých generací otrockých: - »Na tři 
sta kroků od zámku panského musívali jsme poníženě čepice 
snímat, a abychom vymohli něco na pánu, bývalo třeba podplatiti 
žida, neboť žid měl právo mluviti s pánem, ale ne ubohý sedlák. 
Chtěl· li ubohý sedlák vstoupiti na schody zámecké křičelo se naň , , 
aby zůstal dole, že smrdí, a pán nesnese jeho zápachu. A za takové 
týrání bychom ještě platili náhradu? Pravím: nikoliv! Biče a knuty. 
jimiž mávali kolem našich hlav, kol našich umdlených těl, tím ať 
se spokojí, to budiž jejich náhradou!« 1 

Po zápase velmi prudkém většina k naléhání ministerstva 
jehož hlavně drželi se Čechové, kteří rozhodli se jak skrupulemi 
právnickými tak přáním, aby si neodcizili šlechtu, přijala 174 hlasy 
proti 144 zásadu náhrady; debatty o článcích byly téměř stejně 
živé a po únavném zápase přijat konečně prostředkovací návrh 
Lasserův (7. záři 1848). - PoddanstVÍ a závazky svrchovanosti 
panské a poroby byly zrušeny; právní rozdíly mezi dominikálními 
a rustikálními pozemky zmizely; poplatky při změnách majítelstvi 
jak mezi živými tak v případě úmrtí jsou zrušeny právě tak jako 
různá břemena, jež měla původ v poddanství osobním nebo v moci 
panské; majitelé statků patrimoniálních zatím budou prozatímně 
vykonávati dále svou správní a soudní moc, kterou drželi až posud, 
a budou nahrazeni v době nejkratší veřejnými úřady. Povinnosti, 
vycházející z původního držení půdy, jež později byla udělella 
od pána sedlákovi, byly rozděleny na tři třídy: první byly pouze 
a prostě zrušeny, druhé budou vykoupeny od sedlákův, a třetí po
stoupí se za náhradu, kterou stát přejme na sebe. 

Zákonem stanoveny jen hlavní zásady a postaráno se o zřízení 
komisí zemských, jež by zkoumaly způsob provedení. Události 
politické nedopustily sněmu říšskému, aby dokonal své dílo. Ale 
nejmenší pokus ustoupiti zpět 2 byl by vzbudil hrozné pohnutí, 

1 Springer, >Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frie
den«, H" str. 419-420. 

Y , [Pok~su, ta~ového odvážil se pověstný kníže A. Windischgratz, 
kdy z '! r:ametmm lIstě (dt. 22, února 1850) snažil se odvrátiti císaře od pro
ve?em zakona ze dne 7, září 1848, o něž pečlivě staral se tehdejší ministr 
vmtra A. Bach, vn~k sedl~lz~ dolnorakouského. Windischgratz postup jeho 
O?s:lZo~al prudce, ze >vymkaJÍcí komunista ještě se neodvážil žádati co pro
vadl vlad~ Vašeho Majestátu,. Ale pokus Windischgratzův zůstal' bez vý
sledku; zakon proveden byl plně v duchu svých původců, Srovn. J. Friedjung, 
.Ge.gner de! Bauernbefreiung in Oesterreich« ve Vierteljahr
SC~f1!t fur Soclal- und Wirtschaftsgeschichte, 1. sv. (1903) str.104-109 kdež 
otIsten též pamětní list Windischgratzův.] , , 

20* 
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a vrchnosti přistoupily k oběti částečné, ježto obávaly se úplnější ~ 
ministerstvo, nastolené převratem státním, toužilo ostatně získati 
sobě podporu stavu selského, aby vyvážilo opposici měšť.anskou, 
a přední péčí jeho bylo, upraviti liquidaci správy feudální, Jež byla 
zaháiena revolucí. Nařízeními ministerskými ze dne 27. června 1849 
pro Cechy a Moravu a ze dne 11. července t. r. pro Slezsko byly 
konečně zrušeny poplatky soudní, právo honby a rybolovu n~ 
půdě cizí, právo odúmrtí a předkupu, povinnost sedláků. p:acovatt 
vrchnosti za mzdu po jistý počet dní a vůbec břemena, Jez mohla 

býti pokládána za přímý důsledek poddanství. 
Pro jiné povinnosti in natura nebo v penězích, v nichž se 

spatřovalo jakési nájemné, komisím bylo uloženo zříditi řvádn~ 
inventář s vynecháním nároků, jež by nebyly opřeny o presna 
práva' od summy takto obdržené měly potom odčísti různé vý
daje, jež pánům ukládaly staré dávky. Zbytek platných poplvatků 
feudálníchbnde rozdělen na tři části: první třetina bude zrusena, 
ježto představuje daň povinnou někdy vlastníkem z požitků těchto, 
druhá třetina bude placena od sedlákův osvobozených a třetí od 
zemí. Proto súčastněným uloží se obligace splatné ve lhůtách roč
nich; rolníkům bude vždy možno osvoboditi se anticipací. Každá 
země bude míti svou zvláštní pokladnu pod dozorem úředníkův 
a sněmů zemských. Vrchnosti obdržely v Čechách okolo 55 millionů 
zlatých, 7 millionů za osobní roboty a 8 millio~ů za, rob~ty taž~í~ 
více než million za nájemné; roku 1884 sedláCi se uplne sprostll! 

svých dluhů. 1 

Zákon byl dosti dobře prostudován a výsledky byly příznivé. 2 

Od té doby počíná pozoruhodný pokrok soustav hospodářských 
v Čechách: až do roku 1848 obiliny zabíraly 2/3 půdy orné a píce 
nebo rostlin pletých pěstováno po řídku, dobytek byl hubený, 
mrva drahá, střídavé hospodářství polní skoro všeobecně zůstávalo 
ještě rozšířeno, sklizeň 10 hektolitrů na. h.~~ta~u půd; ,byla po
kládána za dobrou; pěstování cukrovky, JeJlz vynos pač1 se d.nes 
na 200 millionů korun ročně, sotva se zavádělo právě; sedlák Jedl 

1 Griinberg, >Die Bauernbefreiung in ~ohme~, Mahren und 
Schlesien<, 1., str. 391 a násl.; Mischler, 'I?er offentlIch; Hau.shal} 
. Bo"hmen< 1887: De l\1ulinen »Les flnances de I AutrIc~e~ 
1 n " 'v ,. 'I' k Vlky )enz 
1875. _ Zákonem nebyl zrušen monopol varem pIVa a pa em ora , 
byl vykoupen teprve roku 1869. .' v' v' • 

2 Zásluha toho přísluší z veliké části Braunerovl. [VIZ o 5tarsI cmnos
tl 

jeho ve snaze o zrušení poddanství selského str. 192 a 208.] 
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jen chléb žitný a ovesný. - Léta, jež následovala po osvobození 
vy~n.a~ovala se. velmi rychlým povznesením výroby a blahobyt~ 
vereJneho (vývoJ hospodářství průmyslového, lučin umělých, upou
štěno od úhoření, zaváděny stroje hospodářské). 

Žádná třída obyvatelstva netěžila více z této přeměny než 
vel k o s t a tká ř i. Počítalo se v Čechách okolo roku 1848 asi 
~js~C statků šlechtických, zapsaných do desk zemských a zabíra
jÍclch na 1)700.000 hektarů, asi třetinu království; držitelé jejich 

m~l~ n~~dy ~a.mi ~)fávo zasedati na sněmích a užívají ještě značných 
pnvtlegll pohtlckych, protože vysílají na sněm pražský a do říšské 
rady opravdu veliký počet poslanců. Mnohá z těchto panství 
šl~c~tickýc.h mají rozsah dosti skrovný a více než 150 majitelů 
ma Jen aSI po stu hektarech. Ale vedle nich několik rodin má 
obrovská území; panství knížete Colloreda-Mansfelda zabírají ne
méně než 57.000 hektarů, panství knížat Flirstenberka a Liechten
steina nebo hraběte Valdsteina- Vartenberka okolo 40.000, kníže 
Schwarzenberk, vévoda Krumlovský, pravý to král jižních Čech, 
drží sám 180.000 hektarů. Jestliže náhrada, kterou páni přijali, 

poměrně byla skrovná, usnadnila jim však zavedení rozumnější 

soustavy hospodářské a uchr-ánila je od radikálnějších revindi
kacL Historie ukazuje, že třídy, jež tvrdošíjně hájily platných 
praerogativ anebo zastaralých zásad politických, byly za to po
trestány úplným úpadkem, a zneužívání soustavy feudální, jež 
nenalézala již žádného obrance, bylo by neodvratně vzbudilo velmi 
br~~ý vzn!k :ocialistické strany rolnické, která by se nebyla spo
kOjIla zrusemm roboty, ale byla by se domáhala nového rozdělení 
půdy. Vrchnosti v mocnářství unikly tomuto nebezpečenství, a třeba 
důchody jejich byly ztenčeny, zachovaly si vliv, jejž jim zabezpe
čovalo jejich bohatství. 

Aby nahradily úbytek svého bohatství, brzo zlepšovaly své 
nářadí a rozvinuly svou průmyslovou těžbu. Roku 1886 velko
statkáři v Čechách drželi 500 pivovarů z 900 v zemi 80 cukro
varů z 120, 300 vinopalen ze 400, vydržovali 72000 úř~dníků nebo 
dělníků, 300.000 nádenníků, 15.000 lesníků, 40.000 pacholkŮ. 1 

Takto jejich rozkazům podléhá pravá armáda, a nikdy vliv jejich 
nebyl tak rozsáhlý jak od té doby, co zákon prohlásil právní 
rovnost občanů. Věru neporozumí nic současným dějinám Ra-

! Bignon, .La grande propriété en Bohéme-, Nancy, 1886. 
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kouska, kdo nemá stále na mysli zvláštní moc, kterOl: aristokracie 
v tává soustřeďovati ve svých rukou: zákony vykup u nebyl 

nepres k v v ť k 
t v novy' stav společenský aniž rozřešena onecne. o az a vy voren , . v k n 

' "J'l'mi J'enom očístěna půda od zbytků minulostI, Jez a 1 y agrarm, ,. v 
spor, a převaha vyšších tříd nezmenšila se nIjak: p~otoze se ?~ 
konává na příště za okolností, jež lépe se srovnavaJI s obecnyml 

rysy života moderního, 

S dl ' . J' ež spoJ' oval společný hněv proti soustavě feudální, 
e aCl, v dVl k' h 

neměli všickni týchž potřeb a přání. Ze 750~OO z:me : s ,!C 
vlastníků v Čechách nesmírná většina držela Jen n~~tere dllc~, 

Vl ' dluhu" než půdy Domkáři, a tím spIse podrUZI, a me a VIce . v ' 

byli dosti málo uspokojeni sneseními . vfdeň,s~ý~i, dozadovah se 
d vlení obecního jmění, doprošovah se uraduv, aby pomohl~ 

roz e I' ... h V'd tml 
jejich bídě. Šťastnější jich sousedé po~ouři I ~e JeJ.lc, za ovs . 
»kummunístickými« a s rychlostí, ktere se vzdy dlvlme, ~ck~~: 

d v" k tU]'! nám toho nesčíslných příkladů, sytí revoluclOnan epny pos y , ".' v 

v v 'I' v tuhé konservativce, Prohlasl1t dlSkusSI za uzavrenou prement 1 se . " k' v 

d vadovali se pevné vlády, která by jim umožmla Užlvatl po oJne 
a oz 'h j' V'V' h 

. h mozveností. Liberálové byli takto opuštěni od neJ or IVejSlC svyc vy r ... h 
svých spojenců ve chvfli, kdy by byli nejvíce potřebo:~ 1 je!lC 
podpory. Sněm uspokojiv žádosti dříve, ~ež došel ~decnostl za 
práva daná, dopustil se těžké chyby :aktlck~: ~:okazal se ne
užitečným; odtud byl jen krok, aby zdal se prekazkou, 

Zasedání bývala hlučná a prázdná; strany se nezorganisovaly; 
rrinisterstvo místo aby kolem sebe skupilo živly mírné, vzdalovalo 

1 v Sněm říšsky' byv takto zůstaven bez řízeni, bez zkuše-se snemu. , , v 

nosti věcné roztržen na strany, jež bezdůvodně přičítaly Sl zamer~ 
'I t' v'ví 'sledoval události. místo aby je řídil. Otázka maďarska neJ s lveJs " " v' 

vzbudila rozhodnou krisi. Hledě k úchvatům Košutovým dvur p~~~ 
blížil se ke Slovanům jižním a dne 4, září vrátil bánu Jel~člcl 
moc, které tento se svolením jeho byl na chvíli zbave~: o tyde~ 
později bán překročil Drávu a počal válku občanskou, Snem ,uhersky 
na toto pozdvižení odpověděl zřízením výbor~ pro národU! ~bran~ 

'I Lamberk J'eJ'ž císař jmenoval vehtelem brannych sll a genera, , 2 ,V' 
herských byl zavražděn od lidu na mostě peštskem ( 8. zar: 

~. 1848). V zápase o život, jenž počínal, Košut poku:il :e zÍ:katl 
proti dvoru spolek sněmu rakouského i poslal do Vldne vehkou 

deputaci maďarskou. 
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Čechové následkem řeči Riegrovy, znamenité i nešťastné, 
způsobili, že sněm se rozhodl nepřijmouti delegáty sněmu pešt
ského. Zprávy, jež docházely z celé Evropy, ohlašovaly pokrok 
reakce: dne 17. září bouře byla potlačena ve Frankfurtě a pokus 
o povstání republikánské v Bádensku skončil žalostným nezdarem; 
v Prusku Bedřich Vilém povolal do ministerstva generála Pfuela) 
který předem byl slaven jako vítěz nad demokracií; revolucionáři 
ustupovali na všech místech. Situace byla dosti vážná, aby Slované 
společné věci obětovali své hněvy a své stížnosti. V každém pří
padě nedostávalo se jim obratnosti a obezřelosti, když příkrým 
odmítnutím zavrhli žádost Maďarů, Nebylo nesnadno emissarům 
Košutovým kořistiti ze hněvu lidu rozjitřeného nesmiřlivostí většiny 
a přesvědčiti radikály vídeňské, že jsou povinni státi za jedno 
s Maďary, Vypukla hrozná bouře (6, října), ministr vojenství generál 
Latour by! zavražděn, a císař prchaje před vítězným povstáním, 
utekl se do OlofJ;lúce (7, října), aby prý »hledal prostředků, jak 
pomoci obyvatelstvu městskému, potlačenému od povstalců v, a jak 
zachrániti svobodu, poškozenou atentáty nejohavnějšími,« 

Levice sněmovní, nedbajíc rozkazů císařových, zůstala dále 
ve Vídni v postavení dosti neurčitém vedle revoluce, kterou ne
odvážJla se ani zavrhnout ani ovládat. Čechové, shromáždění 
v Praze za předsednictví Štrobachova, vydali prudký manifest 
proti buřičům, - t »My se ohražujeme co nejslavněji proti ná
hledu vyslovenému v provolání jménem říšského sněmu vydaném, 
že by zavraždění ministra války a násilné svržení veškerého mini
sterstva nebylo nic jiného, než skutek svépomoci lidu, okolnostmi 
žalostnými zprovázený , " Nechceme ukazovat na to, jak nebez
pečné, jak hanebné jest, vymlouvati takovou vraždu, takové barbar
ství tak kluzkými vytáčkami, ale my prohlašujem za pohaněni 
sněmu říšskému samému učiněné, prohlásiti buřičský houf lidu za 
národ, ,. Nemůžeme mysliti jinak, než že většina rozumného, po
řádku a zákonní svobody milovného obyvatelstva Vídeňského hně
vivě odmítne od sebe osobování strannické menšiny,.. A byť 
i skutečná většina obyvatelstva Vídeňského chovala takové smý
šlení, položili bychom ve jménu svých vysílatelů, ve jménu všech 
národů mocnářství Rakouského odpor proti takovému osobování 
jednoho města, Vídeň není Rakousko, ačkoli dobře rozuměný pro
spěch Vídně, jakožto hlavního města celé říše nerozlučně je spojen 
s prospěchem jejím. " Nemůžeme nikterak považovati za svobodná 
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usnesení, učiněná pod galleriemi, rozkvašeným lidem naplněnými, 
jenž zbraně své na sedadla poslancův obraceje, shromáždění po
vykem svým., pod hrůzou drží; nemůžeme nikterak držeti za 
svobodná usnesení, učiněná v městě, .. naplněném barrikádami, 
které střeží a obsazeny má bezuzdné množství zoufalých falešným 
přeluzováním od bezectných, podkoupených strannfků k nejhor
šímu vyštvaných proletářů... My prohlašujeme každý pokus, 
oloupiti sněm o svrchovanou jeho moc, z jakébykoli strany po
cházel, buď se strany, která v nejrozsáhlejší bezvládě svůj prospěch 
vyhledává, buď se strany, které se starého absolutismu zachtívá, za 
zradu svobody lidu, za urážku svrchované důstojnosti národa .• 

»Nemohli jsme jinak,. psal Havlíček, .než podporovati vládu 
proti sobeckým záměrům Maďarův a Němcův. Kdyby tito dva náro
dové spravedlivěji a snášenlivěji byli jednali k nám Slovanům, nebyli 
bychom přinuceni bývali, jeden druhému jámu vykopati, do které 
nás nyní vláda všecky uloží; my museli síly své jeden proti druhému 
vypotřebovati a utužiti tak onu sílu, která ve svém necitlivém sobe
ctví nezná ani spravedlivosti, ani vděčnosti!« - Uváděl okolnosti 
polehčující; historie uznává dnes, že v této na vždy žalostné· roz
tržce mezi Slovany a druhými národy mocnářství, všeckna křivda 
nebyla na jedné a téže straně. - Jest úplně pravda, že Čechové měli 
co možná nejlepší důvody, aby stěžovali si do Vfdeňanů; jejich 
řečníci byli každého dne potupováni a vysyčováni: - .Čechové 
isou zrádci, Štrobach je darebák,« řval dav, jenž plnil předsíň sně
movny. - Kdybychom mohli vložiti ruku na Riegra, tomu bychom 
zvláště rádi krk zakroutili; v předvečer vraždy Latourovy byt jeho 
byl přepaden houfem lidí ozbrojených, kteří ho hledali, aby na 
něm si schladili žáhu. - Chování Maďarů naproti druhým národům 
v království a zvláště naproti Slovákům bylo takové, že osprave
dlňovalo nejprudší hněvy. Ale politika záleží právě v tom, aby
chom šetřili a získali opět své protivníky, a abychom neobětovali 
obecné prospěchy chvilkovým výbuchům, ať je pokládáme za sebe 
oprávněnější. Není tedy pochyby, že řečníkům pravice přečasto 

nedostávalo se míry a taktu a zvláště neuvědomili si dosti živě, že 
dústojnost a moc parlamentu není jim méně nevyhnutelná než 
druhým národům v mocnáfství. 1 

1 Neopatrnost poslanců českých lze tím x::é':lě vysvětliti, že nem~1i žá~né 
důvěry v záměry dvoru. Viz Tomkovy ~Pametl z roku 1848. v Cas, Ces. 
Musea, 1902, str. 386, 
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.Zkušenost mnohých století,« psal Havlíček, .naučila nás, že se 
nám slovo nezdrží, až naší pomoci zapotřebí nebude.« Právě dostalo 
se jim dúkazu dostí jasného, čeho lze se jim nadít od minister
stva. Nařízením ze dne 28, srpna ukládalo se, aby jazyku českému 
učilo se jako předmětu nezávaznému na gymnasiích, t ležících 
v okrscích, kdež obyvatelé buď všichni, buď u většině nemluví ně
n:eck~: m,ini:~r dovolá va! , ~e k tomu ochoty professorů; kdyby 
vsa~ z:d~y uClt~I, nepropUJčIl svých služeb bezplatně, ředitelé byli 
opravnem zaplatltl slušnou remuneraci. - Takto, poznamenal Hav/í. 
če~, vk,raso.pis, ZPě,v, cizí řeči jsou povinnými předměty vyučování, 
a cestma Je vo!ny : zda E~ner, jenž se pokládá za liberála, a jenž 
s.nad chce dokazatl pravdivost starého přísloví, že .tenkrát Němec 
Cechu popřeje, když se had na ledě ohřeje,. myslí opravdu že 
Čech méně potřebuje češtiny nežli angličtiny nebo francouzštiny'?
»Vytýká se rakouským Slovanům,« psa! ještě, >že prý národnost 
kladou nad svobodu; tato výtka není spravedlivá; Slované svobodu 
rovněž tak milují jako jiní národové; ale především jde jim o to ab 
?árodni vědomí se utužilo, neboť jen toto vědomí púsobí, že n'áro~ 
Jest svobody schopen, že jest jí hoden. Dříve národ musí býti, nežli 

bude, s ~ o ~ ~ d n Ý m. Pos~~nci naši dobře věděli, proč podporovali 
ve Vldm ml~l~tevrst:,o; byht proti ministerstvu právě oni Němci, kteří 
se tím netaJIli. ze Jim na dynastii ničeho neza' lezvl' zVe J" 'd' d' . " , lm JeJe tne 
o Sjednocení Německa, kterémuž obětováno býti musí Slovanstvo 
západních zemi, kdežto zase Slovanstvo východních zemí podl h , . e ne 
Jedmovládě maďarské. Rakouský Němec jest potud naším ne-

~řít:lem a s~olu nepřítelem vlády, dokudž neporozumí, že říše ta
lwva, Jako Jest Rakousko, toliko ve federaci svých rozmanitých 
národů obstáti můž~.« - Rozumování toto bylo by nepopíratelno, 
kdyby Slované byli sobě jisti vděčností tohoto ministerstva jež 
takto podporovali. Ale zda nebylo na nejvýš neopatrné v~dati 
se mu bez podmínek, a zda bylo tak zřejmo že Němci a Maďaři 
vědon:i ~sou~e,v~žného nebezpečenství, nebyli' by poskytli Čechům: 
a~y, Sl zlskah JejIch podporu, výhod rozsáhlejších a zejména trva
leJšlch a věcnějších? 

o Někteří radikálové pochopili, že dlužno aspoň užiti chvíle, kdy 
dvm tonul v mnohonásobných a hrozných nesnázích, aby na něm 
byly vynuceny některé určité sliby, t Spolek jejich .Lípa Slovan
s k . ~ěl pobočky četné, a v jeho výboru správním sdruženi 
byl! ne]ráznější vůdcové hnutí. Ačkoliv určitě vystupoval proti 
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povstání vídeňskému, snažil se od buřičův oddělit ostatní převelikou 
část dobře smýšlejícího obyvatelstva vídeňského a vyzýval zároveň 
Čechy, aby se organisovali na obranu svobody, »kdyby se něco 
více obmýšlelo, nežli pokořiti přepjatou frankfurtsko-maďarskou 
stranu ve Vídni, čehož však nás Bůh uchovej!« Studenti také, 
velmi rozjitření, obávali se, aby po smělé anarchii nenásledovala 
zpupnost vojenská, a po pádu auly vídeňské nenastal pád auly 
pražské. - Officiálni vůdcové strany české s horlivostí poněkud 
přílišnou hleděli upokojiti mysli a propásli takto příznivou chvíli; 
ostatně byli již v postavení málo výhodném, aby ukládali své pod
mínky, protože se zavázali příliš rychle a příliš hluboce, že příliš 
na dobro rozešli se s levicí, a že vláda neměla žádného duvodu 
víc, aby zakoupila si jejich pomoc, poněvadž byla již předem jista 

jejich podpory, 
Když dvur po dobytí Vídně Windischgratzem (31. října) 

svolal znovu sněm říšský do. Kroměříže, uposlechl jen duvodu 
opportunity, Windischgratz v opojení vítězství, jež nebylo však 

velmi slavné, byl by rád jednou ranou učinil konec ne p o řád ku. 
»Konstituce, odpovědní ministři, vůbec vládnoucí rada ministerská, 
jsou mu ohavností," myslil, že je hanbou jednati se sněmem, který 
svými sneseními spojil se solidárně s posledním »monstrosním« 
povstáním vídeňským; žádal, »abynebyl nikterak rušen v těžkém 
díle, jemu uloženém a od něho přejatém v citu pro povinnost 
a s důvěrou v božskou prozřetelnost.. 1 - Nepřestával na tom, aby 
vnutil svou moc, chtěl pokořiti své protivníky: »- Jindy,,, pravil 
Wessenberg, »hledělo se, I když bylo třeba říci něco nepříjem
ného, užiti formy nejlaskavější, nyní se volí se zálibou výrazy drsné 
a příkré,. Všecko vojsko bylo prodchnuto týmž smýšlením vuči 
»advokátům. a žurnalistum, - »Kdo nosil bodák, každý se po

kládal za spasitele vlasti." 2 

Noví ministři utišili netrpělivost generalissimovu, a třeba ne

přesvědčili ho, zpusobili, že souhlasil se znovusvoláním sněmu do 
Kroměříže (15. listopadu), Palacký právě byl radou, že zvoleno 
toto menší město moravské, kde shromáždění zasedalo v paláci 
arcibiskupa Olomúckého, Nevydávalo se v nebezpečenství, že bude 
zde znepokojováno hlukem vzpoury; za to pozbylo všeho styku 

1 Arneth, .Johann Freiherr von Wessenberg,< II, str, 284, 287 
, Gers, Wolf, .Aus der Revolu tionszeit<, str, 74. 
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s lidem. Aby Čechové byli odměněni za svou u'sl h 
k h

u u běželo ně-
-terou c víli o to d "... , ' , , ' oprat! Jim r.msta v novém kabinetě: především 

Jmeno Braunerovo bylo 1 ,.. ; . vys Ovovano s JIstou houževnatostí Jeh 
poddajnost nezdála se dost bezpečnou Nov' 'd ' " o 
kníže Felix Schwarzenberk ht'l r%-Pk

res
: ent mJ,msterský 

. , cl' . . . ,c e 1 1, teri by byJl poslušni 
Jeno ve em a nepřmášeli programu určitého' o t t v • k v v' 

'h d h· o v V ' s a ne Ja o vetsma 
Je o ru u neduveroval Slovanům, 1 M' . ,-, , 

• v v , lUIsterstvo ze drl 2a! 1. lIsto-
padu ,lv848, Jeh~z predm členové vedle Schwarzenberka byli hrabě 
Frantlsek StadIOn a Alexander Bach bit k v , 

v , V ' Y o a to zrízeno mimo vliv 
snemovm a predstavovalo vy'lučně dva 'k B v V'dk 'h ., ur a vOJs o. yIo treba hodně 
rl e o optrmlsmu ku pomyslu že ' t· , v ' 

• v v, ' zas upcum zemI dopreJe trochu 
mOCI, a St~Z1 ,bYChom chápali, že mužové vzácné ušlechtilosti 0-

vahy a vym~aJicfho nadání, kteří vedli pravici, byli by se pro ů '~ili 
ke komoedll, kterou dali jim hráti kdyb h I' p. J h t dV" ,yc om nezna 1 moc llluse 
a oe o u na eJe, ktere schopna jest povaha lidská. 

Strana, které porážkou povstání vídeňského vyda'no byl 
'v t ' d Tl . o moc-

nars VI, e J a se na skupiny dosti různé, Maršálek W' d' h 
"t b] k ln ISC -

g r a z Y onservativní aristokrat; byl by rád vrátil v 

a pouze k Vád· k 1847 se proste 
"I' h ' v r u~ ro u , a jak on, smýšlela vyšší šlechta, jež 

me a oJne styku se dvorem. 

Ministr vnitra S t a d í o n 2 měj tato přa'nl' za pV'I'v k ' 
ll' d ' . fl IS s romna 

a po <; a al chvIlI za vhodnou zbaviti se i sti v. , 
k I . 'k' h '. , nu snemuv a partl-

u anstlc yc pnvIleglí J' ež tak dl h d v v 
v " " ou o z rzovaly beh správ 

Proto ze ldealem Jeho byla 'země d"]' ',. y, 
d b 

' »roz e ena na steJne přIhrádky 
a po o ne zásuvky« J'eho obd' I" . " . k J ,. ' lvovate e radl Je] přirovnávali 
Tit:~e:~vl I~~,. a m~I ,aspoň ně~teré chyby svého slavného vzoru, 

N
. y v ~OSl,C1, pravll Jednou, maJÍ větší cenu než Schiller a Goethe -
emel zadneho ponT 'I' h ' , " e, lOSl ac mravních a o potřebách citov' ch, 

pohrdal lIdmi a pokladal za potřebné uzavříti je v pevné k Yd ' 
a~y skroceny byly jejich pudy po odboji a bezvládí Prot v ~ hry, 
nazor s"t b I v' v ' oze Je o 
___ ~ve_a y clste materialistický, obětoval vše uniformitě, jež 

1 Helfert, »V z n i k min i st e r s t v a S h 
nova« (lIfěsíce říjen a Jisto ad. c warzenbergo. Stadio, 
Vlčkově Osvětě 1891 HJf t ro~~ 184,8)" Vlastní zkušenosti a paměti. Ve 
a zprávy, jež ná.:n podává o ~~to d~'b/t~tn:,? podsekretář,em Stadionový[r, 

, F ' v ' von pramen prvnlho řádu 
ran t I S e k hra běS t a d i o (180 ' 

od bratra jeho Rudolfa, jenž byl správ~em ze6-~~53) -:; dl?žno rozeznati jej 
vyznamenal se ve správě ze'm' ms ym v Cechach za revoluce
revoluci roku 1846 a kd ' ~ ena v Terst,u a v Haliči, kam byl poslán po 
(v dubnu 1848), stal se ~sfa° porov~l,v R';lsmy ~ po.tl~čil vzpouru v Krakově 
poruchy mozkové přimfIy h~c~~dv :Jsske ,ra(de~ mInistrem (21. listop.); těžké 

s oupem v cervnu 1849), 
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usnadňuje vládu a urychluje vyřizování věcí a choval jakýs osobni 
odpor k šablonovité zdlouhavosti byrokracie rakouské. Vysoký, 
shrbený, dlouhých rukou a tenkých nohou, jimiž podobal Ee 
fantastickému pavouku, úzkého obličeje, jenž byl širší nahoře 
a rozvijel se v lehkou korunu tmavých vlasů, jež stínily čelo 
klenuté, překvapoval a znepokojoval svým chlubným a hlučným 
chováníLm J'eho činnost zvrhovala se v horečku; rozkládal rukama, 
smršťoval tvář, zadrhoval v řeči, polykal slova, psal bez interpunkce 
a bez začátečných velkých písmen. Tyto známky prozrazovaly dosti 
pokročilou poruchu mozkovou, která končívá velmi rychle náhlým 
záchvatem mrtvice; nesnesl odporu a vše, co bylo obmezením auto
rity nebo rozdělením moci, vzbuzovalo v něm chorobný odpor. 

Jako Stadionovi tak i Bac h o v i 1 byla ideálem správní sou
stava zřízená ve FrancU od Napoleona 1. Ze všech osob, jež účast· 
nily se vlády v Rakousku od půl století, nikdo nebyl přísněji po~ 
suzován nežli on, a ačkoli mravní jeho cena, zdá se, byla velmi 
skrovná, patrně upřílišuje se v přísných odsudcích, vyslovených 
proti němu. Všed brankou do kabinetu urozených pánů, potkav 
se s pohrdlivým chováním těchto aristokratů, kteří nezapomínali 
ani na jeho počátky ani na jeho nešlechtický stav, byl ochoten 
k nejhorším pracím a schopen nejpotupnějších kompromissů. Jako 
Stadion i on byl přesvědčen, že vláda v Rakousku přísluší přiro
zeně Němcům a změna politického smýšlení zůstavila v něm nepře
konatelný odpor k řádům svobodomyslným. V záměrech jeho byla 
aspoň poměrná umírněnost; málo sobě vážil chvastavosti a byl by 
si jen přál povrchními ústupky usmířiti hněvy. Několikrát přijal 
zodpovědnost za činy, jichž neschvaloval, a kdyby bylo záleželo jen 
na něm, vládní moc, byť nebyla méně násilná, byla by se jevila méně 
bezohlednou a obratnější. Jinak jeho nadání administrativní bylo 
:mamenité a měl vzácnou zásluhu, že s prozíravostí velmi čilou 
volil spolupracovníky, od nichž dosáhl všeho, co mohli mu opatřit, 

I Ale x a n der Bac h, narozen t v Loosdorfě v Dolních Rakousích 
roku 1813; advokát, cestoval po západní Evropě a oblíbil si tu myšle,nky 
liberální roku 1848 byl jedním z vůdců strany novotářské; s arcikněžnou Zofií 
měl roz~luvu (15. března), následkem které zřejmě ochladl revolucionářský 
jeho zápal; byv ministrem spravedlnosti v kabinetě radikálním ze dne 1~. čer: 
vence zachoval svůj portefeuille za Schwarzenberka a nastoupil po StadIOnOVI 
v ministerstvu vnitra (v červenci 1849); jeho úřadová?Í je vyznačeno četnÝI?i 
zákony správními a konkordátem. - Podal svou demIssl,v srpnu 1859; poslan 
jako vyslanec do Říma, kde zůstal až do roku 1868. ZiI potom zapomenut 
ve Vídni a zemřel roku 1893. 
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a jichž oddanost si dovedl získati. Stal se vzácným nástrojem 
reakci, jejíchž rozkazů nezkoumal a jejíž službě věnoval velmi 
znamenité vlastnosti duševní. 

Mezi Windischgratzem a Stadionem nebo Bachem, mezi kon
servativci a centralistickými byrokraty S c h w a r z e n ber k 1 nepři

stoupil k žádné straně. Rád se chlubíval, že nechtěl si vytvořiti 

žádný system dříve, néž dá se do akce; 2 v skutku pohrdal theorií 
a doufal, že ji nahradí svou rázností, jež byla nepopěrná, a svým 
nadáním, o němž bylo lze pochybovati. Osobnost jeho prozrazovala 
vůli neústupnou a chladné rozhodnutí hráče, jenž při sázce chce 
vždy čeliti štěstí, dává přednost odvaze před ziskem. Nerozvážné 
kousky a pověstná dobrodružství, jež podnikal za svého mládí 
oslabily jeho nervy; promrhal život všelijak a liboval si je~ 
v silných draždídlech, jichž potřeboval, aby se vytrhl ze spavosti, 
ve kterouž upadal. V jeho chování bylo něco napjatého a pře

mrštěného, co nevyhnutelně vedlo ke katastrofě. Měl štěstí, že 
zerrdel záhy, dříve než podlehl trestu za svou vychloubavost, ba 
1 ze vzdálí tento chlubný hrdopýšek, který měl vždy ruku na jílci 
svého meče, nás klame ještě. Kdyby byl přinucen tasiti jej, byl by 
se hned přelomil v jeho rukou, a za zpupnost jeho těžce odpykaJi 
jeho nástupci. Vice ještě než Stadion nešetřil přání národův, a řády 
svobodomyslné vzbuzovaly v něm tolikéž opovržení jako hrůzy; 

»byl přesvědčen,« praví Huebner, nejhorlivější jeho obdivovatel, .že 
především dlužno založiti mocnářství na zásadě a touto zásadou 
že jest autorita. Z toho vyplýval odpor, jež budily v něm liché theorie 
nové, ale i nezlomná oddanost k tomu, co bylo správného v těchto 
theoriích, k jednotnému zřízení mocnářství; vším odporem kon
servativců nedal se odvrátit od toho.« Ideálem jeho byl cař 

, a když jel poklonit se mu ve Varšavě, nebylo to pouze 
z vypočtu a aby získal pomoc jeho proti Prusku, nýbrž hlavně 
z č~rého obdivu k panovníku, v němž vtěloval se vojenský des· 
potlsm. 

, Jako většina státníků, kteří spravovali Rakousko, posuzoval 
otazky jen s hlediska politiky zahraniční. Chtěl panovníka moc-

I. Felix Lud vík ~níže ~e Schwarzenberka (1800-1852) vstoupil 
do VOJska, potom do dIplomaCIe roku 1824, účastnil se dobývání Vídně 
~Ok\1848;_Jako předseda rady ministerské (v lIstopadu) obnovil vliv Ra· 

( 
oUl~ a V Nemecku a přinutil Bedřicha Viléma IV. ke kapitulaci olomúcké 

v lstopadu 1850), umřel náhle dne 5. dubna 1852. 
> Huebner, str. 357. 
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ného, jenž by bez dozoru nakládal s příjmy říšskými, a takto byl 
s to, aby vykonával převážný vliv v Evropě. Habsburkové před 
rokem 1848 »dovedli, když se jim líbilo, zjednati vítězství své 
věci v Německu a v Italii; bděli nad zachováním stahl quo 
v Orientě a v postavení podřízeném udržovali mocnosti, jež, jako 
Prusko a Piemontsko, hleděly vzrůsti, a zároveň zachovávali rovno
váhu mezi oběma druhými velmoc mi pevninskými, Ruskem a 
Fra ncií:« 1 Schwarzenberk nespokojil se více touto převahou 

mravní. - • Všecko tajemství jeho politiky,' psal Vitzthum, >ob
saženo je v této větě: Poněvadž 38 mil1ionů poddaných rakou
ských nebylo lze ovládati podle vzoru z let 1815-1848, hleďme, 
není-li možná založiti říši 70 millionů Němcův, Uhrův a Vlachů.« 
Je spravedlivo uznati, že kráčel takto v tradicích Habsburků; 

však tato politika světová, kterou skrýval Metternich nekonecnými 
ohledy, musila naraziti na odpor nepřekonatelný, jakmile se sta
věla na odiv. V Rakousku samém byla by se líbila jen části 

Němcův, a Schwarzenberk si je odcizil drsností svého postupo
vání. Staral se málo o ně, protože spoléhal na své pluky; však, 
jak poznamenal Havlíček, nebylo maličkostí skloniti pode jho 
35 millionů nespokojencův, a na dlouho nepostačí k tomu 500.000 

vojáků ministerstva. 
Nepředvídal nesnází z tak velké dálky a dal se svésti lečkami, 

jež mu kladlo štěstí; zatím Maďaři ve zmatku opouštěli Pešt 
(v lednu 1849); po porážce u Custozzy Piemonťané vyžádali si 
pnmen (v srpnu 1848) a strana revolucionářův italských vysílila se 
rychle; Prusko za slabé vlády Bedřicha Viléma IV. kompromito
valo se svým koketováním s Frankfurtem, ale neodvážilo se hnáti 
do krajnosti svou smělost; Francie byla ochromená vnitřními svými 
zmatky, a přízeň cařova byla zabezpečena každému, kdo vztyčil 
prapor reakce. Za těchto okolností bylo by novým ministrům třeba 
jakéhosi hrdinství, aby přijali dozor parlamentu, a přese všecky 
rozdíly ve smýšlení, sjednoceni jsouce společnou nenávistí k sou
stavě konstituční, chopili se moci s úmyslem ukončiti revoluci. 
Nechali sněm říšský živořiti ještě několik měsíců, nestarajíce se 
oň; zatím co rokoval na prázdno, zřídili znovu správu, sesílili 
vojsko a připravili tak dobře mysli ku převratu státnímu, že, když 
byl vykonán, neprojevila se žádná chut k odporu. 

1 Otakar Lorenz, >Staatsmanner und Geschichtschreiber<, 
str. 96. 
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První péčí Schwarzenberkovou bylo dosaditi na trůn panov
níka, který by nebyl vázán žádnou přísahou a kterého > bylo by 
možná ukázati vojsku .• Stěží přiměli Ferdinanda, aby podržel moc 
až do té doby; by! šťasten, že odevzdal vládu svému synovci 
(2. prosince 1848). Novému císaři Františku Josefovi 1 bylo 
osmnácte let; z posledních událostí zachoval si hlubokou trpkost 
a naučil se svou důvěru skládati výlučně ve vojsko. - Co by byl 
náš Pán Bůh, říkával rád Schwarzenberk, bez archanděla Gabriela 
s jeho mečem ohnivým? -- Byl jist, že nový císař bude ochotně 
říditi se jeho vedením. Plán jeho byl úplně stanoven: pánům po
slancům, říkal, dovolí se ještě některý čas mluviti hloupě, čím se 
zajisté vysílí, pak oktrojuje se prozatímně konstituce; ostatek do
staví se v pravý čas, až revoluce bude potlačena v celé Evropě. 

Rokování parlamentu Kroměřížského nemělo takto žádného 
vlivu na události; ministři nepřicházeli do schůzí; na nejvýše že 
občas Stadion mezi dvěma vlaky zdržel se chvílku na tribuně, aby 
přečetl nedůležitou odpověď na řadu interpelací. Parlament byl 
v skutku jen jakýmsi klubem ústavním. S toho hlediska porady 
jeho jsou zajímavé, protože podávají nám přesné zprávy o silách 
a přáních stran v Rakousku. Skupině nejčetnější, jež zabírala 
120 členů a jež kolem Čechů sdružovala Rusíny a jižní S!ovany,2 

, v' 1 [Helfert ve. svých vzpo~!nkách zachoval zprávu o tom, jak novému 
cIsan dostalo se Jmena Frantlsek Josef V poradě ministerstva na dotaz 
Schwa:Z<':nbe,rk~v: Nuže, pánové jak to bude: »František Josef. či »František<? 
od povede! stat?] podsekretář; »Oh, prosím velmi: Nikoli p o u z e ,František'.« 
Po .dlouh~ch le,t~ch vyklád~ Helfert: »Aby laskavý čtenář správně pochopil, 
co Jsem, tlm ,m:,nIl, vzpom~n sobě, co se tehda přidružovalo ke jménu před
poslevdnIho cIsare! MetternIch a Sedlnický, absolutismus a censura toto všecko 
c:bs~ze~o bylo tehd.a. ,:e Jménu 'CÍsaře Františka <, toto všecko ~bživlo zase 
tl:n)menem: obnovItI Jmeno toto, zdálo se tehda tolik, co obnoviti všecky tyto 
v:c;.< ~ozho~~uto tedy.pro jméno Františka Josefa. Proměna ta v zá
p.etl mela ?btlZnou práCI v kanceláři a tiskárně, ježto ve všech listinách na 
CIstO psanych a v n;ar:lfest~c~ k ti~ku připravených stálo již jméno >František 
~ruhr,v a ve dvanactl hodmach vsecko musilo býti znovu napsáno a V sazbě 
preme~e:lO. (.Vznik ministerstva Schwarzenbergo-Stadionova< 
v Osvete, 1891, str. 1066.)] 

v 2 [Z)ižní<;h Slovanů v politickém ruchu r. 1848 S lov i n c i ač pro, 
spec~ vZ~Jemny by toho byl vyžadoval, nepřidružili se k Čechům, ~ýbrž dali 
se vla~atl na st:anu německou. Tak volby do parlamentu Frankfurtského 
~ykonany od r:lch velkou ,:,ětšinou Na. sn~mě štyrském slovinští poslanci 
o l:sov~h pro navrh, ve kterem vedle ukhzem národnostních sporů žádalo se 
~p,vJel1! Rakous~a s Německem. Na říšský sněm vídeňský dostalo se sedm
~t c t e poslancu slovinských, z nichž šest slovinských sedláků skoro vždy 
t ~~ovalo v s r~dikálními ~ě;nci, Do ústavního výboru voleno pět Slovinců, 
o 1 co ~echu (3) a Polaku (2) dohromady, a Slovinci byli v něm hlavní 

Oporou na vrhu nemeckého na zřízení krajské, z jehož provedení kynula jim 
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byla heslem rovnoprávnost kmenův a úplná samospráva mocnářství 
naproti Německu; centrum, především dynastické, přálo si těsného 
sloučení se Spolkem Německým, ale zamítalo svrchovanost parla
mentu Frankfurtského a hledalo dohody s federalisty; levice, velice 
oslabená posledními událostmi a na mysli pokleslá zprávami, jež 
přicházely z ciziny, zmírnila neobyčejně svůj program. Poznala, že 
i mezi Čechy jsou opravdoví liberálové a upřímní demokrati. Když 
rokovalo se o z á k i a cl ní c h čl á n c í ch - tyto deklarace práv byly 
tehdáž oblíbeny - Rieger hájil formule nejradikálnější. Slované 
chtějíce šetřiti nedůtklivosti dvoru snažili se o opravdovou správu 
parlamentární a pro zástupce národa domáhali se svrchované 
moci: císař učiní přísahu na konstituci, svěří svou vládu minis
trům odpovědným a v moci zákonodárné bude míti jen veto su
spensivní. 

Za to levice bez vážné nesnáze přijala článek XL, jímž pro
hlášena rovnost jednotlivých národů v mocnářství a přiznala ka
ždému kmenu nepromlčitelné právo vyvíjeti svou národnost a svůj 
jazyk. Poslanec t za Kremži Wildner ohrazoval se, žádaje, aby 
Rakousko nebylo obětováno zé'mÍm. - .Lituji,. odpovědě! Rieger, 
»že slavná sněmovna neměla tehdá, když volila výbor konstituční 
k navržení práv základních, ještě k disposici veliký důvtip, a to 
neobyčejné, tak výhradně rakouské vlastenectví pana poslance 
Kremžského. On by toho byl zajisté důmyslnými důvody dovedl 
v konstitučním výboru, že by základní práva dostala jinou tvářnost, 
mnohem rakouštější. Nejspíš, že by pak tato zněla asi následovně: 
l. Především měj každý, kdokoli jsi na rakouské půdě. vědomi 
výhradně rakouské. 2. Každý Polák, Čech, Italián, Maďar budiž, 
jakmile se zrodí, ponořen do proudu Lethe, aby zapomněl, že jeho 
tísíceleté dějiny jsou starší nežli dějiny sjednoceného císařství Ra
kouského. Hned jak se zrodí, budiž každý rakouský občan, či po 
názoru páně poslancovu lépe každý Rakušan, aby se státu ne
ztratil, na způsob mýtních šraňků černožlutě obarven.« 1 - Tyto 

v budoucnosti naděje, že území slovinské splyne snadněji v administrativní 
jednotu. Se vzrůstem národního vědomí u Slovincu nastával záhy obrat v po
měru jejich k Němcům. Již 19. listopadu 1848 slovinské družstvo v Lublani 
v adres se k císaři žádalo, aby jihoslovanští poslanci byli odvoláni z němec
kého národního shromáždění ve Frankfurtě. Jos. Apih, >S 10 vi n ci in 1848 
Leto., v Lublani 1888. Srovn. J Glucklicha, »K historii našeho poli
tického program u<, v Masarykově Naší Době, X. (1903), str. 25, 28, 
94-95.] v 

1 To jsou barvy praporu rakouskébo. - .Reči Dr. Františka La
dislava Riegra< L, str. 108. 
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vtipy byly přijaty bez hněvu, a ohromná většina tleskala Smolkovi 
jenž v úctě ke tradicím samostatnosti viděl pravý prostředek vy~ 
tvořiti Rakousko volné a mocné. - Čiří centralisté získali počet 
hlasů směšně malý. 

Bylo ovšem mnohem snadněji obecnými výrazy prohlásiti 
rovnost práv než přesným zněním upraviti jejich provedení a jak
mile se přistoupilo ku podrobnostem, rokování nabývalo 'neoby_ 
čejné prudkosti. Zvláštní nesnází zaplétala se situace. František 
Josef ve svém manifestě vyslovil jasně záměr >všecky země 
i kmeny mocnářství spojiti v j eden veliký státní celek,« to jest 
Uhry měly pozbýti svého privilegovaného postavení a býti podro
beny společným řádům. Ale zda druhým zemím příslušelo právo 
usnášeti se bez nich o ústavě, jež by jim napotom byla uložena? 
V?bor ~ezastavil se při této námitce, ač podstatné, a připravil 
navrh, Jehož podle okolností mohlo býti použito pro celé moc
~ářs:ví ~ebo pouze pro jeho část. Toto chování zůstavuje v nás 
JaksI dOJem, že sněm sám vážně nebral svá rozhodnuti, neb aspoň 
že pokládal je toliko za předběžné články, jež potom podle udá-
lostí bude třeba změniti. . 

Vůči chtivé soupeřivosti měl býti učiněn pokus vrátiti se 
opět ku právu přirozenému, jímž byla zde ethnografie, a rozděliti 
Rakou:ko v podle národností. 1 Palacký navrhl zřízení osmi skupin: 
1. z.eme nemecko-rakouské, 2. české, 3. polské, 4. ilIyrské, 5. vlašské, 
6. Jlhos]o~anské, 7. mad'arské, 8. rumunské, z nichž každá by uŽí. 
:ala velmi, rozsáhlé samosprávy. - Toto pojetí, na pohled tak 
Jedn~duche, . jakmile se zkoumalo zevrubněji, ukázalo se nepro
vednym; ,neJen bylo by způsobilo velice spletité nesnáze správní, 
ale na lnlstech nejcitlivějších dotýkalo se všech národů neod
vratně odsouzených ke ztrátě svých osamělých osad, zn~možňo 
~al~ smí~ s ~aďary a rušilo tradice nejdávnější. Pinkas prohlásil, 
ze ,Je neJ,en Cech, ale Bohemus, a že jakkoliv úctyhodná byla by 
prav~ n~r~dn~stí, zpěčuje se obětovati jim hmotné prospěchy 
zem~ ~ Jej! vltv; poznáváme, že národní spory, jakkoli hlučné, 
nez~l~lIy svazky utkané historií, a za základ vzato opět rozdělení 
tradlclOnální. 

r 1 [Srovn. ,studii Gliic.klichovu »K historii našeho politického pro
gs ~m u. O tavz ~a p oll ti ck ého roz děl e n í Ra ko usk a na říš s ké m 
nemu ve Idn! a v K Vv,v' 8 

době', X. (1903).] rOmer!Zl, 1 48-1849<, v Masarykově ,Naší 

A. Den i 5 - Va n č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 21 
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Palacký tehdy za východisko navrhl právo státu českého a 
ministerské sliby ze dne 8. dubna. Neměl žádné čáky získati sobě 
většinu, a protože při skrovné náklonnosti ke kompromissům měl 
malou znalost debatty, vystoupil z výboru konstitučního. Doktri
náři nejsou na svém místě na schůzích, kde běží o vyrovnání ná
roků protivných. Rieger horlil, řečnil, ježto byl mlád, ale měl vždy 
smysl pro skutečnost, miloval život parlamentární, protože v něm 
došel úspěchu a říkával právem, že Čechové zaujmou vždy místo 
dosti prostranné ve sněmu rakouském, aby bez strachu podstou
pili zápas. Se Štrobachem a Pinkasem, kteřiž oba, velmi smířliví 
a umírnění, byli nejoblíbenějšími vůdci pravice, ponenáhlu byl při
veden k vážným ústupkům. Přijali takto ustanovení jedné k o mor y 
I i d u volené přímo od obyvatelstva a ne od sněmů zemských, jak 
by toho byly vyžadovaly zásady a jak Rieger toho dlouho se do
máhal; měla představovati společné prospěchy mocnářství proti 
k o moř e zem í, kteréž uloženo hájiti samostatnost jednotlivých 
zemí říšských. V každé z nich t od sněmů zemských zvolí se do 
ní šest poslanců; tato rovnost patrně byla nepříznivá Čechům 
a bylo ovšem nespravedlivo dopřáti obvodům jako Salzburku neb 
Terstu téhož vlivu jako Haliči nebo Čechám. Většina tvářila se, 
jakoby chtěla jaksi uspokojiti pravici, připouštějíc, aby veliké země 
byly rozděleny na kraje a aby každý sněm krajský volil nad to 
po jednom poslanci do komory zemí. Podle této soustavy byly by 
měly Čechy 15 zástupců, Morava 6 z celého počtu 115. 

Pravomoc jednotlivých sněmů měla se vztahovati na finance 
zemské, na zákonodárství zemědělské, na práce veřejné, na věci 
chudinské, nemocnice a jiné humanitní ústavy, na zřízení spo
řitelen, ústavů zápůjčních a hypothečních bank, na zvelebováni 
umění i věd a v rámci obecných zákonů přijatých v parlamentu 
na věci vyučování a vychování národního, na věci kultu a církve 
a policii zemskou; všecky věci, jež nebyly jim výslovně vyhrazeny, 
měly záviseti na ústředních sněmích; po prudké debattě byl za
mítnut přídavek Riegrův, jímž domáhal se správy soudní pro sněmy 
zemské s výhradou všeobecného dozoru společného parlamentu. 

Trvání sněmu českého, i takto oslabeného, znepokojovalo 
centralisty, a Němci se báli, aby Slované nezneužili tu své většiny. 
Ustanovili, že veliké země budou rozděleny na jistý počet krajů, 
z nichž každý bude míti sně m k r a j s ký; tyto sněmy t budou 
dohlížeti nad obcemi, jak se svým jměním vládnou, rozhodovati 
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o všech rozepřích mezi obcemi neb údy obcí a představenými 
v cestě odvolací podle ustanovení zákona obecního, rozhodovat 
o právu domovském a o odepřeném přijetí do svazku obecního, 
o krajských silnicích a jiných obchodních spojovacích prostředcích 
a jiných věcech, jež pravidelně závisely na sněmě, s podmínkou, 
že v tom případě vzdají se peněžité podpory zemské. V krajích, 
pokud možná, mělo se seskupiti obyvatelstvo téhož jazyka. Zří· 

zení krajské tvoří nejpůvodnější rys návrhu roku 1848 a nedo
stalo se znyovu do ústav novějších.! Většina patrně měla záměr 

vytvořiti v Cechách ohniska opposice místní, o něž by se po pří

padě mohl opírati parlament ústřední, aby zlomil odpor Slovanů. 
Není dokázáno, že by tyto výpočty macchiavellistické nebyly se 
zmařily událostmi. Vskutku od chvíle, kdy Němci v království 
by se byli přesvědčili, že netřeba se jim ničeho obávat od Čechů, 
byli by si uvědomili těsnou vzájemnost, jež sbližuje všecky oby
vatele země, a přirozený spolek, zkalený na chvíli zpozdilým ne
dorozuměním a vzájemnými provokacemi, mohl opět býti lehce 
obnoven 2 

Jednotlivé země budou spravovány místodržiteli jmenovanými 
od císaře a podřízenými ministrům. Jim ku pomoci budou při

dáni radové místodržitelští, ustanovení od moci ústřední a zod
povědní sněmům zemským; t žádn)l skutek místodržícího, který 
se vztahuje na vykonávání zákonů zemských, nemá platnosti bez 
protějšího podpisu místodržitelského rady. 

Jest na jevě, že tento mechanism byl dosti složitý a velmi choulo
stivý, ostatně nemůže tomu jinak býti v Rakousku. Konec konců 
tento návrh, jenž tehdáž nazýván byl federalisticko-centralistickým, 

1 B. Rieger, >.Náš ústavní vývoj od roku 1848<, str. 89. Srovn. 
Hugeln;a~n,:Stud.len z.um oesterr. Verfassungsrechte«, str. 26.
ROko~am vyboru ustavmho o té věci bylo vydáno od A Springra, .p r 0-

toko,le des Verfassungsausschusses im Oesterreichischen 
Re~ch~tage<, vLipsku 1885, str. 315 a násl. [Protokolly zachránil tchán 
Sp;mgru-: Ad. M. Plllkas, který prý dostal přesný o p i s jejich od archiváře říš
skeho snem,,: Jelena. Helfert však míní, že Pinkas sám zmocnil se o r i gi n á I ů 
ve. zmatku, Jenž nastal při náhlém rozpuštění říšského sněmu (.Wiener 
Ll.terar}sch~r Weg.weiser<, 1.~8~, str. 276.) Glucklich právem pozasta· 
Vu)~ se, ze Spnnger mpk se nezmmu)e o rukopise protokolu (>K h i s t o r i i 
naseho politického programu« v Masarykově Naší dobev, X 1903' 
str. 21).] , ,." 

db" L~ F: i s ~ n man~, jenž velmi dobř~ zná Rakousko a jehož mínění v po-
o ~~ vec! ma nepopernou cenu, ačkolI, myslím, uvažuje věci příliš se sta

~?Vl.S a nemev~kéh.o, d?mnívá se, že by bylo prospěšno k uklidnění duchů 
Zltl tohoto znzem krajského. - .Revu e historique< 1902 (květen). 

21* 
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a jenž v skutku byl pokusem mírné decentralisace, byl přija
telným kompromissem. Federalisté neměli nikterak proč býti jím 
nadšení, ale dosáhli záruk cenných, a je pravděpodobno, že tou měrou, 
kterou byli by se vyvíjeli národové slovanští, o něž se opírali, zne· 
náhla byll by si razili prostrannější působiště ve státu. Jejich úspěchy, 
z dobré vůle svolené, nebyly by vzbudily příliš živého záští, rokování 
bylo by sblížilo národy a zmírnilo hněvy, a rozdělení na strany 
politické bylo by znenáhla vstoupilo na místo bojů národních. 
Vláda zase byla jista, že v Češích nalezne oddané spojence, jak
mile šlo o obranu podstatných zájmů mocnářství, a byli by ze
jména poskytli pomoci k upokojení ctižádostivých snah Maďarů. 
V jediné jen věci nebylo jim lze ustoupit od svých požadavků: 
nechtěli za žádnou cenu býti vydáni vlivům německým a zamítali 
tudíž všeliký těsný spolek s Německem. Schwarzenberk mimo 
odpor, jejž v něm budily řády parlamentární, byl tedy též svými 
ctižádostivými snahami zahraničními přinucen rozejíti se s nimi. 

Ve Frankfurtě strana pruská nabývala patrně půdy a nebylo 
možná plýtvati časem, nechtělo-li se dopustit, aby Prusko se 
zmocnilo koruny císařské, které mu nabízeli Gagern a jeho 
přátelé. Uvnitř říše nastala příznivá chv!le učiniti konec revoluci. 
Uhři byli poražení u Kápolny (28. února 1849), a povstání, 
zdálo se, že jest v koncích; vojsko bylo dobře zřízeno a správa 
ochotna. Šlo o to, nedopřáti veřejnému mínění času, aby se opět 
vzpamatovalo. Znepokojivé zjevy označovaly již převrat myslí, 
jenž, nepřistoupí-li se rychle k činu, způsobí přirozeně vážné pře
kážky obrancům absolutismu. Liberálové v parlamentu sbližovali 
se a nabývali smělosti; v Čechách opposice se znovu organiso
vala a S lov a II s káL í P a uveřejnila bouřlivý manifest Bakuninův; 
adressy, opatřené tisíci podpisy, přinášely parlamentu osvědčení 
oddanosti, daně scházely se těžce a odvod zavdával příčinu k váž

ným zmatkům. 

Proti sněmu říšskému bylo již popuzeno vojsko, jehož náčel
níci kárali přlliš dlouhou shovívavost Schwarzenberkovu .k této.· 
hrstce ničemů;« 1 - proti němu poštvána šlechta zrušením titull), 
šlechtických; odcizena mu církev odmítnutím návrhu Helfertova, 
jenž domáhal se pro ni "práva« říditi a spravovati své věci samo-

1 Schonhals, >Erinnerungen eines oesterreichischen Vete
r a nese, II., str. 12. 
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statně. - .Biskupové vyrozumívají svobodou církve,« pravil Rieger 
v řeči, jejíž dojem na posluchače byl neobyčejný, >neobmezenost své 
moci ... My chceme svobodu církve, ale nechceme svobodu, jaká 
bývala ve starých Benátkách, svobodu patriciův a k tomu olověné 
sřřechy, ponte deí sospiri a bocca di leone. My chceme svobodu 
církve, ale nechceme svobodu církve s duchovními nobili, s taj
nými konsistořemi, s rotou romanou a se žaláři kněžskými, jako 
jsou u sv. Jiří v Praze a v Mírově na Moravě. Ptám se vás, 
pánové, ptám se jmenovitě těch mezi vámi, kteří čtU biskupská 
memoranda, kteří znají absolutistického ducha středověkého, jakýž 
v nich vane, můžeme-li s uspokojením vložiti svobodu církve do 
rukou biskupů? Ptám se vás, můžeme-Ii s úplnou potěchou oče
kávati, že oni dají církvi ty instituce, jaké se zakládají v čistém, 
pravém duchu prvotního křesťanství, a jaké jsou též přiměřeny 

~ svobodomyslným ústavám naší doby? Ptám se vás, pánové, jsou-li 
tito mužové, kteří pod starým absolutismem dospěli ke svým úřa
dům - nechci pátrati jakou cestou - jsou-li tito mužové vskutku 
důvěrníky celé církve? Jsou-li důvěrníky věřících, jsou-li alespoň 
důvěrníky celého duchovenstva? Málo čestných výjimek odčítaje, 
pravím: Nejsou! . .. Se všech stran požaduje se svoboda církve. 
Dejtež ji, tu svobodu církve, dejtež ji však v pravém smyslu 
slova: s v o bod a, dejtež ji v plném smyslu slova: c í r k e v. Dejte 
svobodu nejen některým, ale svobodu všem, a rozhodnutí vaše bude 
spravedlivo. « 

Před rokem 1848, píše historik katolický, správa připouštěla 
sic, aby Rakušan vykonával své povinnosti náboženské, aby v ne
děli byl přítomen mši a o velkonocích se zpovídal. To vše je 
znamenité; ale nic nad to. Nebylo ani nadšení ani vroucí zbož
nosti. Duše křesťanská byla podrobena příliš úzkostlivému do
zoru. - Úkolem ústavů, kde se vzdělávalo duchovenstvo, bylo 
připraviti mladé kněze, kteří by přijali tuto správu neb aspoň ne-
bojovali proti ní než nesměle. Metternich, jsa dalek všeho my
sticismu, nechoval žádné sympathie pro romantiky katolické, 
a chlad málo tajený, jejž jevil vždy k jesuitům, nebyl jistě vzdálen 
nepřátelství, s nímž potkával se v jistých kruzích vysoké aristo
kracie a dvora. t Dne 13. března Bernard rytíř Meyer, jeden ze 
stoupenců strany ultramontánské, setkav se se svým přítelem P. Brun
nerem, jenž rozčilen strachoval se, že s řítí se celá budova státu 
Rakouského, těšil ho řka: Rakousko je stará budova, a staré domy, 
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třeba že za větru hodně stenají a praskají, proto však se nesřítL 
Brunner připustiv možnost tuto mínil, že v tom případě revoluce 
mohla by prospěti kněžstvu a osvobodit je od svěrací kazajky 
josefinismu,l- V skutku biskupové neztráceli času, aby předložli své 
stížnosti. Měli vřelou ochránkyni v arcikněžně Žofii a velmi obrat
ného prostředníka v mladém knězi, jenž určen byl k slavné dráze, 
Josefu Otomaru Rauscherovi, 2 příštím arcibiskupu Vídeňském , 
který s oslňujícími dary vzdělání spojoval neobyčejně obratné 
chování. Získal rychle přízeň příštího panovníka, Františka Josefa, 
jemuž byl učitelem ve filosofii, se Sch warzenberkem redigoval 
články oktroyované ústavy o církvi. Přesvědčil posléze svého 
císařského žáka, že sněm bezbožný nezasluhuje žádného ohledu. 
Koalice všech prospěchů konservativních byla od té chvíle úplná_ 3 

V noci ze dne 6. na 7. březen 1849 přední. poslanci pravice 
a středu byli zpraveni, že Stadion a Helfert 4 přibyli právě a při

nášejí jim důležité oznámení. Přispěchali u velikém pohnuti. Stadion 
jim oznámil, že vzhledem k zdlouhavosti parlamentu ministerstvo 
rozhodlo se oktroyovat ústavu a dal jim ji přet3ísti. Poslanci pro
jevili své rozhorlení, mluvili o úkladech, připomínali sliby císařské. 
Vřelost jejich slov, patrné pohnutí mužů, jichž mírnost a věrnost 
byly nepopěrné, jako Braunera a Pinkasa, otřásly Stadionem; ne
ovládl svých nervů, přemáhala jej dobrá vůle: zdál se váhati, slíbil,. 
že předloží námitky poslanců předsedovi rady ministerské. 

Jakmile byl sám, vzpamatoval se rychle. Opatření policejní 
byla již učiněna; o první hodině ranní vojsko obsadilo palác arci
biskupský, kde zasedal sněm říšský, a poslanci, kteří chtěli tam se 
dostati, nalezli vrata zahrazena. Co bylo činiti?-Odvážiti se zřejmého 

1 Bernard rytíř Meyer, >E r 1 e b n i s s e«, 1., str. 287. 
2 Wolfsgruber, »Jos. Othmar Cardínal Rauscher, Fiirst

b i s c h o f von W i e n., ve Freiburce Breisgovském 1888, str. 48. a násl. 
, ,Říšský sněm, který si osobuje dělat náboženství, nesmí déle existo

vati,< pravíl státní podsekretář Helfert k poslancům za noci ;oe dne 6. na 
7. březen (List dr. Pinkasa proti dr. Helfertovi, Černý, .Boj za právo., 
str. 591). Jinak nesluší upříiišovat důležitost zakročení duchovenstva; od 
počátku Schwarzenberk byl pevně odhodlán sprostiti se co možná nejdříve 
sněmu. Helfert, jenž tvrdí opak (IV., 2, str. 464), sám podává nám toho dů
kaz. Přiznává, že od 12. ledna kníže byl rozhodnut rozpustiti sněm, dříve 
než by tento měl kdy vykonati své dílo, a že přiveden byl k tomu tím, že 
většina z povolnosti k ministerstvu vrátila se k jednomu ze svých snesenÍ. 

, [Zkušenosti a paměti své o rozehnání ústavodárného sněmu Kroměříž
ského uveřejnil J. A. Helfert pod názvem »K a t a str o fa« ve Vlčkově 
Osvětě, 1897, str. 307 a násl.] 
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odporu? - Nebylo možná pomysliti na to. Sepsána protestace dosti 
matná a planá; některé zatykače vydány proti členům levice, kteří 

t byli zapleteni do událostí říjnových; jiní byli varováni, že, ne
opustí-li hned město, budou stíháni. Dne 8. března byl všemu 
konec; výprava kroměřížská byla lépe vedena než výprava uherská, 
a vojsko mohlo býti právem hrdo svými vůdci; vyznamenavše se 
v Praze pobitím několika desítek studentů, dovršili právě svou 
slá vu rozptýlením několika set poslanců. 

Čechové pochopili tehdáž dosah chyby, kterou spáchali, že 
své štěstí spojili se dvorem, jemuž nebylo důvěřovati, a s minister
stvem, jemuž nedostávalo se porozumění. Revoluce, zahájená pro 
střed tak zářivých nadějí, skončila žalostným úpadkem, z hvězd
natých snů, jimiž se opájely mysli, zůstalo, jak smutně napsal jeden 
z vůdců, jen »hrozné brnění hlavy«. Situace byla horší než roku 1847 
protože sněm pražský zahynul v bouři, a že tápající a bázlivá vlád~ 
Metternichova byla nahrazena krutou činností dobrodruhův, opoje
ných svými vítězstvími a odhodlaných odkliditi tradice nejctihod
neJsi. Strany navzájem svalovaly na sebe zodpovědnost ze společ
ného neštěstí; mírná strana vyčítala radikálům jejich neopatrnost, 
a ti na hlavy sypali jim jejich neobratnost a jejich nesmělé kom
promissy; měli pravdu jedni i druzí, cítili to, a vědomí chyb spácha
ných stěžovalo ještě obecnou skleslost. 

Čechové několikrát domnívali se, že dosahují cíle a že v rukou 
svých drží samostatnost království: pád byl těžký a jejich zoufalost 
přirozená. - Dnes, když střízlivěji posuzujeme věci, zdá se nám 
že revoluce roku 1848 poskytla všecky výsledky možné, a že tyto 
výsledky nebyly nepatrné. 

I když nehledíme ke zrušení správy feudální, panovník ně

kolikrát uznal práva koruny Svatováclavské, a jakkoli křehká 

a pomíjející bývají slova královská, přerušeno jimi promlčení 

a nová síla vlita právním důvodům vlastenců. Konečně a hlavně 
národ český, po prvé od dvou století, učinil projev života politi
c~ého; přestal býti bytností morální; bylo vidět jej mluvit a jednat, 
vedělo se, že za spisovateli, na něž se někdy díváno jako na osa
mocené snílky, tísní se několik millionů lidí; myšlenka slovanská 
pronikla na Moravu, kde její představitelé, posud řídcí, rychle 
kolem sebe sbírali ohromnou většinu obyvatelů, vytržených z vlivu 
?ěmeckého. Bylo řečeno, že den 11. března vyhladil Bílou horu: 
Je to pravda v tom smyslu, že otázka česká, která porážkou 
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roku 1620 zdála se býti naprosto potlačena, byla nově dána, a to 
takovým způsobem, že napříště nebylo možná jí nedbati. 

Běželo nyní o to, aby udrženy byly voje národní a vycvičeny 
k boji. Mezi muži, kteří v těchto létech zkoušek pozdvihli mysli 
pokleslé a vytvořili armádu budoucnosti" K are 1 , H .~ v I í č e ,k 
zasluhuje místo přední. Ve chvílích zkouse~ poZnaVajl se ?,u~e 
hrdinské: po dvě léta stál v nejprudším ohm, osamocen, snas,eJ~ 

tíhu reakcionářského záští, soustředěného proti němu; zachraml 
čest strany a umožnil naději blízké odvety. 

HLA VA TŘETÍ. 

REAKCE A CENTRALISM.l 

březnová roku 1849: zkál;a svobod parlamentárních a praerogativ 
království. - Práva národností. - Národní Noviny a Havlíček. - Spiknutí 
květnové roku 1849: sta v obležení v Praze; zkáza strany radikální. - Pokrok 
reakce: S lov a n; internování Havlíčkovo. - Odvolání ústavy (31. prosince 
roku 1851): absolutism vojensky; potlačení posledních svobod; všemocnost 
policie. - Konkordát roku 1855. - Thun a oprava vyučování: čeština ve 
správě a ve škole. - Vzrůstající odpor národův a hmotná zkáza země. 

Nezdary diplomatické: krise roku 1859. - Bilance absolutismu. 

V jednom z četných memoriálů, jež Bedřich Vilém IV. poslal 
Schwarzenberkovi, navrhl mu, aby v Německu bylo svoláno ná
rodní shromáždění, v němž by Rakousko a Prusko byly zastoupeny 
po padesáti důvěrnících. - Padesáte mužů spolehlivých, pozna
menal po kraji ministr i král Pruský je věru šťasten, jestli je má; 

! Nejdůležitější revue pro tuto dobu jsou > Un ser e Z e i t. a > Die 
G e gen w art <. 

Jediná úplná nejnovější historie Rakouska jest Roggeova »0 e s t e r r e i ch 
Von Vilagos bis zur Gegenwart< (3 sv., 1872) v duchu čiře něme
ckém, deklamační a zmatená. 

C. Wurzbacha .Biographisches Lexikon des osterr. Kaiser
staates< (1856-1871) je prostřední, ale užitečný. 

»P a mě t ie Meyerovy (1875), Hasnerovy (1í592), Fričovy (sv. III. a IV.), 
Wachsteinovy. - Krones, .Moritz von Kaiserfeld. (1888), Jakub Malý, 
-Naše znovuzrození. sy.4 . • Za nové doby absolutní. (1852-1860), 
v Praze 1883, - Brandl, >Zívot K. J. Erbena. (1883). 

Havlíčkovy >Politické spisy« vydal Zd. V. Tobolka, 3 díly, (1900-
1903), Veselský, >K. Havlíčka Kutnohorský pobyt a porotní soud 
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v Rakousku sotva bychom našli čtyři. Kníže netázal se, je'li 
na dlouho možná vládnouti se čtyřmi, třeba je í vedl takový 
kaprál, jakým byl on; netušil, že záští národů je vytrvalé, a že 
dostavuje se vždy chvíle, kdy vládcové jsou nuceni ucházeti se 
o jejich oddanost. - »V álku ve vzbou řené zemi,' psal Wessenberk 
t arciknížeti Janovi (5. března 1849), .nelze posuzovati pouze se 
stanoviska vojenského. Nestačí zvítěziti nad národem, třeba opět jej 
získati pro sebe; uspořiti bitvu bývá často lépe než zvítěziti. My
slím, že málo se podniklo, aby se působilo na mysli, čím věc by 
se byla usnadnila. Povstání dlužno pokládati za těžkou nemoc, za 
prudkou horečku nervovou, kterouž doporučuje se mírniti, pokud 
možná, tišivými léky.« - t .Uhři,. psal později (28. června 1850) 
Doblhoffovi, -nejsou žádní Liliputáni, kteří by se spokojili s bon
bony. Vláda nemůže neuznati důležitost Uher, jíž jistě přibude pro 
Rakousko tou měrou, čím vice bude odkazováno na východ. Ale 
nejen v politické, i ve hmotné příčině růsti bude důležitost Uher. 
Tam uloženy jsou hlavně zdroje pomocné jak pro finance, tak 
pro moc vojenskou. Nyní jakás anarchie vládne v krásných, úrod
ných Uhrách, vítězové nedovedli býti velkomyslnými ve chvíli pří
hodné, zapomněli, že koncem každého zápasu musí býti mír, a po
znávají nyní, že země neupokojená podobá se velice nepřátelské.« 1 

Sám Metternich, který rád dával své rady, naznačoval opatrně 

konaný 12. listopadu r. 1851., v Kutné Hoře 1889, .K. Havlíčka 
Rodinné listy Brixenské<, t vydal V. V. Zelený, v Hoře Kutné (1888). 
[Vydání korrespondence Havlíčkovy, bohužel nedokončené, od K. Quisa 
v Praze (1903).] 

O opravách a o správě vnitřní Hauer, >Polit-statistische Ueber-
s i c h t der Ve r a e n der u n gen in der Ve r f a s s u n g, Ad min i str a t i o n 
und der Haushaltung der oesterr. Monarchie. (od března 1848 do 
března 1851), ve Vídni 1851. Pokračování téhož díla až do r. 1855. - Stuben
rau' h, .Handbuch der oesterr. Verwaltungsgesetzkunde<, ve Vídni 
1861. - Andrian, .Centralisation und Decentralisation in Oester
reich<, 1850. - Czoernigg, .Die Neugestaltung Oesterreichs< 
1859. _ Czoernigg, .Ethnographie Oesterreichs<, 1855-1857 (3 sv_, 
nedokončeno), (Anonym), .Oesterreichs Desorganisation und Re
organisation<, 1861. - Černý, .Boj za právo. (sbírka pramenů, 2 sv" 
jde od 4. března 18 \9 do 20. října 1860). - Boh. Rieger, .Č e s k á stá t o 
p r á v ní o t á z k a v L 1848-1865< ve Vlčkově Osvětě, 1901. 

O církvi Schmid, .Geschichte der kath. Kirche in Deutsch: 
land von der Mitte des XVIILJahrhunderts<, UL, v Mnichově 1873.
Wolfsgruber, .Josef Othmar Cardinal Rauscher<, ve Vídni 1888. -
.Kirchliche Zustande in Oesterreich unter der Herrschaft 
des Concordats<, v Lipsku 1859. - Flix, .B ri e fe a us Rome, 1864. -
Frankfurter, »G r a f Leo T h u n, Fr a n z Ex n e run d Bon i t z·, ve 
Vídni 1893. 

1 Arneth, .J oha nn Freiherr von Wessenberg<, II., str. 304 a 312. 
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svému nástupci, že překračuje míru, I a princezna Melanie litovala, 
že přísnost, snad nevyhnutelná,;. byla nesnesitelná způsobem jak 
se tu vykonávala.« . , 

Schwarzenberk krčil rameny. Když po státním převratu prince 
Ludvíka Napoleona divil se kdosi, že kníže se těší z úspěchu 
:nuže, k:e.rý z mnoha důvodů měl mu býti podezřelý: - .Lepší 
Je,« od:ettl, .kdo~oli, než někdejší hlupáci.< 2 Měl i1lusi, jaká bývá 
u prostredních VOJínů, že stačí opovrhovati překážkou, aby byla 

odstr:ně~a; k~yž, ~t~sti kolísalo, zdvojoval sázku až do chvíle, kdy 
poplasem protlvmcl Jeho vzdávali se hry. 

V ěříme-li v té věci Helfertovi, Schwarzenberk měl skutečně 
v úmyslu provésti ústavu ze dne 4. března 1849: 3 možná ovšem 
tázati se, zda kníže, jenž nemnoho si vážil Helferta, odhalil mu 
do podrobna svůj záměr. Zdá se mi nekonečně pravdě podob
nejSím, že nerozhodným a bázlivým chtěl prostě poskytnouti zá· 
mínku, aby se podrobili. Přes vítězství II Kápolny (28. února 1849) 
a u Novary (23. března t. r.) ani Uhry ani Halie nebyly nadobro 
pokořeny.;. Anglie se netajila svými sympathiemi pro Mad'ary, 
a nebylo JIsto, zda Francie nevystoupí ze své nečinnosti; hlavně šlo 
o to, aby se neodcizili liberálové němečtí. Schwarzenberk pokládal 
za do~ré .neodkrývati hned své poslední záměry .• Co myslíte 
o konstltucl?« ptal se generáh, jenž pomáhal rozehnati parlament. 

»Excellence, abych pravdu pověděl, obsahuje velmi dobrý 
článek, totiž. že dopouští revisi. - Ale ne, dokonce ne, konstituce 
trvá a my se jí přidržíme. • Těmito výpovědmi nezávaznými udržo
valy se illuse více méně dobrovolné, jež ukolébaly umírněné a po 
případě byly jim výmluvou, aby ospravedlnili své slabosti. 

Kdyby byl býval upřímný ve svých rozhodnutích lžiliberálních 
~~by!o by mu možná zastaviti se na cestě, na kterou se pustil~ 
Ustava ze dne 4. března potkala se se vzácným úspěchem v Ra
kousku, usmířila opět národy a strany v hrozivé opposici proti mini
sterstvu. V Praze pluky byly pozdravovány pokřiky: Ať žije Košut! 
a Rieger prý řekl: Nezbývá nám již, než abychom šli do Frank
:urta. S.ám fakt, že takové slovo nezdálo se nesmyslným, ukazuje, 
Jak velIce rozhořčeny byly mysli. Chorvaté a Srbové, kteří na 

1 Metternich, VlIL, str. 44. 
2 I b i d. VIII., str. 121. 

, Byla prohlášena dne 9. března, ale dříve datována. 
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obranu mocnářství proudem prolévali svou krev, sklamáni nyní 
a uvedeni v závislost vice ponižující, než byla maďarská, .pociťo
vali dojem podobný, jaký byii by cítili Němci, kdyby po bojích 
za svobodu Rusové byli jim dáni za vládce.« Ve Vídni přes stav 
obležení rozechvění bylo takové, že bylo se obávati nového po
kusu o vzpouru, jestliže Maďaři dosáhnou jen nějakého úspěchu. 
Žádný nátlak administrativní nebyl by dost účinný, žádný zákon 
volební dost obratně sestavený, aby ministerstvu zabezpečil vět
šinu. Při prvním styku s parlamentem bylo by padlo. Nezbývalo 
mu tedy než vládnouti násilím a znenáhla odvolávati své sliby. 

Zdá se pravdě podobným, že mezi kollegy Schwarzenberko
vými někteří, snad Stadion a ještě spíše Bach a později též 
Thun rádi by byli dopřáli ústupků veřejnému míněni, a že pozo
rovali vady soustavy výstředně potlačovací. Jejich vliv byl malo
mocný vůči straně vojenské, kterou »bylo nesnadno přesvědčiti, že 
konstituce je něco jiného než kus papíru.« Tito I i ber á lov é byli 
podezřelí svým rodem a původem a udržovali se ve vládě jen 
tím, že poslušně vykonávali rozkazy strany reakcionářské. 

František Josef, který se své strany byl by se mohl poklá
dati vázaným svými sliby, jsa příliš mlád, aby se vybavil z vlivu 
Schwarzenberkova, zdá se, že nesledoval hned věcí veřejných příliš 
bedlivě. Při velmi šťastné paměti měl skutečnou dobrou vůli, ale 
dal se snadno zvábiti zábavami, jež se přirozeně nabízely císaři 

mladému a švarnému. Jinak jeho vědomosti byly skrovné a jeho 
obzor nerozsáhlý. Prostředně byv vzdělán, vedením Bombellesa, 
obyčejného pobožnůstkáře, jenž dal mu jen nevalné professory, 
vyrostl v přesvědčení, že má vykonati úkol Prozřetelností jemu 
uložený. Události roku 1848 zůstavily v něm dojem hněvu a 
hrůzy; nejmírnější liberály pokládal za zrádce, neměl důvěry než 
ve vojsko a neobjevoval se nikdy než v uniformě, takže lid ho 
nazýval poručíkem s červenými kalhotami. Jeho vojenský vy
chovatel, plukovník Hauslab, jediný muž důstojný, s Rauscherem, 
jenž stýkal se s ním v jeho mládí, vyškolil jej a dítě nevrlé a 
mrzuté přetvořil ve skvělého kavalíra, smělého a pěkně se nesou
cího. Co do stránky mravní zůstával jinochem dobře vychovaným, 
co dílem bylo zkušené matky jeho arcikněžny Žofie, něžný, pří
větivý, bez vzletu, bez osobního přemítání, bez idei, bez odporu 
stejně proti událostem, jako proti poručníkování. Poslouchal 
ochotně popudu svého ministra a nepřipadlo mu na mysl, že 
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jeho prospě~h a jeho čest mu přikazují, aby stál v slově, jež dal 
svým národům. Protože jinde všeliký odpor zlomen a že 
v Evropě reakce byla všude vítězná, nic nebránilo původcům 

převratu státního, aby své vítězství nehnali až do krajnosti. Zá
kony, jež vydávali pod záminkou, že připravují provedení kon
stituce, obmezují takto vždy více svobody, jež obsahovala, a po
stupnými úchvaty usnadňují obnovu čirého despotismu, jak ko
nečně bude prohlášen patentem ze dne 31. prosince 1851. 

Parlament Kroměřížský, psal žurnál ministerský> MiliUirfreund. i 
svým původem nám připomíná onen den hanby ze dne 15. května, 
onen ohavný den nevděku a lži, kdy v osobě nejhodnějšího moc
náře pohaněna byla ona práva, jež zákon zaručuje všude i sa
mému žebráku, nedotknutelnost jeho osoby a domu. Tato odporná 
upomínka byla by nám zkazila i sebe lepši konstituci vzešlou 
z takového pramene. - V podobném úmyslu Stadion a Schwar
zenberk jali se především potlačovat upomínky revolucionářské 

a z nové konstituce vyhlazovati do nejmenšího sledu myšlenku 
svrchovanosti národní. Parlament svolává se panovníkem a sne
sení jeho jsou platná, jen když jsou potvrzena od něho; v ne
přítomnosti poslanců panovník za odpovědnosti ministrů vydává 
nařízení s dočasnou mocí exekutivní. Rozpočet svoluje se každého 
roku, ale vydání jsou stanovena zákonem a daně dále vybírají se 
zákonitě, pokud nebyly řádně zrušeny, totiž rozhodnutím parla
mentu schváleným od panovníka; konstituce nepraví, že schválení 
sněmoven je třeba ke zcizová.ní statků korunních, k stavení nováčků 
a k uzavírání půjček. Ministři zastavují výkon snesen! sněmů 
zemských a rad obecních, míní-Ii, že odporují zákonu nebo blahu 
veřejnému. Volby konají se hlasováním veřejným a ústním. 

Moc panovníkova je mnohem silnější než před revolucí, pro
tože theoretické ústupky učiněné potřebě kontrolly národní da
leko jsou překonány prospěchy, jež nalézá v opravách správních, 
jež revolucí byly umožněny. Dříve moc jeho, v zásadě neobme
zená, byla oslabena trváním úřadů patrimoniálních, jež závisely na 
ní jen neúplně, správou kollegiální, povinností vybírati jisté úřed
níky z určitých tříd poddaných a konečně tím, že chyběla dosta
tečná moc veřejná. - Nařízením ze dne 8. června 1849 zřízen 
byl v celé říši podle vzoru, jaký trval v Italii, sbor četnický, zá
vislý na ministrech války a vnitra; jeho zásluhou vůle ministerská 
od té doby vykonává se všude; četníci jsou pečlivě vybíráni z vo-
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jáků v kázni nejlépe vycvičených, přikazuje se jim, aby se vyhý
bali všemu důvěrnému styku s obyvateli, svědectví jejich nemůže 
býti zamítnuto a pravou hrůzou svírají obyvatelstvo. 

Systém kollegiální je pozměněn tak, že náčelníkům úředním 
zůstaveny jen věci obecné tezpečnosti jakož i dozor a jmenování 
nižších úředníků; pořad v hodnostech jest ustanoven a jednotlivé 
země podřízeny jednostejné soustavě správní. Na prvním stupni 
hejtman krajský, jehož moc vztahuje se na území čtyř tisíc čtvereč
ných kilometrů; jemu ku pomoci jsou komisaři, z nichž někteří 
mohou podle místních potřeb být ustanoveni pro určitý obvod; nad 
nimi presidenti krajští se svými rady. Presidenti závisí přímo na 
ministerstvu, a správce zemský, který nemá již žádného důvodu 
existenčního, zachovává jen neurčitý dohled a úřednictvo velmi 
skrovné, než nastane doba, kdy bude možná jej zrušiti. Stadion, 
velký obdivovatel francouzské soustavy prefektoriální, přijal však 
od Steina a opravci'l německých z počátku XIX. století jisté upo
mínky fysiokratů. Rád říkával, že svobodná obec je základem 
státu svobodného a předem postaral se o komplikovaný pořad 

výborův obecních, okresních a krajských, jichž pravomoc ostatně 
byla velmi obmezena a z nichž pečlivě by! vyloučen živel lidový. 
Přes tuto opatrnost bylo na neurčito odročt no provedení těchto 
zákoni'l, jimiž ustanovena pi'lsobnost těchto sborův, a nařízením 

ze dne 23. prosince 1850 pravomoc jejich přikázána přednostům 
okresův a krajů. 

Bylo nutno, aby úředníci političtí cele se obětovali vyřizo

vání věcí velmi četných, jež jim byly svěřeny. Soudnictví bylo 
úplně odděleno od správy a zřízeno podle soustavy francouzské; 
nařízením ze dne 7. srpna 1850 předepsáno zřízení dvoru kasač
niho: - ve shodě se zásadami konstitučními, podle nichž spra
vedlnost v celém mocnářství koná se jménem panovníkovým, 
a protože sluší přihlížeti k ustanovení co možná největší jedno
stejnosti v zákonodárství a v prováděni zákonů, tento dvůr bude 
tvořiti jen jeden sbor, i třeba-Ii pro potřeby spravedlnosti rozděliti 
jej na několik komor; jazykem úředním bude němčina. 

Ministr tvrdil, že, jest-li ústava březnová r. 1849 hrubými rysy 
vyznačila správu, v níž harmonicky měly sestaveny býti jednotlivé 
země, »byla daleko vzdálena oné strojené symmetrie, jež chce 
v podobnou formu vpraviti živly nejprotivnější; naopak roziičné 

části státu zachovávají svou přirozenou samosprávu v míře, která 
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se snáší s trváním silné moci \Ístřed ní.« 1 - Jest nemožná v těchto 
frasích viděti něco jiného než jednu z oněch formulí diplomatických, 
jimiž přemoženým oslazovala se trpkost jejich porážky. Císař sám 
byl upřímnější: • V manifestě ode dne 2. prosince 1848-, pravil, 
>vyslovili jsme naději, že se nám podaří s pomocí boží a ve sroz' 
uměni s národy, spojiti všecky země a národy našeho moc
nářství v jedno veliké státní tělo. Všude po rozlehlých našich 
říších nalezla slova tato radostný ohlas; neboť byla výrazem po
třeby od dávna cítěné, nyní v obecné uvědomění přišlé. Ve znovu
zrození veškerého mocnářství, v užším spojení jeho částek shle
dává zdravý smysl lidu první základ navrácení se zrušeného po
řádku a pominulého blahobytu, jakož i nejpevnější rukojemství 
požehnané a slavné budoucnosti.« Císař proto pokládá se šťastným, 
že vítězství jeho vojsk mu umožňují uskutečniti dílo, j~ž národové 
očekávají od něho, > ústavu, nemající jen země v Kroměříži za
stoupené, nýbrž veškeru říši ve společném svazku spojovati;« za 
tím účelem oktroyoval ústavu. pro sjednocené a nerozdílné císařství 
Rakouské«, a za heslo navrhoval svým národům: .Spojenými 
silami I- 2 

Podle toho ústava oktroyovaná vztahuje se na všecky země 
poddané Františku Josefovi; panovník je korunovaný císař Ra
kouský'; 8 všickni obyvatelé mocnářství jsou podrobeni týmž zá
konům a užívají týchž práv, celní hranice, jež oddělovala t země 
rakouské od uherských, jest zrušena (5. června 1850). Parlament 
tvoří shromáždění poslanců všech občanllV; ústava uherská zacho
vává se jen potud, pokud může se uvésti ve shodu s novou 
situací, a jediná věc, jež upomíná na privilegované postavení, 
z něhož těšila se někdy koruna Svatoštěpánská, je jistá samo
správa soudní do té doby, než bude moci v ní býti použito spo
lečných zákonů. 

Jest na jevě, že ministři, kteří nelekali se prostředků tak ra
dikálních, nepřihlížejíce k tomu, že vzbudí nesmiřitelný hněv u Ma-

I ,Oesterreichs Desorganisation und Reorganisation<, 
1861, str, 82. 

o Manifest cisařskýze dne 4. března 1849; Černý .Boj za právo., 
Str, 564- 566. 

3 Však dál užívá královského titulu českého, a zřízení zemské, Bachem 
oktroyované království Českému ze dne 30. pros. 1849, nařizuje, aby poslanci 
konali přísahu .císaři-králi«. - Bohuš Rieger, .Č e s k á o t á z k a stá t o
právní v L 1848-1865< ve Vlčkově Osvětě, 1901, str. 13. 
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ďarů, neváhali vytrhnouti z moci sněmu peštského Sedmihrady, 
Chorvatsko a Vojvodinu Srbskou, nebyli muži, kteří by šetřili 

Čechů, jejichž práva, třeba i právně byla zrovna tak nepopěrná 
jako práva uherská, od dávné doby nebyla uznávána. 

Jestliže původci převratu státního způsobem všeobecným še
třili starého rozdělení historického, přáli si a pracovali o jeho roz
drobení; Čechy byly proto rozděleny na sedm krajů, zřízených, jak 
říkal Bach, podle společných zájmů: kraj P r a ž s k Ý s obyvatel
stvem převážně hospodářským, Plz e ň s k Ý a Bud ě j o v s k ý, 
krajiny obílin a lesů, Čes k o I i P s k Ý zabíral důležitý průmysl, 
Ji čín s k Ý vyráběl bavlněné látky a přízi, kdežto Che b s k Ý a 
Žat e c k Ý obsahovaly minerální zřídla a báně, vyráběly porculán, 
krajky a část zámožnosti jejich tvořilo chmelařství. Bach doufal 
patrně, že tyto nové organismy se vyvinou na újmu jednoty krá
lovství, a že potom bude snadno odstraniti konečně místodržitele 
českého, který měl již jen moc zdánlivou. 

Pravomoc sněmu měla býti co nejvíc obmezena; ústřednímu 

parlamentu byly vyhrazeny věci týkající se vojska, styků zahra
ničních, vyučování veřejného, církve, spravedlnosti, financí, poštov
nictv! atd. _ .. Zkrátka, »Co ponechává tato hlava zemi«? tázal se 
Havlíček. - .Orbu, stavení, chudé ústavy. To jest věru až sa
tira na samostatnost. A aby se zdálo trochu víc, uvedeny jsou 
sice dle jména též obecní, školní, církevní záležitosti a ,foršpan', 
ale každý rozumný vidí, že z těch vlastně jen rožéň zemím po
nechán jest, kdežto pečeně ve Vídni se snÍ.« - Vrchní komora ve 
Vídni měla zastupovati prospěchy zemské naproti sněmovně 

poslanecké volené přímo z obyvatelstva; zákon volební byl však tak 
sestaven, aby volby byly méně diktovány směry národními než 
strachem a sobectvím tříd zámožných. Revolucí roku 1848 v oblibu 
vešly jisté theorie racionalistické jako na příklad o rovnosti práv, 
jichž ministerstvo použilo velmi obratně proti Čechám: pod zámin
kou, že nesluší jim poskytovati výsad, jichž nelze uděliti některým 
drobným zemím, potlačilo privilegia stavů, jako bylo odstranilo 
právní nároky šlechty, a sklonilo všecky národy pod totéž jedno
tvárné a úmorné jho; na místo starých smluv položilo svobody 
jen podle jména, jež neměly jiné záruky než jeho dobrou vůli. Ani 
v době Tosefa II. centralism v chování svém netvářil se tak vyzývavě. 

Jako v XVIII. století tak i nyní pokusy vlády ztrosko~aly se 
o odpor národův ohrožených ve své nejvnitřnější jsoucnosti. Ustava 
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prohlašovala v zásadě rovnost různých kmenů v mocnářství. _ 
Všickni národové,l pravd článek pátý, mají rovná práva a každý 
národ má neporušitelné právo k chování i vzděláváni národnosti 
své a svého jazyka. »0 obecné národní vzdělání«, připomínal 

článek základuích práv ústavy oktroyované, .má se pečovati 
veřejnými ústavy a sice v částkách zemí, kde smíšené obyvatelstvo 
přebývá, způsobem takovým, aby i národní kmenové, jsoucí v men
šině, nabývali prostředků k pěstování svého jazyka a ku vzdělání 
se v něm potřebných.« 

I kdybychom připustili, že tyto sliby by se byly splnily, ani 
Maďaři, ani Poláci, ani Čechové nemohli se na příště spokojiti 
pokořUjící snášelivostí, které jim dopřáno. - »Svoboda vůbec«, 
pravil Palacký ve článku, který byl hojně komentován,2 »jen tam 
možná jest, kde všickni účastníci společnosti jakékoli požívají stej
ného práva, kde nikdo není rodilým pánem, nikdo rodilým otro
kem druhého; čemuž však nikoli se nepříčí, aby pro dosažení 
účelu společnosti jedni stáli v čele, vedli a poroučeli, druzí násle
dovali a vésti se dali, t. j. poslouchali. Ve svobodném konstituč
ním státu platí zákonové všem občanům stejně; co jednomu 
právo jest, musí právo býti také druhému, aniž kdo ze zákonu 
a z práva obecného vyloučen býti smí. Slovem konstituce jest 
jen provedení ve státu známé oné a věčné zásady všeho práva i vší 
spravedlnosti: čeho sobě nechceš, jinému nečiň. Každé 
jakékoli nadpráví, každá jakákoli výsada, každá jakákoli podrobe-

'VolkssUimme. Zda smíme věřiti Gumplowiczovi, .Recht der 
Nationalitaten und Sprachen in Oesterreich-Ungarn<, 1879, že 
ministerstvo užívajíc sluva Volksstamme místo VČJlker (národové) vyznačilo 
záměr proti národnostem historickým použiti drobných skupin národních, po
staviti takto Rusíny proti Polákům, Slováky a Moravany proti Čechům? Je to 
možná, ale nelze to tvrditi, pokud v podrobnostech neznáme jednání, jež 
předcházelo převrat státní. Jest ovšem jisto, že článku nedostávalo se urči. 
tosti a máme dojem, že Schwarzenberk a Stadion hleděli sesíliti neurčitost, 
aby si zůstavili dvířka k ústupu. 

2 [Článek.O c:entralisaci a národní rovnoprávnosti v Ra
kOUsku. uveřejněný v Havlíčkových Nár. Novinách (11. prosince 1849) je 
vlastně spracování německého článku úvodního» U n i on - nic h t Cen t r a
li s a t i o n, noc h Fo e der a t i o n « pro nově založený politický denník český 
v jazyku německém »U n i o n., ale protože nedošel souhlasu redakce (Dr. 
Pinkasa a Springra) přepracován byl k žádosti Havlíčkově pro jeho Nár. 
Noviny. Vzbudil velikou pozornost, ale v zápětí měl zlé následky; zápověd 
Národních Novin (19. ledna 1850) a postavení Palackého pod policejní do
hlí~ku. Německý článek, v původním znění otištěný v Palackého .G e den k
blatter«, str. 206-214, obsahuje některé částky, které nevyskytují se v če
ském článku, jinak porozšířeném, jenž znovu jest otištěn ve >S p is eCh 
drobných« Fr. Palackého L, str. 112-120.] 

A. Den i s - Van Č ur a: Čechy po Bílé hoře. II. 22 
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nost, která neplyne přirozeně a nutně z potřeby dosažení účelu 
státního - nejsou nic jiného než skutečné vyjmuti z práva, tedy 
negace práva; t. j. nepravost, křivda, bezpráví. Každá taková vý
sada může jen pouhým násilím, nikoli právem uvedena i udržena 
býti ve státu; násilí pak vede všudy za sebou stav války, v nížto 
všecko přirozené právo se zapírá, mizí a hyne. - Obrátíce věty 
tyto, samy v sobě světlé a bezodporné, na skutečné poměry. ná
rodů v Rakousku, nemůžeme neseznati, že při tolikeré rozličnosti 
národů těch, úplná jejich rovnoprávnost nejen za neod
bytnou výminku celé konstituce, ale i za mravní základ samé říše 
vůbec považovati se musí, tudíž že o jakési nadvládě germanismu 
a maďarismu nad Slovany a Rumuny nikdy více ani řeči býti 
nesmí. Jináče zajisté vypadli bychom z oboru práva opět do zá
davy a křivdy, stát právní proměnil by se nám opět ve stát ná
silný, a pokoj ve válku, třebas na oko i dušenou. Je·li to vše 
pravda, co jsme dosavad přednesli, tedy otázka o centralisaci, 
kterou naše ministerium v Rakousku zavésti a upevniti se snaží, 
sama sebou rozhodnuta jest. Centralisace ta pro Rakousko již 

z té příčiny se nehodí, poněvadž stojí ve přímém a nevyhnutelném 
odporu s mravním základem celé říše a konstituce s rovnopráv
ností národův. Ministerium mluvívá sice také o rovnoprávnosti, 
ale, povážíme-li způsob, kterým ji provésti usiluje, museli bychom 
formulovati smysl jeho po pravdě takto: >rovnoprávnost všech 
národností v Rakousku s nadvládím však němčiny •. Je-li to ještě 
rovnoprávnost? může-li nadvláda taková jiným národům diktována 
býti prá\fem a mimo násilí? a může-li násilím takovým upevněn 

býti pokoj a stálost říše? . .. I nebude ani na této ráně dosti, 
ale vláda centrální vyloučí nápodobně všecky ostatní jazyky ze 
všech oborův administrace vyšší. Takováto nerovnost nejen vy
vrátí až do dna všecky ty liché řeči o rovnoprávnosti národův 
a postaví pouhý klam za mravní základ říše, ale stane se 
i smrtelně nebezpečným pro všecky ty národy, kteří kromě Rakous 
buďto ani nežijí aneb aspoň politického života vyvíjeti nemohou. 
Národ zajisté, kterému každé národní politické a parlamentární 
pohybování na věky odňato jest, kdežto zatím sousedé v 
míře jeho požívají, - takový národ propadl neúchranně dříve neb 
později zahynutí svému co národ, a proti smrti takové není na 
světě léku... Potřebí jest dopřáti jednotlivým národům rakou
ským tolik autonomie, tolik svobodného politického pohybování, 
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~olik vlas"t,níh~ parlamentárního života, kolik stačí, aby bez uJmy 
Jednoty nšske rovnoprávnost národův stala se pravdou a kolik 
potřebí, aby odstranilo se nejen skutečné nebezpečenství 'ale bole
plodná tvářnost helotismu u jedněch, panství u druhých: P o k u d-
koli národové budou míti pr"I'c"l'nu b't' 'd , a 1 se o naro -
n o st. s vou, pot ~ dne b, ude v R a k o u s k u n i kdy s p o k oj e
n o stl a mf r, u.' - Vysledek ospravedlnil pessimistickou pro

gnosu .Pal"a~k~h~, a .~čkol"i. ministři officiálně odmítali myšlenky 
germ~~[sacm, Jez se jim pnčítaly, systém politický nutil je češtinu 
omez~tI na prosté

o 

ná~ečí. - »Svoboda«, psal rázně Havlíček, >zů
st~vu~e se S.l~v~num Jen potud, že mohou se svou ženou, se svými 
detmI mlUVItI jazykem ktery'm se j'irrl l'bi < Ba bYV I t "v 

• • , ' , I • - ne eze o u JIZ 

oprava theoretlcka a o ustavni debatty, lid byl zasažen v citech 
nejjem?ěj~í~h a ve. svých vášních nejvnitřnějších, nechtěl uznati 
panstvl CIZ: a o proti tomuto hrozivému nebezpečenství seskupil se 
~~le~ odpur"cu Schwa~zenberkových s vytrvalostí a jednomyslností, 
JIZ mkdo necekal od Jeho malátné lhostejnosti. 

Když Sta~io~ .oznámil Helfertovi, že rozpuštění parlamentu je 
rozhodnuto: ~tatm Jeho podsekretář otázal se ho, je-li dosti vojska 
v Praze; mlnlstr dal se do smíchu. Měl sice proč nevěřiti ve vzpouru 
klamal se však v tom, že nedbal odporu, jenž bude vzbuzen pře~ 
vratem státním. Ministerstvo t na den 12. března nařídilo Te deum 
za uděl.ení ústavy; dostavilo se jen několik osob z povinnosti úřední. 
V nO'Jmách úředních nepřítomnost přičítala se terrorismu českému' 
obyvatelstvo české neodvážilo se projeviti své uspokojení, neosvět~ 
lIlo, »ale zrak zářil radostí.. 2 - Tyto pošetilosti neoklamou ni-

I t Palackého -S p i s Y dr o b n é«, 1., str. 116, 

v 2 JV P!,.aze ,slav~ost tato konána byla v metropolitním chrámě na hradě 
~r~~sk~m pr~ prazvdnem kostele a bez účastenství národní gardy. Za to následu
JI?I ~ ne. prepln;n byl c~rám Týnský, kdež od studentstva pražského obou 
~~ro ~ostl poradano reqUlem za oběti před rokem v březnu Dadlé Slavnosti 
~tc~~tml~l se .měJt~ká rada, ozbrojené sbory měšťanské, kol k;tafalku čestnou 
n r z .me a n.aro n~ garda. Po requii, jež celebroval P. J. Arnold, týž kněz v]aste-
tec~y, klery 12. cervna r. 1848 sloužil osudnou mši na Václavském náměst' 
s:~ ent.styo ode~ralo se do Klementina, kde v řečech českých a německ' c~ 
p~:r~?mInano dnu. březnových,v červnových i říjnových uplynulého roku. Je'
ve~sl s~a v~o.st konana byla 14. brezna večer uspořádáním velikého pochOdňovéhjo 
;:~~~o li yvvalým 'posl~ncům n~ říšském sněmu, Palackému, Riegrovi a Borro
náro~~; P~:~dateh ?yh studentI, ale pťipojila se k nim též 17. a 18, seenina 

d t 
:1 g dY s hejtmany Rottem a FlOgerhutem. Rieger a Borrosch ktery' 

os aVl se o bytu R'e V . v • v V .. ' stech '. : ~rova na ajt:cnem trhu, recmll z okna o vymoženo· 
ob' r mmuleho" rok~" jez, bohda, budou zachovány. Za jásotu shromážděn' ch 
hl~~ I, se ?ba nekdejšl odpůrci političtí ve sněmu říšském jemuž provolávIno 

cne ,Slava', kdežto oktrojírce a tvůrci jejímu Stadiono~i ,Pereat'. - Jedním 

22* 
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koho. »Mám pevnou naději,« pravil Rieger studentům, kteří 
ho vítali hlučně, .že reakce nezvítězí, zárukou je mi chování 
Prahy za těchto posledních dnů.' Opposice byla tak všeobecná 
a statečná, že muži jako Pinkas, kteří nespokojovali se illusemi, 
doufali, že ministerstvo pozná chybu, kterou spáchalo, a pokusí 
se dostati ZG slepé uličky, do níž zabloudilo. Země následovala pří
kladu hlavního města. Ústava je vzdělána jen pro šlechtu a úřed
níky, odpovídali sedláci těm, kdo jim navrhovali, aby poslali 
adressy díků císaři; pokládali by nás za hlupáky, kdybychom byli 
vděčni za podobný dar. 1 Panovníka docházelo na sta petic a 
proseb, aby v platnost uvedl ústavu vypracovanou výborem Kro
měřížským. - Odpověděl tím, že ohlásil správcům zemským rejdy 

agítátorů, kteří znepokojují mínění veřejné. 

Ústavou ze dne 4. března zachováno zrušení censury a ozná
meno Že svoboda tisku bude upravena zákonem; občané budou , 
míti právo shromažďovací a spolčovací s podmínkou, že pořádek 
veřejný a bezpečnost státu nebudou ohroženy. Oprávněný nepokoj, 
jejž budily tyto hrozivé výhrady, byl více než ospravedlněn zá
konem tiskovým a spolkovým ze dne 22. března 1849; jimi nej
větší optimisté se přesvědčili, že ministerstvo jest plně odhodláno 
ke všemu, aby zlomilo překážky, jež kdo se opováží mu klásti. 
Spolky a kluby byly podrobeny předchozímu schválení; bylo jim 
zakázáno mít pobočky na venkově nebo se »dorozumívati s podob
nými spolky prostředkem listů, poslů nebo přijetím do výboru 
člena předsednictva sousedního spolku;« schůzky byly jen dovoleny, 
pokud od úřadu nebyly pokládány za nebezpečné pokoji veřej
nému. - Na Moravě někteří vlastenci chtěli v březnu r. 1849 
založiti t národní jednotu sv. Cyrilla a Methoda " Brně podle vzoru 
Matice české k rozšiřování osvěty a rozdílení knih. - Vráceny jim 
stanovy poprvé; pozměnili je poslušně. Nelíbily se lépe a správce 
zemský prohlásil, že, chce-li společnost starati se o vzdělání 
lidu, je nemožná nezabývati se politikou. Muži, kteří dali podnět 

z posledních projevů veřejných v P raze byl dne 9. odubna v okázal~ pohřeb 
, Jan a S vat o p I u k a P r e s 1 a, nesmrtelného spolutvurce vedecké hteravturr 
české (viz str. 61, 112), jenž, účastni v se ještě jako poslanec Novokdynsky 
říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži, zemřel 6. dubna r. 1849.] 

1 Helfert, .Geschíchte Oes terreichs vom Ausg~nge. ?es 
Wiener October-Aufstandes 1848., IV., 3., st:.372.- Svedectv!)e?o 
je tím vážnější, že hledí dokázati, že převrat státlll se nesetkal s vaznym 
odporem. 
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ku podniku, stěžovali si, odvolali se k ministru, jenž je odkázal na 
správce zemského t hr. Lažanského. Po dlouhém jednání tento 
se obměkčil, když dostal písemný slib, že »jednota vyloučí všecku 
činnost politickou, nebude se zabývati vyučováním o věcech poli
tických, nebude tedy vydávati ani noviny, listy a knihy obsahu 
politického, ani jakým způsobem přispívati k rozšíření jejich <. 1 

»S 1 o v a n s káL í P a«, kterou zákon měl zvláště na zřeteli, a která 
vedením svým spojovala činné živly opposični, vyzvala filiálky ven
kovské, aby se nerozcházely, ale aby nyní jako samostatný čtenář
ský spolek nebo pod jiným jménem pohromadě zůstaly a dle vše
možných sil svých pečovaly o svobodu a vzdělání národa .• Račte 
tak jako posavad hlavní zřetel svůj míti obrácený k Praze, abychom 
jako vždy posud spojenými silami k blahu národa působiti mohli 
a když nám surový zákon nedovoluje určitý svazek, zůstaneme 

aspoň spojeni v srdcích, smýšlení a v působení svém.« Plané to 
protestace, jimiž nezabránilo se rozptýlení strany; opposice ne
zmizela a nebyla snad méně nebezpečná, ale všeliký společný 

projev byl jí skoro znemožněn pro tu chvíli. 

Zákonem tiskovým vyžadovala se velmi značná kauce, za
kazována kolportáž a prodej na veřejných ulicích a ustanoveny 
tresty velmi přísné, tím hrozivější, čím neurčitější byly před vídané 
přečiny; aspoň porotám ponechán soud ve věcech tiskových. 
V tomto svém znění stačil zničiti téměř všecky časopisy opposični. 
V Čechách vláda nezískala jím mnoho a hlas Havličkův zněl tím 
hlučněji prostřed všeobecného ticha: .Špatný voják,« psal v Ná
rodních Novinách t (27. března 1849), .který hrdinsky smýšlí jenom 
v čas pokoje, když není nebezpečenství. Pro trochu peněz a pro 
kousek žaláře nemusí se ještě pravda zamlčeti. Ten je ztracen, 
kdo sám v sebe důvěru ztratil. Jaké je nebezpečenství naší svo
body? Kdo jsou její nepřátelé? - Podívejme se jim trochu chladně 
do očí! Několik ministrů, asi osm nebo devět, sami křehcí lidé; 
za nimi větší část šlechty, nejvíce lidé s malým rozumem a ještě 
menši činností a odvahou: pak veliké hejno ,dobře smýšlejících' 
čiii sedmašedesátníků a rozličné čeledi, kteří ale mají tu vlastnost, 
že všudy jen sekundirují a když se o něco důležitého jedná, 
vždy zalezou, a s každým drží, kdo vyhrá. Pravda ovšem, že toto 
ministerstvo má ke službě své ohromné vojsko... ale musíme 

'J. M. Černý, >Boj za právo<, str. 651. 
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vyznati, že takové důkazy na dlouhý čas nepostači, protože jsou 
příliš drahé, a kdo potřebuje na důkaz svého práva 900.000 mužů 
a 100.000 koňů, jest více k politování, než k obávání. Na druhé 
straně ale stojí celý národ, který si zajisté svobodu přeje a hotov 
jest pro ni mnohé oběti podstoupiti; svobodomyslní lidé jsou 
veliká patrná většina v zemi, co jim tedy schází, aby uskutečnili 
svá přání? Nic než uvědomění svých sil, vzdělanost, svornost, 
zdravý smysl, opatrnost a dobré použití okolností. Nač tedy marné 
naříkání a zoufání? To nikam nevede. Svoboda se nedá vykřičet, 
vyplakat a vylamentovat, jen z ruky pilné naděje kvitne! Za rok, 
za dvě léta nemůže se předělati, co pokazili věkové. Kdyby nyní 
každý občan již tak vzdělán byl, aby rozuměl všemu, čeho nám 
je zapotřebí, byla by to pravá hračka, uspořádati zemské zřízení 

tak, jak toho svobodným národům zapotřebí jest. Musíme tedy 
tento lid poučovati a tak se vždy přibližovati k žádoucimu cíli. 
Třeba to nebylo za rok, za dvě léta, proto ještě nebude rozumný 
člověk zoufat, aniž hodí praci svou o zem a nechá všeho díla ... 
Třeba by naše síly v této době byly ještě nepostačitelné, ale 
vězme, že si můžeme tyto síly sami zvětšovat, když budeme činností, 
vytrvalostí a obezřetností svou poučovat spoluobčany své, ještě 

posud k uvědomění nedospělé. Tu se nám otvírá veliké nadějné 
pole k činnosti a nevyvážitelná studnice naší sily a svobody .• -
! A v jiném článku dne 5. června napsal: »Rakousko musí býti takové, 
Jako radíme - sice přestane. To je pravda, kterou nám hlásá každá 
mapa, každá statistika. Chcete se jen ustavičně ukrývati za bajo
nety? Pomněte, že vojsko vaše jsme my sami, a třeba ještě leto·s 
všechno vojsko naše slovanské neciti10 v sobě důstojnost slovan
skou - však ji bude cítiti za rok, za několik let; čas nyní silně 

běží; myšlenky naše, které s námi před dvěma léty jen snad ně
kolik tisíc lidí sdílelo, tyto myšlenky mají s námi již nyní sta tisíců, 
a za několik let budeme se počítati na miliony.« 

Byl stíhán pro útok na ústavu. Ministerstvo hrálo nepěknou úlohc 
s obžalobou, jež hemžila se nesprávnostmi. Sál vypukl v potlesk, když 
obžalovaný hlasem zvučným četl proklamaci císaře Ferdinanda: 
»Jestiť vůle naše pevná a neproměnitelná, aby práva národům našim 
udělená, byť jich někteří zlomyslní nebo svedení zle užívali, v celé 
své rozsáhlosti zůstala nezkrácena, i zaručujeme je opětně naším 
císařským slovem. I chceme také, aby usnesení od ústavodárného 
sněmu již učiněná a od nás potvrzená, jmenovitě o zrušení úvazku 
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poddanského ... byla zachována a podle nařízení od nás ]lz vy
daného ve skutek uvedena. Taktéž je pevná vůle naše. aby za
počaté dílo ústavy od ústavodárného sněmu způsobem rovno
právnosti všech našich národů přiměřeným bez překážky a bez 
přestávky dále bylo vedeno, aby se v krátkém čase sankci mé 
předložilo a ke konci zdařilému dovedeno bylo« (19. října 1848).
.Též pan prokurator mne viní, že jsem celou ústavu potupil ... 
Já jsem ústavu nepotupil neprávě, já jsem smysl její nepřekroutil; 
že jsem ji nechválil, není vina moje, nýbrž ministerstva, které 
tak špatnou sestavilo; žert není žádná vina, a oušklebek je věc 
velmi relativní, proto žádá zákon, aby bylo vypisování zároveň 
nepra vé. Ale j á j sem n e pot upil úst a v u r a k o u s k é h o 
moc n á ř s tví, když tento zákon, na který jsem žalován, vydán 
byl od ministerstva Pillersdorfova, nýbrž byl povolán sněm, který 
měl ústavu vypracovat. Tedy zákon nemohl mysliti žádnou jinou 
ústavu, nežli tu, kterou sněm vypracuje ve sjednocení s mocnářem. 
To ale, co tuhle je vytištěno, není žádná konstituce, nýbrž jen 
ministeriální ordonance, na kterou se § 12 v zákonu o tisku vzta
hovati nemůže... Konstitucí bude teprve tenkrát, až bude na 
sněmu opravena a přijata a od císaře potvrzena. .. Pan proku
rator mne žaluje ... že jsem ústavu nepravým a oušklebným vy
pisováním tupil a navrhuje, abych byl na čtrnácte dní do vězení 
dán. Rád bych nejen dvě neděle, nýbrž dvě léta ve vězení seděl, 

kdyby to byla pravda, to jest, kdyby byla ústava tak dobrá, aby byl 
můj článek lež. Já jsem napsal, co mohu před svým svědomím 
zodpovídat. .. Doufám ostatně, že ta vláda, která mne nyní ob
žalovala, brzy bude sedět sama na stolici obžalovaného, na které 
nyní já stojím, a přál bych jí jen, aby na ní mohla sedět s tak 
čistým svědomím jako já. « 

> Nemyslete, . e nás všelikými křivdami nyní rozdráždíte, abyste 
nás pak navždy udusiti mohli: my budeme tak dlouho trpět, až 
budeme mít moc a sílu přestat trpět a poručiti si, a to bude 
tenkrát, až bude těch našich 18 milionů duší tak dobře věděti, 
kdo je náš nepřítel, jako to nyní víme my. Pak nebudeme potřebovat 
ani revoluce, protože potom vy sami, vysoce urození pánové, 
budete k nám spravedlivi - neboť budete muset.« - Bohužel, 
v krisi, kterou procházelo mocnářství, bylo pravdě velmi podobno, 
že někteří šlechetní a neobezřelí smělci nebudou chtít ustoupiti 
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bez posledního pokusu o odpor, a vládě, jež hledá zápas, vždy 
bývá snadno oživit události. 

Revolucionářská strana evropská, z čista jasna překvapená pá
dem Ludvíka Filipa, byla ještě velmi neúplně připravena, když pod. 
nikla boj v druhé polovici roku 1848; bouře ve Frankfurtě, Vídni, 
Berlíně vedly jen k řadě pohrom, jež doplněny byly porážkou 
socialistů ve Francii a jež byly schváleny volbou prince Ludvíka 
Napoleona, prosincovým převratem státním v Prusku a rozpuštěním 
parlamentu Kroměřížského. Radikálové však nevzdávali se své 
věci; válka nebyla skončena ani v Uhřích, ani v Italii,socialisté 
nabývali půdy v Německu. Bakunin vydal dne 2. ledna 1849 pro
volání ke Slovanům, dětinské to mluvení »patnáctiletého studenta, 
rozplývajfciho se v úvahách při měsíčku <, které způsobilo některé 
pohnuti mezi vůdci krajní levice české. Byli tehdy dosti nespoko
jeni chováním svých poslanců v parlamentě a stěžovali si, že 
znenáhla vytlačeni z výboru »S I o v a n s k é Líp y«, jež byla jejich 
dílem. Též letorou byli dosti nakloněni k odvážným skutkům. Většina 
však měla dosti rozumu, aby odporovala nebezpečným pokusům; 
nad to spatřilo se jen několik figurantů bez vlivu, Frič, děcko ještě, 
Emanuel Arnold, poloviční blázen, Gauč, snílek fanatický, jenž 
neměl žádného smyslu pro skutečnost. 

V měsíci dubnu 1849 rozšířila se pověst, že Schwarzenberk 
zmatený úspěchy Maďarů volá Rusy na pomoc. City, jež budilo 
toto zakročení mezi Čechy, byly dosti smíšené; báli se vítězství 
ministerstva a cítili jakousi hrdost z úlohy cařovy. »Inu my Slo
vané v Rakousku,« psal Havlíček o něco později, -jsme .ovšem 
nyní jen chudí básníci a tlétisté, ale máme bohatého strýce, 
jenž hraje na basu a tak tvrdí muziku v celé Evropě, že často 
svým kontrabasem všeckny ostatní přebručí. Nedávno ještě jeho basa 
velmi líbezně hrála a bez jeho basy by snad z toho Miserere 
nebylo vypadlo Te deum laudamus . " Ostatně ale neupíráme 
německé kultuře tu čest, že osvítila naše národní snažení, jmeno
vitě, když našeho osvíceného a svobodomyslného krajana, mistra 
Jana Husa spálili, bylo tím plamenem naše národní snažení 
velice osvíceno, tak velice, že mohl pak bratr Žižka (také 
takový flétista) velikou armádu svaté německé říše po tmě přes 
hranice vyhnati a tím své národní snažení objeviti. Kromě tohů 
němečtí Jezovité také osvítili naše národní snažení, když nám 
totiž všechny české knihy popálili, snad proto, abychom roz-
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uměti nemohli jejich politice, a aby se na tom popeli tím lépe 
německá kultura urodila. 1 

- Radikálové, kteří pod vlivem 
emigrace polské a Německa, smýšleli docela jinak: žili v cho
robném strachu před tyranem moskevským a proti lize panovníků 
chtěli půstavit svatou allianci národů. 

Frič přibyl do Drážďan v dubnu 1849 a u Bakunina setkal 
se s emissary francouzskými, italskými, uherskými a polskými. Měl 
hned dojem - a bylo nemožná, aby bylo jinak - že revolucio
náři podnikají věc zoufalou; klamali se na vzájem .o průstředcích, 
jimiž vládli, a každý spoléhal na svého souseda, aby nahradil 
vlastní svou slabost. Bakunin sám myslil, že nejšílenější půdniknutí 
zdaří ~e někdy a že konečně není tak velkým zlem, obětuje-li se 
několik životů lidských: po právu mohli bychom mu to vyčítati 
jen, kdyby se byl sám šetřil. »Jeho přesvědčující výmluvnosti těžko 
bylo odolati,« praví Frič, .byli duchem i postavou pravým Titanem 
a při tom beze všech oklik a pretensL« 2 Mladý student český, 

který přišel se zřejmým úmyslem říci mu, že prozatim nelze nic 
podniknouti v Praze, styděl se za svou malomyslnost: - Konečně 

čeho žádáte od. nás? - Prostě abyste na umluvené znamení po
kusili se o náhlý útok; nezdaří-li se, ustůupíte se svými lidmi ke 
hranici polské, bouříce lid na své cestě; Dembinský přispíší s vojskem 
30.000 mužův a pomůže vám. - Frič zmaten těmito planými tlachy, 
žádal za popřání času a peněz; slíbeno mu vše, co chtěl. 

Vrátiv se do Prahy naverboval asi deset mladých ztřeštěnců, 
sebrali dvě stě nebo tři sta zlatých, nakoupili něco zbraní. Spiklenci 
byli jen hoši, kteří si hráli na revoluci. - »Jsem přesvědčen,« 

praví Frič, .že i bez našeho zatknutí 10. máje ... nebylo by 
k nižádnému povstání došlo - reakce by byla tak jak tak, i bez 
prohlášení stanného práva a stavu obleženosti nad Prahou historickým 
svým proudem pokračovala - nanejvýš pak bylů by se snad ně
kolik set ozbrojeného lidu hnulo k severovýchodu, což by ani 
mocnářstvím rakouským neotřáslo, proti němuž z nás n i k d o 
neměl namířeno -- a kdyby se i byl cestou zajisté ztenčený 
houfec protloukl až k polským hranicím, bez spolupůsobení Dem
biňského legie nebyl by mohl ruské intervenci položiti ani stébla 

1 [V polemickém článku »D:ra. cOPY' ,Proti .Dru Land~teinro".i, ,re
daktoru vládních novin »Oesterrelchlsche Relchszeltung< v Nar. Novmach, 
ze dne 13. prosince 1849, čís. 299. V Tobolkově vydání II., str. 833-841. 

z [>Paměti Josefa Váco Friče., sv. IV., str. 163.J 
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do cesty! 1 - Dne 30. dubna, když došla zpráva, že Bedřich 

Vilém ÍV. konečně odepřel přijmout ústa\ u Frankfurtskou, po
vstání vypuklo v Drážďanech. Bakunin poslal do Prahy jednoho 
ze svých jednatelů, Roeckla: chvíle nastala. - Ale byly nám slíbeny 
peníz", a nedostaii jsme ničeho.' - Roeckl žádal jich ode t dV'ou ně
kdejších legionářů studentských, z nichž jeden, t nastávající pro
fessor, polekán žádostí a výhrůžkou agitatorovou, se strachem svým 
svěřil se t Klučákovi, redaktoru »Bohemie<, žurnálu německého 
a reakcionářského; tento uvedl ho ke správci zemskému, jemuž 
učiní! plné vyznání. V noci ze dne 9. na 10. květen Gauč, Sabina, 
Frič, Sladkovský, všeho všudy asi osm - deset podezřelých osob 
bylo zatčeno na ložích svých. Stav obležení byl vyhlášen v Praze. 

Ani nejmenšího pokusu nebylo učiněno o provedení spiknutí, 
bychom i připustili jméno spiknutí bezvýznamným schůzkám po
koutním. Ale vládě záleželo na tom, aby zvětšila věc, a stíhání 
bylo nelítostné. Po dlouhé měsíce byli jaksi nazdařbůh vězněni 
všickni, kdo byli účastni spiknutí a přijali důvěrné zprávy agitatorů 
nebo prostě byli označeni policii za podezřelé pro své pokrokové 
myšlenky; student t Hranáč, jenž dal se odvésti, aby unikl vy
šetřování, po půldruhém roce by! vypátrán při pluku italském 
a přiveden na Hradčany s okovy na nohou; jiný druh, Tomášek, 
jenž rovněž byl odveden, až po třech letech byl vypátrán, posta
ven před soud vojenský stále pro velezrádu, a odsouzen ku práci 
nucené; ještě tři léta po amnestii byl mezi vězni, kteří metli ulile 

královéhradecké. 
Frič byl mlád, trpěl za šlechetnou věc, snášel zkoušku s dobrou 

myslí, jež nám zakrývá téměř krutost katanů. Zůstal šest měsíců 
v kobce bez knih, bez kouska papíru; v okně jejím nebylo skla, 
i musil celý den ležet, aby nezmrzl. Sladkovský, jemuž jistě ne
chybělo ráznosti, měl několik návalů šíienství. 

První rozsudky byly prohlášeny dne 31. prosince 1850 po 
vyšetřování více než osmnáctiměsfčním. Ze dvaceti čtyř studentů 

německých, jichž zločin záležel v tum, že účastnili se spolků, za 
nebezpečné pokládaných, sedm bylo odsouzeno na šibenici, druzí 
do vězení na deset nebo patnácte let; soud vojenský chtěl ukázati 
svou nestrannost tím, že nebyl přísný jen ke Slovanům. - Jak! 
pravili důstojnici studentům německým, můžete-li býti tak pošetilí, 

1 [1 b i d., str. 174-175.] 
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abyste se takto zapletli s Čechy? - Aby je učinili moudřejšími, 
ztrestali je nelítostně. Dva mladíci, zatčení v poslední přiznali 
se konečně, že viděli jednoho z obžalovaných připravovati patrony. 
- A vy jste to neudal! - Deset let vězení. Z Čechů čtyři by li 
odsouzeni na smrt; Frič unikl šibenici jen tím, že mu nebylo ještě 
dvacet let v dob€ jeho uvěznění; za to dostal osmnácte let vězení 
těžkého; asi dvacet jiných bylo odsouzeno ku pracím nuceným na 
dobu pěti až patnácti let. 1 Vláda se neodvážila provésti tresty 
hrdelní, ale s vězni nakládáno tak krutě, že skoro všickni roz
nemohli se nebezpečně a někteří pominuli se rozumem. V době 
amnestie roku 1854 propuštění vězňové většinou se vrátili do Prahy 
zničeni tělesně i duševně. 2 V měsíci únoru 1853 vynášeny ještě 
rozsudky hrdelní pro květnové spiknutí roku 1849. 

Strana radikální byla zničena a zmizela na více než dvacet 
let. Její pošetilosti nebyly veliké a pykala za ně tak těžce, že se 
jí neodvažujeme je vyčítati. Strana mírných svaluje ráda na skupiny 
pokrokové zodpovědnost za své nehody: nezříme však dobře, zda 
občas nevyskytují se horkokrevné hlavy, aby vydaly se nebezpe
čenství a ranám, čím by přiměly despoty k ústupkům svobodo
myslným, a třeba nepopíráme zásluhu těch, kdo se šetří a za· 
chovávají pro vlast, utrpení mučedníků nebývají neužitečná pro 

1 [Jména odsouzenců viz v »P a m ě tec h< Jos. V. Friče (IV., 223, 
226-227). Z Čechů byli odsouzeni na smrt: Fr. Věšín, Václav Hode k, 
Fr. K a val í r a L Hra n á č. Některým účastníkům květnového spiknutí 
podařilo se vyvléci z vyšetřování jako Em. Tonnerovi, ač s Fričem a 
Hodkem měl přepadnoutí posádku na Petříně. Jiní spasili se šťastným útěkem 
jako 1\1 a u x do Uher a později do Malé Asie a Anglie, Rit t i g do Švýcar a 
Fr. K o r bel do Ameriky. Z emigrace té proslul zvláště Fr. K o r bel (naroz. 
r.1830 v Bechyni), kterýž uprchl z vězení svého v kasárnech a v přestrojení 
ženském spasil se do Saska a odtud do Ameriky, kde po mnohých zkuše
nostech usadil se konečně v Kalifornii a skoupiv velké prostory pralesa ta
mějšího zbohatl prodejem dříví sequojového a zřízením vinic nejvzácnějších 
druhů révy evropské. S bratry svými, jež povolal k sobě do Kalifornie, ná
leží ku předním občanům státu toho, zachovav z mládí svého upřímnou 
lásku k národu svému několikrát štědrými skutky osvědčenou.] 

2 [Z vězňů pro velezrádu odsouzených budí soucit Fr. Ji r g I (Girgl) 
(1822 -1864), někdejší druh a přítel Havlíčkův, který revolucí roku 1848 vy
tržen z povolání professorského oddal se žurnalistice a politice, zejména po 
bouři říjnové vypraven byl s Kleinertem do Vídně, kde studentstvu vídeň
skému vyslovil sympathie kollegů pražských. Roku 1849 zapletl se nějak do 
květnového spiknutí, ale nebyl hned stíhán, takže počátkem šk. roku 1849 
stal se suplentem na gymnasii Píseckém. Ale konec ledna r. 1850 náhle byl 
zatčen, vokovech dopraven do Prahy, odsouzen k osmnáctiletému žaláři, který 
r. 1854 zmírněn mu na devět let, až v červenci r. 1856 byl úplně amnestován. 
O čilém duchovním životě jeho ve prvních letech jeho vazby na [{omámě 
viz >Paměti Fričovy., IV., 256, 269, 279 aj.] 
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:ítězství spravedlnosti. Zatím aspoň ministerstvo použilo spiknuti, 
Jež vynašlo téměř, aby potlačilo jednu ze svobod, které ještě 

trvaly. Okružník hraběte Khevenhullera, správce generálního 
komanda, ke všem okresním komandům a odvodním komisím 
v Čechách zajímavým světlem objasňuje postup moci státní 
(24. dubna 1849); - • V poslední době se opětně stalo, že prole
tariát několika osobami, veřejné jistotě zvlášť nebezpečnými, k sroco
vání popuzován byl. Poněvadž však častěji není dostatečných d6vodů, 
aby takové osoby právně ke trestu poháněny byly, přece však vždy 
k přání jest, aby se neškodnými učinily, navrhla zdejší správa 
zemská generálnímu komandu, aby takoví popuzovatelé k odvodu 
se pohnali, k snadnějšímu umístění jejich do vojska, aby se na 
lehčí tělesné nedůstatky, jenž schopnosti k stavu vojenskému zcela 
na ujmu nejsou, nehledělo, jelikož by odvedení několika takových 
osob na chování se ostatních zajisté velmi blahočinně působilo.« 1 

Za stavu obležení vláda byla vykonávána s krutou přísností; 
město bylo vydáno vojákům, kteřfž od svých důstojníků byli po
puzováni k násilnostem; strhovali procházejícím se klobouky slo
vanské a uráželi měšťany pokojně v hostincích sedící. t Když dne 
14. května před 11. hodinou hosté opustili hospodu > u Modré 
štiky« v ulici Karlově a od rozjařených mladíků zvoláno: »Eljen 
Košut!«, překvapeni byli hlídkou vojenskou,jež tasila zbraň. Na 
hluk ten hostinský Nebeský vyběhnuv z domu a spatři v, co se děje, 
nestačil spasiti se útěkem, neb již důstojníci hnali se za ním a jeden 
šavlí mocně ho ťal do hlavy a volal za ním: »lch heisze Havlíček 
und bin Hauptmann bei der 10. Compagnie. Diesen Spitzbuben
namen von ihrer Seite werden die sich schon merken.< - Bach, 
který přijal ministerstvo vnitra následkem nemoci Stadionovy, byv 
v ministerstvě spravedlnosti nahrazen Schmerlingem (v červenci 1849), 

" :, Černý, .Boj za právo<, st~. ~26. [Z ?sobností, j~~ podle pokynu 
?b:~m~u to~oto. stalX,se syny' ~a~tovyml, :,zp~mmky zasluhuji oba žurnalisté 
ce.stl, . cleno~e nekde]Slho radlka}mho : Vecermho Listu< Jan K ne d I han s -
Lib 1.1 n s k y (1823:-1889), ktery 16. cer vn a r. 1849 zcela náhle odveden by! 
k vOJsku, a Ferdln,?-nd Čenský (1829-1887), který 11. března 1851 vzat 
byl na vojnu, ~erd. Cen~ký, zůstav ve vojště, účastnil se obou válek italských 
(18.59, 1866).~ Jako s~tmk ~ta~ se r. ,18~9 učitelem jazyka českého na vojen
ske, akademll v Novem Meste za VIdm. Roku 1873 povolán byl aby syny 
~rclvé,:,od'y L;-rdvíka, Fr~ntiška ,a Ottu, učil jazyku českému. Če~ský vynikl 
Ja~o 'pllny Sp,ls?vat~I J1eJen ,~ vecech cvojenských, ale i literárně historických, 
zeJl~ena vydamm lIstu, starslch druhu sv~ch T. Buriana a M. Fialky. (.Z dob 
n a s e ~? pro? u z e I1l«, 1873); v rukopise zi!stavi! paměti rodinné a svůj 
vlastm ZlvOtOplS. Srovn. V. V. Zelený, .Fer d. Censký< ve Vlčkově Osvětě 
1887, str. 329-335.] 
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byl by se rád vyhnul stížnostem nejpohoršlivějšÍm, i posílal svým 
podřízeným vzdělavatelné listy pastýřské, v nichž doporučoval jim, 
.aby co nejvíce šetřili mínění veřejného a vystřihali se všeliké 
přílišné nedůvěry právě tak jako nedbalosti a zaslepenosti.« > ,Nám 
velmi rrmoho záleží na tom,«« poznamenal Havlíček, > .aby obe
censtvo naše dobré ponětí mělo o ministru Bachovi, kterýž umí tak 
liberálně m I u v i t i a tak krásně psáti ve svých instrukcích, 
jenžto ale z cel a j i n a k jed n á; který se umí nechat představiti 
tak, jako by on sám byl ještě ta poslední hráz proti absolutismu, 
ježto ale jest právě nejschopnějším a nejpotřebnějším 

nás t roj e m k poznenáhlému obmezování všech konstitučních práv. 
Věru! mnoho se změnilo od té doby, co pan dr. Bach táhl na 
koni proti císařskému hradu ve Vídni, až do nynějška, kdežto 
tentýž pan Bach co veliký vezír vládne vojensky nad větší polovicí 
n e š ť a s t n é h o Rakouska. H 

Zprávami docházejícími se všech stran byla u vytržení při
váděna strana vojenská; kapitulací Világošskou (13. srpna 1849) 
ukončila se válka uherská a pádem Benátek (22. srpna) revoluce 
italská; výprava francouzská do Říma zmařila konečně možnost 
sblížení mezi princem Ludvíkem Napoleonem a republikány; 
parlament Frankfurtský byl rozptýlen (v květnu) a pokusy 
o vzpouru v Německu byly všudy potlačeny. Schwarzenberk získal 
od Bedřicha Viléma IV. smlouvu ze dne 30. září 1849, kterou 
Prusko a Rakousko přejaly správu Spolku německého, co zdálo 
se naznačovati, že král Pruský rozhodně se vzdává koketování 
s revolucí. 

Liberálové pozbývali mysli a hleděli jen, aby se na ně za
pomenulo. Měšťanská Beseda byla opuštěna a nikdo neodvažoval 
se mluviti česky na. ulicích. President soudu hrdelního pod směšnou 
záminkou dal uvězniti Trojana a držel ho pět dní ve vězení. Riegra 
hleděli zaplésti v proces z velezrády a obviňovali ho, že připravoval 
rozptýleni mocnářství. 1 Palackému, jenž stíhán by I až k loži ne
mocné choti své, nezbylo než uzavříti se v smutnou samotu 2 

1 Viz osvědčení Riegrovo v pařížských novinách > Journal des Débats< 
14. září 1849. [V českém překladě u Černého >B o j z a p r á v 0<, 674-676.] 

2 [Doby, kdy Palacký nepřízní vlády, nepřátelstvím šlechty a malo
myslností vlastních krajanu byl -- jak sám si zasteskl V listě svém k Havlíčkovi 
(18?3) - >vypuzen Z davu života národního<, užil ku pilné práci historické 
slozlv za desítlletí absolutismu nejslavnější části díla svého: dob u h u s i t
skou a věk Jiříka Poděbradského (1850-1860) Roku 1850 Palacký 
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Důstojníkům ruským, kteří přemohlí Madary, bylo zakázáno objeviti 
se v Čechách. Když císař, jehož cesta do Prahy byla několikrát 
odročena, konečně přijel t (19. listopadu 1850), nebylo dovoleno 
purkmistrovi ho oslovit. Dne 19. ledna 1850 vojenský velitel oznámil 
Havlíčkovi, že, poněvadž noviny jeho nedbaly první výstrahy, jež 
jim byla dána, aby se vyjadřovaly umírněně, rozhodl se .vkročiti 

v cestu účinkům listů těchto, hrozícím veškerému blahobytu, a vy
cházení »Národních Novine na čas trvajícího stavu výminečného 

zasta viti.« 
Čechové neměli ani jediného časopisu; Havlíček pomýšlel na 

to, aby se přestěhoval do Vídně. - »Umínil jsem si,« odpověděl 

mu generál W elden, jehož svolení žádal, - .že nedám dokonce 
žádného povolení na žádný nový časopis, poněvadž je jich ve 
Vídni již dost.« - ». Ale takové noviny,«« namítal Havlíček, 

».jaké já chci vydávati, ve Vídni ještě nejsou; moje noviny mají 
být orgánem slovanských záležitostí a budou psány česky.«« -
»Wir sind hier Deutsche,' krátce zazněla neodvolatelná výpověď 
generalova. V Brně žádný knihtiskař neodvážil se propůjčiti mu 
svých lisů; byla by mu bývala hned odňata koncesse. Konečně 

v Kutné Hoře drobný živnostník t František Procházka, jenž ne
mohl mnoho ztratit, odváži! se smělého činu. .S lov a n. byl 
malý list, jenž vycházel jen dvakrát za týden; vedl boj až do 
konce se smělostí tak čilou a živou, že i nejpokleslejším dodal 
opět jakési důvěry; v tomto souboji ducha a násilí muž osamělý, 
nemaje jiné zbraně než svůj rozum a svou statečnost, zdál se chvíli 
vzdorovat osudu a držeti v šachu síly reakce. 

Věděl, že v tomto boji nerovném je mu souzeno podlehnouti 
a předvídal, že Čechové jsou na prahu doby bolestnější a ne
snadnější, než byla před rokem 1848. »Až do roku 1848 byla naše 
strana tak nazvaných vlastenců tak opovržena u vlády, že si nás 
nikdo nevšímal, poněvadž se nás nikdo nebál. My však pracovali 
jsme společně v tichosti a upřímně dále k povznesení národa 
českého jak v politickém tak národním ohledu. Nebylo mezi námi 
tenkráte zrádcův, ani odpadlíkův, ani zpronevěřilců, ne proto, že 
bychom byli b)'vali všichni stálí, věrní, pevně přesvědčeni a ve 
svém mínění otužilí, ale proto, že nebylo ani žádného pokušení, 

ohlásil zemskému výboru svůj úmysl, že vystoupí z řady německých děje
piscův, i psal vskutku dílo své jen česky, dávaje text původní překládati do 
jazyka němecLého.] 
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proto, že tenkrát by ani nikdo by! za odpadnutí a zradu svou nic 
nedostal. Nyní se časy změnily: v roce 1848 okázala naše strana 
takovou sílu, takový vplyv na národ český a na jiné slovanské, že 
museli. sami nepřátelé uznati důležitost naši. Což tedy divu, že se 
počali všemožně pokoušet o to, aby naši stranu roztrhali a zničili, 
což divu, že se počali ohlížeti po slabších osobách, jež by mohli 
všelikými lákavými výhodami přivésti na svou stranu a užívati jich 
za nástroj k našemu rozdvojení a zničení. Že se takové osoby našly, 
a že se jich ještě více, bohužel! najde, o tom se brzy přesvědčíme. 
To však jest věc velmi smutná, ale v celém světě obyčejná, která 
nesmí nikterak slabiti naše naděje a ujímati nám důvěry ke ko
nečnému vítězství.« - Viděl, jak únavou a pronásledováním řidnou 
řady obránců svobody a jak jedna za druhou padají bašty, jež 
zbyly ještě věci národní. Ministerstvo, chtíc potlačit i zdání 0ppo
sice v Praze, prohlásilo obecní řád, jenž byl tak sestaven, že fede
ralisté byli nevyhnutelně poraženi. Těmito pletichami kandidáti 
němečtí, kteří získali 8000 hlasů, kdežto protivníkům jejich dostalo 
se 21.000 hlasů, měli v radě městské padesáte míst z devadesáti. 
Po deset let hlavní město království Českého zůstalo ovládáno 
menšinou, kteráž udržovala se jen přízní vlády, již proto nemohla nic 
odepříti. Od té chvíle nastává ticho: posledním, dosti nesmělým, 
činem odporu bylo t dne 20. března 1851 hlasování osmnácti 
starších obecních proti návrhu většiny o jmenování knížete Schwar
zenberka čestným měšťanem pražským. 1 - Potom není nic. Ve 
sbírce pramenů t · Boj z a p r á v 0«, vydané od Jana M. Černého, 
doba od května 1850 do 5. března 1860 zastoupena je téměř jen 
úředními zprávami málo důležitými nebo pokornými adressami pla
cených služebníků a zbabělých měšťanů. 

Ministerstvo znova se uchopilo praktik policie Metternichovy. 
Vlastenci t v Kutné Hoře byli předmětem neustálé dohlídky 
a »scházeli se tajně jako první křesťané v skalní jeskyni rozsáhlého 
soukromého sadu, jenž táhne se po stráni od úpatí chrámu sv. 
Barbory v údol a k jehož vchodům různým šlechetný majitel 
a národovec propůjčil jim klíče, anebo si smluvili dostaveníčko 

kdesi za městem na odlehlé polní křižovatce, odkud se pak 

1 [Návrh menšiny, jejímž hlavním řečníkem byl Palacký, zněl: >S vyko
náním návrhu rady městské pradleno budiž do té doby, kdež zrušení oble
ženosti a bezpečné přivJlení všeho obyvatelstva nám přijmutí návrhu v utě
šenou povinnost změnÍ.. Ale většina rozhodla, aby čestné měšťanství bylo 
knížeti uděleno neprodleně.] 
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podnikl výlet do okolí k některému statečnému rolníku.« 1 Kdokoli 
by! ve stycích s Havlíčkem, byl podezřelý; t pensionovaný setník 
4. praporu myslivců, Wittich, který, ač pouhý Němec, se rád 
scházel s ním, byl obžalován u generálního velitelství a internován 
do pevnosti Josefovské. Život politický tak se zachmuřil, že ne
poskytoval ani látky k rozpravám .• Slovan« a »Lísty Kutno
hor s k é«, jež tvoří jeho doplněk, ponenáhlu přeměnily se v revui 
lidovou, kde Havlíček pečoval o vychování svého národa; k to
muto povolání učitelskému měl vrozené vlohy a ještě dnes nemů
žeme bez pohnuti čísti tyto stránky rozumu tak pevného, kde nej
šlechetnější myšlenky jsou vyjádřeny jazykem lahodným, malebným 
a jasným, jenž čerpán je ze samé hloubi řeči národní, aniž hledá 
a vypůjčuje si co z ciziny. Měl nadání přijíti na kloub každé věci, 

nalézti důvod, jenž dotýká se myšlení. 
Někteří Čechové, pokud myslili, že nemusí potírati minister

stvo, J o s e f Ji r e č e k, W á cla v W I a d i voj Tom e k, ba do 
jisté míry Lev T h u n, rozhodli se z důvodů různých: nervosní 
jejich odpor k radikalismu byl zajisté jednou z podstatných pfíčin 
jich poddání se, ne však jedinou. Mnozí z nich pokládali revin
dikace vlastenců slovanských za předčasné, a tudiž za plané a ne
bezpečné; před usilováním o rovnost politickou a správní nechť 
nejprve počne se dobývati rovnosti mravní; nastane chvíle, kdy 
vláda bude přinucena uznati skutek dokonaný. - »N uže, tedy I bratře 
Čechu, rovněoprávněný občane šťastného Rakouska,« odpovídal 
jim Havlíček, »vezmi si toto ponaučení. Vídeňského Denníku< 2 do 
kapsy, podej mi ruku a půjdeme spolu ,s pomocí boží bez křiků 
a nářků, jak na muže sluší, i kdyby se proti nám stavěly brány 
pekelné', ,prováděti dle toho receptu naši rovnoprávnost, jejíž pro
vedení jediné na nás samých záleží'. Kam chceš napřed, jest to 
všechno jedno. Půjdeme tedy na c. k. poštu v Čechách neb na 

1 (Petr Miloslav Veselský, .Karla Havlíčka Kutnohorský pobyt 
a porotní soud konaný 12. listopadu 1851<, v Kutné Hoře, 1889.] 

• [. Ví d e ň s ký Den n ík< byl r. 1850 založen podnětem hraběte Lva 
Thur:~'y,a~y potíral Havlí~kova »Slovanay.; ~eda~torem byl Jan Křt. Vodka," 
ne]blIzSlmI spolupracovmky oba bratrI ]lreckové Josef a Hermene
g 11 d, Hel f e r t, Tom e k a j. Se zaniknutím Slovana přestala i potřeba Vídeň
ského denníku, který pak zastaven. - Z někdejších radikálův a obrancii barikad 
Vo d ka a E. B fU na jako žurnalisté dali se do služeb vlád reakčních. Vodka, který 
r. 1848 vystoupil z kláštera křižovnického, kde právě odbýval si noviciát, kál 
za své vystoupení z noviciátu u křižovníků a za své .přepjatosti červnové., 
vstoupením do řádu jesuitského. Z literární činnosti této poslední fase jeho 
života znám je spisek .Zázračný jazyk sv. Jana Nepomuckého< (1884).j 
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Moravě a poneseme tam psaní s nápisem českým (neb musíme 
všecky záležitosti své zastupovat svým jazykem) do Brna. Poštovní 
expeditor, Němec kovaný, zabručí na nás a řekne nám po ně

mecku, že to jsou bláznovské nápady a zvláštnůstky dávat na psaní 
české adresy atd. My' stojíme na svém, on přijme psaní a pošle 
je - do Bernu ve Svýcařích (Factum !). Odtamtud sice přece 
pošlou konečně psaní do Brna (neboť ve Švýcařích česká národnost 
má více práva než doma, a přece tam někdo ví, kde leží Brno), 
ale již je pozdě, tys obchodník a přišel jsi opozděním tím k veliké 
ztrátě. Nic si z toho ale nedělej, nepopusť, i kdybys na mizinu 
přišel, neboť provedení rovnoprávnosti jedině na tobě záleží. Větší 

díl sice krajanů tvých, aby se uhnul škodě, bude raději adresovat 
psaní německy, z čehož pak hned soudit budou, že lid český sám 
nechce české adresy a tedy nepotřebuje českých úředníkťl na 
poštách. .. Nu, kam chceš nyní jít provádět rovnoprávnost ... 
Pojď tedy, bratře, na železnici, pojedeme do Mohelnice. Okénko 
jest otevřeno, žádejme po česku ... o lístky, a ptejme se, co se 
platí. W ohin? křikne na tě skrze okénko pán se žlutými jak po
meranč výložkami. ,Do Mohelnice I' odpovfš skromně. Nach Biecho
witz? táže se zamračeně žlutý výložek. ,Ne, do Mohelnice I' od
povíš. > 1st ke in Station nicht! < zavrčí žlutý výložek. Nastane tedy 
hádka, z přítomných neví nikdo, jak se jmenuje Mohelnice na ně
mecky; já sice vím, že Miiglitz, ale učinil jsem dle rady »Vídeň
ského Denníku< slib, že nepopustím od výhradného užívání češtiny 
před úřady, a proto ti to nepovím. Zatím minulo několik minut, 
vlak zapíská, zatroubí a odjede, ty sedíš se svou rovně oprávněnou 
češtinou na suchu a opakuješ si po tichu vznešenou pravdu» V íd. 
Denníku<, »že provedení rovnoprávností nezáleží na vládě, nýbrž 
jen na nás samých •... Než, nač pošty a železnice pro tak sprostý 
Iíd, jako jsou Čechové; ať si své psaní sami donesou, neumějí-li 
německou adresu napsat, a ať chodí pěšky, nevědí-Ii, jak se 
jmenují všechny štace na železnici po německu. Ale kdyby tě 
ku př. odvedli na vojnu, což se přece nejvíce sprostému člověku 
přihodí, jak daleko bys asi tam přišel s radou» Vid. Denníku< ... 
Křiknou tam na tebe: ,Halb rechts, halb Hnksl' Ty, jako by nic, 
co tobě je po tom, ty jsi jednou c. k. rovněoprávněný Čech 
a provedení rovnoprávnosti záleží jediné na tobě samém. Dostaneš 
tedy kulaté a podlouhlé napomenutí. Volají: ,Hahn in Arm I' Ty 
zas nic a čekáš na rovnoprávnost; ale dostaneš, s pomocí boží, 

A. Den 1 s - Van Č II r a : Cechy po Bílé hoře. ll. 23 
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bez křiku a nářku - 25 jak na muže sluší.. Ve vojsku se nám 
tedy trochu nepodařilo provádění rovnoprávnosti, vraťme se zase 
do civilu a sice do škol. Ačkoli tedy provedení rovnoprávnosti 
pranic nezáleží na vládě, nýbrž jedině na nás, a ačkoliv bychom 
si sami mohli všeckna gymnasia v česká proměnit, - přece, jak 
přísloví praví, ani dobré silnici kolomaze neškodí, a tato kolomaz 
jest v tomto případě příznivost zvláštní našeho vys. ministerstva 
osvěty, které nám od nynějška - jed n o české gymnasium 1 zařídilo. 

Tedy ty bydlíš ve Slovensku, někde u Košic, máš do Prahy 100 mil 
cesty, přece však svého syna nechceš dát na jiné, než na české 
gymnasium, a vydáš se na cestu. Poněvadž ale provedení rovno
právnosti pranic nezáleží na vládě, nýbrž jen na nás samých, na
řízeno jest, že na žádné Pražské gymnasium, tedy i na Staroměstské, 
více než 80 žáků do jednoho roku přijmouti nesmí. To záleží zase 
jen na nás samých, aby se všickni studující Slované z Čech, Mo
ravy a ze Slovenska na toto gymnasium vešli. Dejme tomu (quod 
est demonstrandum), že bychom tak šikovní byli, abychom všecky 
své studující syny do počtu oněch 80 ročně směstnati d~vedJi, 
což pak, až vystudují, když ve všech úřadech jest jednací řeč ně
mecká, které se oni sice též učili, přece však v nf tak sběhlí býti 
nemohou, jako jíní, kteří celé gymnasium jen německy studovali? 
To zas všechno záleží jen na nás samých, všichni Češi ... budou 
tak obětovni, že své syny raději v úřadech odstrčit nechají, než by 
je dali na německé gymnasium I ... Když jsme tedy již všechno, 
co »Víd. Denník- praví, tak nevývratnými důkazy ztvrdili, dovoleno 
nám budiž pro slabší čtenářstvo, které důkazům mathematickým 
dobře nerozumí, připojiti jedno velmi srozumitelné podobenstvi. Dva 
mužové, jeden jménem Va šek, druhý Mi chl, usnesli se, že spolu 
poběhnou o závod. Nestranný soudce, jménem - Ji dáš, kterého 
si zvolili a který je oba stejně miluje, v ustanovený k běhu den 
takto oba opatřil: Michla posadil do kočáru a zapřáhl mu silné 

.. Uediným učelištěm tímto bylo Staroměstské gymnasium aka
d~mlc~~, jež dle nařízení ministra hraběte Lva Thuna (dt. 24. září 1850) 
melo statl se vzorným gymnasiem českým. Ale již roku 1853 vlna germani
sa:~, podporoyané od vlády reakční, pohltila i tento jediný ústav český, když 
nanz,en.o, aby Jaz~kem vyuč?vacím byla zase němčina a če:,kým jazykem aby 
vykladana byla Jen mluvmce česká a náboženství a vedle toho řečtina ve 
třetí a čtvrté třídě. ~~~mo tu způsobeny pro (:echy škodlivé zm~ny v učitel· 
~ké:n sb~ru odstranemm katechety P. VácI. StuJce, professoru Cupra, přelo. 
zemm Vadava Svobody a pensionováním ředitele zasloužilého literáta če-
ského V. Kl. Klicpery.] , 
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a mrštné čtyři koně a postavil ho na dobrou silnici. Vaškovi 
svázal nohy, přivázal ho k silnému kůlu a narovnal na něho asi 
půl sáhu štěpinek. Nyní dal znamení k běhu. Michl jede, až se 
kouří, Vašíček ale v zuřivosti se sebe střásá polena, trhá sebou, 
bručí a kleje, leží však pořád vedle kůlu. Nestranný soudce a přítel 
stojí u něho se sladkým úsměchem a volá na něho; ,Vašíčku, běž 
honem, jen na tobě samém záleží, abys doběhl k dli, já ti v tom 
nemohu pomoci, na mně pranic nezáleží; vždyť přece já sám ne
mohu za tebe běžet' ... ' 

Myslil správně, že nepřátelé jeho nesnesou dlouho svobodo
myslnou mluvu jeho, a věrným svým dával nejdůtklivější radu 
k vytrvalosti. »Pokavad mně neb někomu jinému z našich věrných 
přátel, které jste nyní v roce 1849 a 1850 dobře poznali, bude 
možno uchytiti se jen té nejmenší nitky, i toho posledního ko· 
nečku svobody a konstituce, budeme se jí držeti všelikými mož
nými silami. Svobody tisku budeme používati v nejširších mezích, 
ve kterých bude možná, a kdy by utichl všechen veřejný hlas, máte 
aspoň mezi sebou spisy a časopisy, vydané od nás od roku 1848. Ty 
rozšiřujte mezi sebou, a nedejte myšlence české, myšlence svobodné 
uhasnouti! Po vítězství reakce v Čechách, po bitvě na Bílé hoře, 
chodili po zemi jezovité, brali lidem svobodomyslné knihy a vůbec 
knihy české a pálili nebo hubili je. To si pamatujte, kdo ví, 
k čemu se to hodí, když to budete míti na paměti. - Pro školy 
a pro vzdělání mládeže čiňte co možná, nešetřte výloh, nelitujte 
toho, co dáte učitelům. Poučujte se vespolek. Buďte opatrní a ne-

. věřte každému křiklounovi, kterého neznáte, neboť přijdou snad 
Imnozí najatí pokušitelové, aby vás zavedli k nějaké nerozváž!ivosti 
Sa přivedli pak tím k většímu pádu Jakožto řádný křesťan nemohu 

tuto svou poslední vůli ukončiti jinak než vyznáním: že věřím na 
slavné vzkříšení a z mrtvých vstánL. 

Sedláci, jichž jen velmi nepřímo dotkla se kázaní Kollárova 
a Šafaříkova, uznávali v Havlíčkovi syna své krve, dávali sloužiti 
mše za »chrabrého vlastence, jenž neopustil nás, když všickni byli 
ma!omoci.« 

Když vláčeli pluh, prozpěvovali jednu z jeho písniček: 

My pole ořeme, jiný tam seje, 
my se klopotíme, on se nám směje. 
Počkej, ty šelmo, nebudeš klidit, 
však my se nedáme věčně jen šidit. 

23* 
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nebo: 

Ať je to tak nebo tak, přece nějak bude, 
pro těch pár lumpů národ nezahyne i 
pro jedno kvítí slunce nesvítí, 
však my tě. . . . . . nechceme míti. 

Mně se, mně se, mně se, mně se všecko zdá, 
že pan Švarcenberk o ústavu hrá, 
mně se, mně se, mně se, mně se všecko zdá, 
že o konstituci hrá. 
To obležení nadarmo není, 
to se časem svým v robotu zmem; 
mně se, mně se, mně se, mně se všecko zdá, 
že o ústavu hrá. 

Škoda je těch časů, když jsme povstali, 
když jsme konstituci ve snu dostali, 
škoda je těch časů, když jsme povstali, 
že jsme my vás neznali: 
měli jsme vás znát, na fůru vás dát, 
za hranice vyjet, tam vás vysypat; 
škoda je těch časů, když jsme povstali, 
že jsme my vás neznali! 

Konfiskace vaiily se na ,Slovana'; vycházel již jen jednou za 
týden, předplatitelům docházel velmi nepravidelně; chvílemi Havlí
ček cítil, že klesá, stižen ne tak pronásledováním nepřátel jako 
odpadlictvím vlastencův, ale pozverlal se nejvyšším napětím vůle: -
.Proto přece ale se světa neutečeme! Ani tenkráte, kdy to bylo 
bylo možná. Tuto radost nesmíme na žádný způsob nepříznivcům 
svým způsobiti. Máme za jakousi povinnost svou do drž e t i až 
do posledka a neustoupiti jenom násilí!« 

V jednom ze svých epigramů dí: 

Bratře Čechu, shod' černou hazuku! 
Hazuku též římští vrazi měli, 
co v Kostnici Husa upálili. 

Od mučedníka Kostnického, k němuž choval vždy úctu, naučil 
se, že člověk má nejprve poslouchati svého svědomí, a když všecken 
svět zbaběle se klonil před vítěznými despoty, podal vzácný vzor 
muže spravedlivého, jenž zůstává vzpřímen a hájí práva věčného 
proti zrádnému štěstí. Konečně nařízením ze dne 6. července 1851 
ministerstvu bylo dáno právo potlačiti časopisy po dvojí výstraze; 
dne 14. srpna 1851 Havlíček, jemuž již se dostalo dvojí předchozí 
výstrahy, prohlásil, že pokládá za neužitečné zůstaviti svým od-
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půrcům radost prohlásiti potlačení .Slovana., i zastavil jeho vy
dávání. 

Přátelé jeho prosili ho, aby odehral se do clzmy; hrozily mu 
četné processy, a kdo mohl v té chvíli hrůzy předvídati rozhodnutí 
poroty? Nechtěl nevěřiti svému národu; dne 12. listopadu 1851 byl 
u vítězoslávě uznán nevinným k radosti vlastenců, kteří se sběhli 
se všech stran země, aby chrabrému bojovníku za věc českou 

osvědčili svou lásku. 1 
- Dne 16. prosince 1851 o dvou hodinách 

z rána komisař policejní Dedera vešel do domu jeho. -

»Vstávají, pane redaktor, 
nelekají se, 
jdeme v noci, nejsme však zloději, 
jenom komise .• 

.Od všech z Vídně pozdravení, 
pan Bach je líbá, 
jsou-li prý zdráv? a tuhle to psaní 
po nás posílá. < 

Já jsem i na lačný život 
vždycky zdvořilý: 
»Odpusť, slavná císařská komise, 
že jsem v košili .• 

Ale Džok, můj černý buldog, 
ten je grobián, 
na habeas corpus tuze zvyklý 
on je Angličan. 

Málem byl by chlap přestoupil 
jeden paragraf, 
již na slavný ouřad zpod postele 
uďál: Vrr! haf, haf! 

Hodil jsem mu tam pod postel 
říšský zákonnÍk; 
dobře že jsem měl ten moudrý nápad, 
již ani nekvik. 

1 P. M. Veselský, >K. Havlíčka kutnohorský pobyt a porotní 
soud, konan Ý 12. listop.1851«. V Kutné hoře 1889. - Veselský byl o~obní 
přítel Havlíčkův, a zprávy, jež podává o něm, jsou vzácné, [PamětI za
sluhují jména porotců, jichž jednomyslným výrokem Havlíček byl uznán ne
vinným; byli to: Fr. Laušmann, rolník, Vojto Urban, gělník, Váco Do
břichovský, rolník, Matěj Schiitz, rolník (Něme~), Ce.něk Fouse~, 
obchodník z Kutné Hory, Josef Sixta, kupec z KolIna, Vac. Kopecky, 
rolník A n t Br e u e r továrník z Kutné Hory -- vrchní porotce - J o s e f 
KubÚ, mlynář z Čá;lavě a Ant. Schreyer, měštan z Čáslavě. 
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Občan zvyklý na pořádek -
bylo to v prosinci -
především jsem si obul punčochy 
v slavné assistenci. 

Pak jsem teprv četl psaní -
však to tuhle mám; 
rozumÍš·li ouřední němčině, 
přečti si je sám. 

Bach mi píše jako doktor, 
že mi nesvědčí 
v Čechách zdraví, že prý potřebuj u 
změnu v povětří; 

že je v Čechách tuze dušno, 
horké výpary, 
mnoho smradu po té oktrojírce, 
holé nezdraví. 

Že on tedy schválně pro mne 
kočár sem poslal, 
abych se hned na státní outraty 
na cestu vydal. 

A žandarmům že nařídil, 
ať mne hodně nutí, 
kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout 
jeho nabídnutí. 

Což je dělat? že pak musím 
hloupý zvyk ten mít, 
že nemohu žandarmům s flintami 
pranic odepřít! 

Dedera mne také nutil, 
abych jel jen hned, 
že by chtěli Brodští, až se zbudí, 
třeba s námi jet. 

Pravil mi, že nemám s sebou 
zbraně žádné brát, 
neb že oni mají nařízení 
mne ochraňovat. 

Že mám též, pokud jsme v Čechách, 
incognito jet, 
sic nám dají dotíraví lidé 
hrůzu komis hned. 

Ještě mi dal pan Dedera 
více moudrých rad, 
dle nichž se Bachovi pacienti 
mají spravovat. 

Tak mne vábil jak Siréna, 
až jsem obul boty, 
oblík' vestu, kabát, pak i kožich, 
dříve však kalhoty. 

Koně a žandarmi stáli 
dávno před domem: 
.Milí braši! maličké strpení, 
hned již pojedem.< 

Ó, měsíčku, však ty ženské 
dobře znáš a víš, 
jaký s nimi člověk na tom světě 
často mívá kříž. 

Také's mnohého loučení 
tajným svědkem byl, 
ty znáš líp než každý novelista 
hořkost těchto chvil. 

Matka, žena, sestra, dcerka, 
malá Zdenčinka, 
stály okolo mne v tichém pláči 
hořká chvilinka. 

Já jsem sice starý kozák, 
v půtkách tužený, 
tenkrát jsem měl trochu těsná prsa 
a zrak zkalený. 

Vtisknul jsem si poděbradku 
silně do čela, 
aby se těm policajtům slza 
nezablyštěla, 

neb ti všickni blíže dveří 
posud stáli stráž, 
aby měla tato smutná scena 
císařskou stafáž. 
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Tyto obdivuhodné .Tyrolské elegie c , tak palčivé ve své 
vybrané prostotě, přispěly vice než mnoho strojených tirád, aby 
v srdcích živily nenávist k utiskovatelům. 
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V Brixenu, kde byl internován, nepozbýval mysli, psal svůj 
>Křest sv. Vladimíra«, jednu ze satir nejpernějších a nej
veselejších, jež kdy byly inspirovány politickým a náboženským 
despotismem. -

Bože! Kýž jsem policajtem! 
to je vyražení! 
Koho chce, toho si chytne, 
a dá do vězení. 

Každý si ho musí vážit: 
kdo naň zaškaredí, 
pro urážku policajta 
ve štokhause sedí. 

Ctěte, hoši, policajty! 
ouvej! jak to bolí! 
stát vyplácí krejčům metlou, 
ale ševcům holí. 

Slyšte, lidé, pro výstrahu, 
mé smutné zpívání, 
že se proti policajtům 
sám bůh neubrání ... 

Nepřestal žertovat, ačkoli byl raněn ve hloubi srdce, vydán 
nejohavnějšímu týráni, odloučen od ženy, která po šest' měsíců 
marně se domáhala svolení odebrati se k němu, a která pak 
podlehnuvši podnebí, musila vzdáliti se a odjela do Prahy. - ,Co 
jsem zde,« psal dru Ad. M. Pinkasovi 8. prosince 1854, »již ne
věřím na nesmrtelnost duše lidské, neb se mi zdají být všechny 
sorty zvířat rozumnější a tudy nesmrtelnosti hodnější než ta zdejší 
race lidu, stvořená, jak se praví, dle obrazu pána Boha! Největší 
blasphemie, kterou jsem kdy slyšell Jestli je to pravá kopie, jak 
ošklivý by musel býti origináll. -

Chování ministra Bacha a policejního ředitele Kempena bylo 
hnusné; kořistili z bolesti svého vězně, a ke svolení, by mohl býti 
přítomen skonu své ženy, žádali na něm ponižujících kroků: Julie ze· 
mřela, neuzřevši svého manžela ct 16. dubna 1855), a Havlíček vrátil se 
do Prahy, jenom aby ji následoval do hrobu Ct 29. července 1856).
Až do konce zůstal věren své věci. »Ale proto všecko: Sum qui 
sum!« psal t příteli svému Al. Krásovi a Ad. M. Pinkasovi. »Však 
my se přece ještě jednou na tom světě sejdeme a pak se shledáme 
nepochybně zas tak, jako jsme se opustili, jen arci o několik let 
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moudřejší, což zvlášť na mně i zevnitř viděti bude, neb mi zde už 
hodně sešedivěly vlasy. .. K přemýšlení zde mám času až tuze 
mnoho; sám bych byl radši, kdybych ho měl trochu miň. To mne 
ale těší, že jsem posud nikdy nelitoval svého předešlého chování: 
ani toho, že jsem byl roku 1850-51 nejradikálnější v celém Ra
kousku (totiž mezi žurnalisty), což arci není tuze mnoho. Já ještě 
pořád pevně věřím, že se za nynějších časů s pravdou přijde nejdál.« 
Zůstavil národu svému podivuhodný příklad a přesný program.
»Jsem nepřítel a protivník vší despotie a budu až do poslední 
krůpěje potu hájiti konstituci: ale kdybych se despotie r:ikterak 
již uvarovati nemohl, jest mi ruská despotie nejmilejší.« -- Cechové 
nikdy nezoufali nad Rakouskem; ve chvíli, kdy by mu snad bylo 
zaniknouti a kdy by stáli vůči Německu, za poslední zdroj spásy 
měli by soucit oné massy Slovanů východních, která, jakkoli se 
zdá necitnou a nehybnou, znovu nalézá a ukládá svou vůli v roz
hodných chvílích historických; dokázala to roku 1863 a roku 1877. 

* * * 

Muži rázu Havlfčkova bývají vzácní a většina vlastenců byla 
velmi pokleslá. Nikdy snad chvíle nebyla příznivější donutiti různé 
národy ke vzájemným ústupkům a na usmíření jich založiti moc
nářství pevné a silné. Stačilo k tomu uznati krajní mezi, kterou 
žádný z nich nemůže překročiti bez samovraždy, a byla to otázka 
ne tak taktu politického jako srdce. Bohužel, ze všech vlastností 
právě šlechetnost chyběla nejvíce Schwarzenberkoví a jeho spolu
pracovníkům. Vítězství jejich ztl stalo proto neplodno, poněvadž 

chtěli je vykořistiti do krajnosti, bez slitování pro přemožené, po
tlačujíce nejneskrotnější city ducha lidského. 

Maďaři byli by se dali snad pohnout, aby odřekli se oněch 
výsad svých, jež nebylo lze srovnati s jednotou mocnářství; krá
lovství jejich bylo rozdrobeno, samospráva domácí téměř úplně 
potlačena a obyvatelé vydáni libovůli četníků Bachových. Tato 
nesmyslná politika usmířila v nerozvratné opposici protivníky 
a stoupence Košutovy, liberály a konservativce a co zdálo se ještě 
nesnadnějším, soupeřné kmeny a nepřátelské národy, kteří pod
léhajíce těmže zákonům utiskovacím, na chvíli zapomenuli na své 
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zvláštní stížnosti v obecném odporu proti tyranii, která rdousila je 
stejně. 

Zahraniční politika byla podobně výstřední a vyzývavá, a zdálo 
se že Schwarzenberkoví šlo ne tak o rozšíření vlivu svého jak , 
o urážení svých soupeřů. Triumfoval zpupně nad ústupem Bed
řicha Viléma IV. v Olomúci (v listopadu 1850) a popudil proti 
Prusku křiklouny dvorů podružných, pyšných, že nalezli rázného 
vůdce. Tato vychloubavost žoldnéře špatně vychovaného svědčí 
vždy o nevyléčitelné nízkosti duševní. Kníže se nadál, že setká 
se s panovníkem slabých nervův a s veřejným míněním špatně 

zpraveným; kousek se podařil. Nebezpečné to sázky, kde vždy 
na konci se zláme vaz! Konečný úspěch byl ostatně skrovný, a když 
vítěz Olomúcký na konferenci Drážďanské pokusil se uskutečniti 
tuto říší středoevropskou, jež by obsahovala sedmdesát mil1ionů 

obyvatelů, spojenci jeho hned se obrátili proti němu. K obnovení 
starého Spolku německého nebylo opravdu potřebí chovati se s tak 
okázalou chvastavostí. V skutečnosti Schwarzenberk vynikal jen 
iedním nadáním skutečným, a to opravdu měrou neobyčejnou, 

~otiž že dovedl způsobiti si nepřátele; zakládal si na tom a jsa 
vždy hotov pustiti se do boje, opory své hledal jenom ve vojsku. 
Tomuto opět nahánělo strachu i nejmenší zdání ústavní a cítilo 
se uspokojeno teprve, když ústava ze dne 4. března 1849 byla 
odvolána. 

Propuštěni byli někteří ministři, jako Schmerling a Bruck, 
jimž dostalo se cti dosti nezasloužené, že předpokládáno o nich, 
jako by byli zachovali nejasné předsudky liberální (v lednu a 
květnu 1851). Potom rada říšská, jež podle ústavy ze dne 4 .. března 
byla radou státní, přeměněna v jakési shromáždění notablů, takže 
parlament se zdál zbytečným (v dubnu 1851). Císař vykládaje 
tehdy způsobem poněkud obecným článek ústavy o zodpovědnosti 
ministerské, prohlásil, že ministři jsou pouze a výhradně mocnáři 
a trůnu zodpovědní (20. dubna 1851) a užil přiležitosti, aby jim 
přikázal uvážiti zrale a důtktlivě otázku, zdali ústava ze dne 
4. března 1849 srovnává se opravdu s prospěchy veřejnými. »Při 

přetřesu této otázky, jakož při každém následujícím vyjednávání má 
se zásada a oučel zachování všech výminek monarchického utvá
ření a státní jednoty mé říše ne zvratně před očima podržeti a za 
neodvratný základ všech prací považovati. ~ - Schwarzenberk 
oznámiv vyslancům toto rozhodnutí, s velikým důvtipem posoudil 
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ústavu ze dne 4. března, složenou z částí a kusů, .která nemůže 
míti a vskutku neměla žádného úspěchu«. Na štěstí František 
Josef nezavázal se žádnou přísahou ji zachovávati a »třeba ji po
kládati jen za jeden z oněch prostředků, jichž užívá panovník, 
aby vvkonával svou vůli a již mění nebo zavrhuje, nejsa zodpo
věden' nikomu leč Bohu.' - Dne 31. prosince 1851 dvěma pa
tenty císařskými zrušena ústava ze dne 4. března 1849 a odvolána 
základní práva prohlášená dne 4. března 1849. Z jakéhosi studu 
mluvilo se ještě o zákonech organických, jež utvoří se postupně, 
.aby vyhověly potřebám našich rozličných národů, jakož i vý
minkám blahobytu všech tříd jejich, a aby zmohutněla síla naší 
vlády k upevnění zevnitřní i vnitřní bezpečnosti, jednoty a moci 
státu«.1) Tyto neurčité sliby neoklamaly nikoho. 

Tato nová soustava vládni vydala straně absolutistické moc 
neobmezenou a potlačila poslední zdání života autonomního. Ačkoli 
hromady obecní byly zbaveny největší části své pravomoci, sama 
mvšlenka obraceti se k poradě obyvatelstva, bud' jakkoli pečlivě 

se~taven volební sbor, naplňovala vládu nepřekonatelným odporem 
a rozhodla se vydati zákon obecní teprve po válce italské. Až do 
té doby nechávala v úřadech posavádní rady obecní s podmínkou, 
jež sama sebou se rozuměla, že budou poslušny rozkazů jejích Po
radní výbory krajův a zemí, na něž vztahovaly se také patenty 
císařské, ovšem nebyly též nikde zřízeny a moc byla konečně 

soustředěna v rukou úředníků ministerstva, zbavených vší kontroly. 

Účelem správních změn zavedených patentem ze dne 31. pro
since 1851 bylo usnadniti dozor úřadům ústředním a stanoviti 
přísný pořad v hodnostech. Jestliže soustava kollegiální byla do 
jisté míry obnovena, věci politické zůstávaly vyhrazeny správci 
zemskému a pod jeho rozkazy představeným okresův a presi
dentům krajů. Částečně byli sproštěni prací všedních, na něž 
ostatně pohlíželi vždy s vysoka, aby mohli volně věnovati se správě 
všeobecné a pilně pracovat o provedení rozkazů došlých z Vídně. 
Sondy první instance byly zrušeny a funkce jejich přeneseny na 
presidenty krajské, jimž zároveň uloženo vybírati daně. Toto na~ 
kupení pravomoci v rukou jediného úředníka činilo z něho pravého 
tyrana, před nímž sedláci žili v neustálém strachu. Snad byli by 
nalezli nějakou oporu ve velkostatkářích, kteří byli by se nesnadno 

1 Černý, .Boj za právo<, str. 772. 
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poddali takovému poručníkování: - stará panství desková ne
tvořila část skupiny obecní a závisela přímo na představených 

krajských; z přebytečné opatrnosti města poněkud důležitá, kde 
bylo lze obávati se utvoření opposice, byla podřízena místo
držitelství. 

Gardy národní byly zrušeny (22. srpna 1851). Policie oddě
lena od ministerstva vnitra (26. dubna 1852), závisela na gene
rálním řediteli, jenž po všem mocnářství rozšířil síť svých inspekcí. 
Soudnictví bylo reorganisováno tak, aby ministrovi byla pojištěna 
nejvyšší moc nad soudy. Porota zanikla, jednání soudní konalo 
se s vyloučením veřejnosti; nicméně některým osobám bylo dovo
leno býti mu přítomnu, když obžalovaný toho žádal a soud 
k tomu svolil; jestliže obžalovaný byl příliš zjevně nevinný, soud 
měl právo pro p u s ti ti h o z ob ž a lob y z ne d o s t a t ku d ů k a z ů 
dostatečných, čím nepřestalo tížiti ho vážné podezření a oprav
ňovalo policii k další přísnosti. 

Zákon tiskový ze dne 27. května 1852 a ustanovení řádu 

trestního ze dne 29. července 1853, jež znamenaly couvnutí velmi 
citelné nejen naproti návrhu, jenž byl připravován za revoluce, ale 
i naproti zákonníku z roku 1803, "byly pevnou baštou ustano
venou na ochranu vlády proti poddaným a Rakouska proti po
kroku«.l Výrazy zákona byly tak neurčité a svoboda výkladu 
soudcu tak rozsáhlá, že dostalo se jim vskutku moci jednati dle 
vlastního dobrého zdání; s politickými odsouzenci jednáno právě 
tak jako se sprostými zločinci. Opatření to jinak zbytečná: drako
nické přísnosti zákonu tiskového užilo se teprv o nějakých deset 
let později, když po probuzení politickém prováděn byl od 
Schmerlinga. Za ministerstva Bachova nebylo třeba ho užívati, 
protože nebylo jiných novin než listy úřední. 

Žádný časopis periodický, - to jest žádný spis vydávaný 
nejméně jednou za měsíc - nesmí vycházeti bez předchozího 

svolení; od redaktora každého časopisu politického nebo nábožen
ského žádá se kauce 5000 až 10.000 zlatých; každé číslo musí 
předkládati řediteli policejnímu a prokuratorovi císařskému hodinu 
před tím, než dáno je do prodeje; jest povinen uveřejniti hned 
zprávy úřední, jež dostane; každý časopis, který sleduje směr 

'>Oesterreich in den Jahren 1852-1862«,1. část až do míru 
Pařížského r. 1856 (Unsere Zeit VlIL, str. 1-35), a >Alexander Freiherr 
von Bach •. (Ibid. lIL, str 648-652). 
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nebezpečný, potlačí se po dvojí výstraze; článek ne vytištěný muze 
býti stíhán, jestli byl jen poslán tiskaři; policie má vždy právo 
zakázati knihy a listy cizí. - Žádné spolčení nemůže se zříditi 
bez schválení ministerstva a toto prohlašuje neodvolatelně rozpu
štění spolků, jež zdají se mu podezřelými (28. listopadu 1852); 
schůze musí se oznamovati policii, která při nich zastoupena je 
svým úředníkem. 

Vláda měla ruce volné: nevládla jen, ale byla jedinou mocí. 
Potlačila národy: nebylo již ani Němcův, ani Macfaruv, ani Slo
vanův, ale pluk, nad nímž dohlíželi z blízka adjutanti, kteří vy
konávali prostě rozkaz všemohoucího štábu. 

Když koryfeové reakce v návalu slavomamu vše obětovali takto 
své všemohoucnosti, nevěděli ani co s ní počít a ježto byli vysíleni 
svým vítězstvím, ve snaze své přestávali na tem, že neužívali na
byté moci, ale starali se, aby nebyla nikým popírána. Možná, že 
by tomu nebylo tak bývalo, kdyby Schwarzenberk byl ještě žil 
některý čas, totiž byl by zajisté pokračoval za hranicemi ve svých 
kouscích krkolomných. Smrtí jeho (5. dubna 1852) odročena 
katastrofa, kterou byly by brzo vzbudily jeho smělé podniky: byl 
vždy jen šťastným hráčem, a štěstí zustalo mu věrno až do konce: 
pravý čas přestal hrát uprostřed vy hrávání. 

Jeho nástupce B u o 1- S cha u e n s t e i n, jenž nebyl nijak chlub
ným hrdopýškem, snažil se usilovně vyříditi co možná nehlučně 

spornou pozůstalost, kterou přejal: politika jeho byla umírněná až 
k slabosti a opatrná až k abdikaci. Měl dosti důvtipu, aby poznal 
vetchost budovy, která spočívala jen na násilf, a při nejmenším otřesu 
hrozila zřícením. Naopak strana vojenská, jež zpupnou domýšlivostí 
nahražovala nevyhnutelné vlastnosti, které jí chyběly, nevzdala se 
ničeho ze svých nároků, jež prováděly se vnitř říše s nesmířlivostí 
tím pyšnější, čím skrovnější byly úspěchy za hranicemi.. Bac h, jenž 
obdržel místopředsednictví v kabinetu za bezprostředního vedení 
císařova) poznával, co jest abnormálního v dalším trvání soustavy, 
jež v tutéž neodolatelnou opposici žene třídy nejrůznější. Často se 
událo, že despotism byl přijat bez hněvu, a nelze popříti, že tehda 
sám Napoleon III. byl oblíben a to proto, že uspokojil některá 

podstatná přání národa a že vláda jeho vyznamenala se neobyčejným 
vývojem hmotného blahobytu. Ministr rakouský byl si vědom, že 
jistá míra útisku, pokud jí ochromují se sily činné, udržuje ne
bezpečnou anaemii, a nebyl dalek toho, hledati usmířeni se zeměmi. 
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Dal připraviti zřízení zemská (1854), velmi nesmělá, pokažená podle 
obyčeje rakouského volebními výpočty, aby menšiny byly promě
něny ve většiny. Byl by z nich vzešel aspoň prospěch povzne
sením ducha veřejného, uvedením trochu čerstvého vzduchu, usnad
něním též některých oprav hmotných. Rada říšská pokládala tyto 
ústupky za neopatrné, žádala objasnění; návrhy Bachovy po léta 
putovaly z kanceláře do kanceláře, až na ně konečně zapomenuto. 
Když Meyer, jeden z jeho předních spolupracovníků, divil se, že 
poddával se tak dlouho tomuto ponižujícímu postavení, ministr 
mu odpověděl, že několikrát žádal za propuštění; svolil k setrvání 
ve svém úřadě, poněvadž byl naprosto přesvědčen, že »po odchodu 
jeho těžké bouřky snesou se na mocnářství.« 

Není nemožná, že v jeho slovech bylo něco upřímnosti. Ba
chovi nedostávalo se naprosto povahy, ne vědomostí; kolem sebe 
shromáždil muže velmi vynikající, dovedl jich použiti každého na 
pravém místě a oddaností jejich docházel práce účinné; měl roz
sáhlé vědomosti a mnohá nařízení odborná, jež vydal, jsou pozoru
hodná. Neklamal se nijak o hodnotě generálů} kteříž obklopovali 
císaře, a bylo přirozeno, že pokládal za svou povinnost nezůstaviti 
jim volnost, aby jednali dle svého způsobu. Ale od chvíle, kdy 
ustupoval v podstatných věcech, zakročování jeho bylo bezcenné 
a kompromitoval se bez užitku pro mocnářství. 

Muži, kteří tehdáž ovládali ducha pána svého, unikají z velké 
části našemu soudu, poněvadž žádný pramen nepoučuje nás 
o jejich záměrech a o jejich psychologii. Ale z činu jejich snadno 
poznati lze nenapravitelnou jejich prostřednost. Když Prusko za 
války Krimské poslalo do Vídně činného a osvíceného attaché 
vojenského Hohenloha, poznal již za několik měsíců, že tento 
ohromný stroj, zabírající mnoho místa a vyžadující mnoho nákladu, 
podává výkon směšný; zprávami jeho vysvětluje se částečně obrat 
dvora Berlínského, jenž od té chvíle se jeví potměšile nepřátelským. 
Spravedlivá to pokuta za nerozvážnou ctižádost: vojsko přesahovalo 
svou pravou moc, chtíc ovládati zemi, samo uvázlo v bahně byro
kracie a formalistického pedantismu. 

Ministři a úřady správní navzájem svalovali se sebe zodpo
vědnost za chorobu, která znenáhla zachvacovala říši, a obviňování 
jejich byla stejně odůvodněna. Žili den ode dne, neodvažujíce se 
hnutí z věčného strachu, aby nejlehčí otřes nepřivodil katastrofu. 
Neosmělili se ani vždy postarati se o to, aby vykonána byla nařízení, 
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jež vydali za hlučného zvuku fanfár. Měli dosti málo důvěry ve své 
úředníky, a nepodivíme se tomu, neboť muži, kteříž ochotně sloužili 
takové politice, byli ceny mravní jen dosti skrovné; podrobeni 
jsouce nařízením podrobným a ponižujícím, přesazováni podle 
vrtochú svých představených do krajin nejrůznějších, bez naděje 
vůbec dojíti míst vyšších, zmateni okružníky nejasnými, temnými 
a si odporujícími, úředníci s reptáním přijímali vládní nařízení, za
pisovali je do puntíku a vykonávání jich přenechávali Prozřetelnosti. 
Představení úřadů zavírali oči, protože, kdyby se byli domáhali 
přísného zachovávání svých nařízení, byli by narazili na velice 
spletité komplikace. Žili takto v neustálé lži; sestavili správní sou
stavu důmyslnou a spořádanou, která však nepůsobila na zemi. 
Rozřešili nesnadný problém potlačovat, ale nevládnout. 

Živly bojující představují vždy jen nepatrnou menšinu. Ale 0PPo
sice v Rakousku stala se právě tím hroznou, že vítězové nedovedli 
zříditi sobě stranu. Byli trpěni s větším nebo menším odporem 
podle letor, nikde však neměli obranců. Vzhledem k obecnému 
nepřátelství policie zdvojnásobovala přísnost, a činnost, kterou marně 
bys hledal jinde, byla soustředěna v jejích kancelářích. V zemích, 
zvláště v Čechách, hrůza zůstala na denním pořádku až do roku 
1859. Nejprve po dlouhé měsíce vojenská komise Hradčanská po
kračovala ve svém vyšetřování, vyhlašovala hojně rozsudkův, od
souzen spisovatel, jenž málo pHznivě psalo Ludvíku Napoleonovi; 
odsouzen obžalovaný, v jehož domě nalezly se demokratické spisy, 
jiný, jenž choval starou pušku nebo rezatou šavli - dostal tři 

měsíce vězení; jiný, jenž rozšiřoval spisy Havlíčkovy - dostal šest 
neděl vazby. Ministr tvrdil, že je mu nemožno obejíti se bez trestů 
tělesných v Uhrách; aby nebyla porušena základní zásada jednoty 
říšské, byly zavedeny v zemích západních: padesát ran dávalo se 
mužům, mladíci a ženy mrskáni. Kavárny, hostince, procházky 
hemžily se tajnými; nervosní strach pojal mysli zmámené tímto 
neustálým pronásledováním. »Vás odvezli z vlasti,« psal roku 1852 
Ad. M. Pinkas Havlíčkovi z Prahy, .nám vlast samu obrátili 
v pevnost a žalář; rozdíl tak veliký není ... Žijeme zde nejneutěše
nější život, jaký vůbec jest; žádný paprsek naděje nevniká v náš 
duševní žalář. Rakousko jest napjato na skřipec a musí přestáti 

všecky stupně mučení Tereziánského hrdelního práva. Kdežto 
jsme přinesli tolik obětí, ne snad svému partikulárnímu, nýbrž sku
tečně rakouskému vlastenectví, jsme nyní téměř úředně prohlášeni 
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za lumpy a marně se ohlížíme po dnešních poctivých lidech ... 
Emancipace židův zůstala v platnosti, ale emancipace Čechův jest 
zrušena. Dle dnešních poměrův a nezákonitých zákonů celé občanstvo 
na dvě třídy se rozdělí: na otroky, a sice na odsouzené a neod
souzené ,zločince',. Bylo potřebí opravdu krajní bídy, aby k zou
falosti tak veliké byl přiveden muž tak mírný a tak nepřátelský 

vší rhetorice! 1 

Známost s Palackým stačila, aby člověk byl vydán hrozbám' 
a týrání. 2 Vlastenci, kteří nespokojili se naprostým mlčením, byli 
hned podezřelí jak policii, která větřila v nich revolucionáře, tak 
opposici, u níž byli pokládáni za agenty provokatéry. - »Vedu 
samotářský život," psal Erhenovi přítel jeho Roštlapil. - »» Vaše 
sebeuzavření,«« odpovídá mu 6. prosince r. 1854 Erben, • »mohu 
sobě sám dobře vysvětliti. I nám se tu nevede jinak; chce-Ii člověk 
ujíti ač třeba nevědomých příčin ke všelijakým mrzutostem anebo 
snad i k něčemu nad to horšímu, musí se sám v sobě zavříti, 

nikam nechoditi, nikomu nevěřiti podle starého pravidla římských 
právníků: Quilibet praesumatur malus, donec probetur malus! Než 
nechme toho, o tom se ani bezpečně psáti nedá.«« Žádal za místo 
archivářské t při Pražském soudě zemském: měl vynikající způ

sobilost a byl doporučen od ministra Thuna. »Praveno mi,« píše 
Rybičkovi, .že se takových lidí potřebovati nemůže, kteří při 

svých národních libůstkách zůstati, ano národnímu separatismu 
pomáhati míní.« Nikdo z mužů, kteří se súčastnili událostí r. 1848 

v 1 

neunikl persekuci: Strobach, dřívější purkmistr pražský a někdejší 
předseda parlamentu, byl propuštěn t z úřadu rady vrchního soudu 

, [Podobný tón ozývá se v listu Palackého k Havlíčkovi (dt. 28, ledna 
r. 1852): .Avšak i my i jiní, ačkoli nejsme u vyhnanství, nepožíváme proto 
mnohem lepších osudův. Již několikrát myslil jsem, že protivenství nám 
zoumysla strojená dostoupila vrcholu svého, a přece mýlil jsem se, a den 
pozdější dokazoval mi, že předek jeho byl méně zuřivý, nežli on sám. Protož 
ani nyní souditi nechci, že by míra nehod našich ji:~ dovršena byla. Historie 
tomu věru diviti se bude, že my, kteří zachovali jsme samojediní říši a vládu 
v době té, když ode vší jiné pomoci na světě opuštěna byla, nyní pronásle
dováni jsme a nenáviděni, zvláště od těch, kterým jsme pomáhali. Roku 1848 
vyhlášeni jsme byli před světem za reakcionáře, nyní, ačkoli nemluvíme svo
bodněji nežli tehdáž, slujeme revolucionáři a velezrádcové. L. Quis, .Kor
respondence Karla Havlíčka«, 1903, str. 647,] 

• > Jeho obyčej jest,< píše Erben příteli svému Rybičkovi 20. srpna 
r. 1854, .že nikam nechodí a s nikým nemluví, jak mi výslovně řekl, proto, 
aby jiných nepřivedl v rozpaky, když by se vidělo, že s nimi co činiti má. 
Zatím jej ale přece těší, ačkoii se jaksi tomu diví, když ho někdo navštíví, 
že se totiž osmělil k takovému odsouzenci veřejného mínění časů nynějších 
se přiblíŽiti.« [V. Brandl, -Zívot Karla Jaromíra Erbena., str. 49.J 
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zemského, protože soud, jemuž předsedal, neodsoudil opilce ja
kéhos obžalovaného z uražení Veličenstva, Thun odepřel Riegrovi 
právo přednášeti na universitě, poněvadž studenti viděli by v něm 
vůdce politického a ne professora; lékař Hamerník, žák a spolu
závodník Škodův a Rokytanského, byl drsně zbaven professorské 
stolice, poněvadž jeho smýšlení politické a náboženské zdálo se 
podezřelým. 1 

Tisk český byl zastoupen toliko dvěma nebo třemi časopisy 

vědeckými; 2 vláda viděla je nerada a ráda byla by zrušila spo
lečnost Musea českého a Král. společnost nauk, jichž vinou bylo, 
že udržují jakousi zvědavost duševní. Ředitel policie pražské Sacher
Masoch, jenž měl zvláštní pohnutky nenáviděti Slovanů, sloužil 
velmi obratně záměrům svých představených .• Příroda ho pozna
menala,< napsal Springer ve svých Pamětech,3 >ztělesnila v něm 
typ ohyzdna a zla. K zjizvenému od neštovic obličeji družila se 
malá, šilhavá očka, štětinatý vous a potutelné člhavé pohyby, upo
mínající na dravce.« Jeho triumf záležel v tom, že k nejhoršímu 
doháněl své protivníky, tak aby je přinutil k přiznání. Protože byl 
dosti vzdělaný, podařilo se mu vetříti se do výboru musejního, 
a když tam jednou byl, jal se připra vovati zkázu společnosti. 

Palacký, jenž byl její vlastní zakladatel a zůstával její duší, r.1852 
(29. července) nebyl zvolen do výboru, t obdržev jen dva hlasy 
(Šafaříkův a Bergrův).4 Tato zkouška poslušnosti byla špatně od-

1 [Viz str, 161'J 

2 [Vedle starého »Časopisu Čes. Musea<, jenž v letech reakce byl 
r~digován Váco B. Nebeským, od r. 1853 nákladem Matice české vydávána 
»Ziva< redakcí Purkyňovou a »Památky archaeologické a místo· 
p i s n é. redakcí Zapovou. Belletrii české po celé to desítiletí sloužil jediný 
»L umí r. Mikovcův. v Z politických časopisů zbývaly jediné vládní »Pražské 
Noviny< za redakce Sestákovy,] 

3 [Springer, »Aus meinem Leben<, str, 188.J 

4 [Nad tuto ránu Palacký podle vlastního vyznání nepocítil jakživ bo
lestnější, leda při smrti drahé své manželky. V listě k Havlíčkovi z Nizzy 
(dt. 11. března 1853) libuje si v útulku dosti krásném v lůně rodiny své, kde 
zapomíná »ne tak na vlast jako na věci, které mne tam v loni potkaly, ná
vodem muže [Lva ThunaJ, kterého ste Vy první poznával í odkrýval v pravé 
jeho podobě - arci že Vám dálo se od něho již roku 1848, co mně teprve 
r, 1852, Bolelo mne, ne že nový ten náš Koniáš (v svém loyolství) ošemetně 
ke mně se zachoval, ale že tolik našÍncův potáhl za sebou, ježto pro kousek 
chleba zradili přesvědčení své a obmeškali svaté povinnosti k národu. Mně 
se již nemohou navrátiti ony doby, kdežto sem s radostnou odvahou i sám 
obětoval se pro vlast veřejně, i jiných lidí nabízel, aby totéž činili. Jsemť 
vyobcován z davu života národního, ale v soukromí nepřestanu starati se 
~ vše dobré, pokudkoli mi zdraví a síly stačiti budou < (Quis, »Korrespon
dence K. Havlíčka Borovského., str. 672J 

A. Den i s - Van č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 24 
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měněna; každé chvíle docházely poznámky, výtky: - společnost 

'e na cestě nebezpečné, kráčí ku propasti! Některé poznámky 
~urkYňOVY o postavení Čech co do srážky světa germánského 
a slovanského byly ve zlé vyloženy a málem byly by m~ly v zá
pětí rozkaz rozpouštěcí. Podle .přísného zněn~ zákona .. ~ybor m~
sejní předložil své stanovy ministerstvu a domahal se JejIch schva
lení; po sedmi letech roku 1859 nedost~lo v se .~u. ještě ~dpOVědi. 
Roku 1860 osmělil se jen připomenoutI, ze JIZ Je na case, aby 
stav se upravil: tato smělost zdála se neopatrnou přátelům jeho; 
lépe bylo nedávat o sobě zvěst, než poutat pozornost na sebe shora. 

Matice česká byla ještě víc ohrožena: její postavení ne~ylo 
nikd docela pravidelné a byla vůbec velmi nenáviděna. Umkla 
zruš:ní jen nejkrajnější opatrností. Pogodin žád:l jí, aby ,vyd::a 

. H sovy »Kam J'ste dal rozum,« odpoveděl mu Safank spisy u . , " 
(25. ledna 1857). ~Husovy spisy nikdo v Rak~usk.u nevyda, sp~s.e 
spisy proti Husovi ... Nechme mrtvých Odpoclvatl. Hus ne nO;111-
netur quidem aut uratur denuo,« 1 - Dříve než byla vydana 
"Geologie. K~ejčího, Sbor dal ji ~ěkolikrát prohlédnout va po~
robil ji censuře t kněze Václava Stulce, aby byl bezpecen, ze 
neobsahuje nic odporného učení církevnímu. 2 Když Pala.ck~ na: 
vrhoval, aby Sbor konečně podnikl vydání oné encyklopaedle ceske, 
o níž jednáno bylo od poloviny století, 3 oznámeno mu, »že za 

1 [V letech padesátých Šafařík mimo s~udi~m p.amát~k ~tarobul~ar-
k"ch - objev zlomků hlaholských v kapitulm kmhovne praz.ske r. 185~'h 

s b 'val se sbíráním literárních pokladů Jednoty bratrské - objev metnc e o 
z~ekladu žalmů J. A. Komenského v universitní bi.blio!héce p;ažské r. 1854-. 
thelčický Blahoslav, historický archiv bratrsky ~renes~ny do. Och~ano,v~ 

outali ~zomost velikého slavisty, jenž opatřoval .Sl odevsad OPISy yzacny,c 
p 't tf bratrských jichž >kované« češtině se podlVoval (>same ryzI zla.~o.<)" 
l?at;Ia e. . 'slz 'a v rodině své z nich čítal i vypravov,al. >.~eu~avhelna 
~~ml ZtnblChatr'!l.YvPI d' Jchu a pravdě hluboký důvtip v jednám pohtlckem s ne· 
cmnos r , v vdv. v 'roveň evan
ohroženou odhodlaností v obraně svého presve cem, ~J)r::ce ~a Veto bylo 
gelická krotkost i oddanost pod světsk~ zákc;n a V6'SSI nzem.,l'~~u táhl se 
jemu sourodé j v nich on nejednoak poz~aval ~am se :.' ~ se. Z~I J Šafaříka 
k nim co k duchovním otcum s,vym «. rovno vZlyo OpIS .. 
z péra syna jeho Vojtěcha v Riegrove. Slov~lku Naucnem IX. 11.) v . , 

2 Tieftrunk, >Dě'iny Matice Ceske« 1881, str. 16~. - ~:~s Jed~o, 
hlasnost příznivých p~sudkíi většina pokládala za opatme odlozItI vydam 

Geologie. . . v , 'd'ť' ozÍ-
3 [V úsilí Palackého o vydávání encyklo?aedl~ ceske. Vl e 1 Je pr . 

ravost s 'akou snažil se vyvážiti v životě narodmm nezdar a v po~l~snu~ 

~u~~~~~IJi!~~f:;~ ~f:,uf:~~~ b~o::h~il~rg~ads~n~~~e:~!~~v:te~~u~t~~~~~v~~tvho. 
,Čas jest,« psal ve spise, k!erý d~~ 7. úr:ora 18

1
52 posl~l S::r~ěl~t~~~~~~: 

>aby povzbudil se znova narod nas a onen to va se v uc 
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nynějších zákonů tiskových nezdá se mu moudrým, přijmouti tento 
návrh.« .Z~álo se,' pravil Tomek ve valném shromážděni t v březnu 
r. 1861 o výboru musejním a sboru matičním, »jako by půda za zlých 
let právě minulých pod nimi klesala.. Obyvatelé nechtíce míti 
opletání s policii, odvraceli se od skutků vlasteneckých; letopisy 
Musea v letech 1854 až 1860 zaznamenávají jen š e s t nově při
stouplých členů, průměrem jednoho za rok; I řady. bojujících 

aby povznesl zrak svůj nad úzké meze své otčiny, a nepřestávaje býti vla
stencem věrným, aby spolu stal se světa občanem bedlivým a opatrným. 
Musímeť i my účastniti se v obchodu světovém a kořistiti pro sebe z po. 
kroku všeobecného; musí meť opustiti, ne starou víru a poctivost svou, ale 
starý a zarytý onen zvyk šlendrianský, onu dávnou ochabělost a zahálku, 
která je příčinou chudoby a malomyslnosti naší ... « Tak psal Palacký, když 
předkládal sboru matičnímu první část díla, o němž po celý rok 1851 bylo 
pilně pracováno (články A-AI), ale jehož vydávání zmařeno bylo stranou 
malomyslných slabochů ve sboru, zvlášť odporem W. W. Tomka, jenž tehdáž 
plul již v plném proudu reakčním. Zmařením podniku Palackého zmařeno též 
hmotné opatření spisovatelů, kterým zasta vením novin politických odňaty byly 
prameny existenční (Gablera, Springra a Havlíčka). Ze spisovd.telů těch od
loučil se od věci národní A. Springer, který došed profesury universitní 
v Němec~u, ve svých vědeckých i publistických pracích stal se jiz'ivým od
purcem Cechů. Nepřátelství své projevuje až odporně ve svých Pamětech 
(,Aus meinem Leben,), pošklebky a pomluvami potupuje někdejší své 
přácele Palackého, Riegra, Gablera a káraje zbabělost Čechů za reakce Bachovy, 
pomlčuje o statečném odporu Havlíčkově a o tragické jeho smrti v nerovném 
zápase. - Zmařením podniku Palackého zmařena zároveň naděje jeho v jařejší 
rozproudění života duševního, který za reakce Bachovy hrozně poklesl a 
zplaněl. V dopisech k Havlíčkovi r. 1852 touží Palacký, jak >mysl národu 
v kalu všednosti se brodí,« jak >s hojné částky nelepé a beznadtjné jest 
nyní chování jeho,. nic méně mu »nelze nestarati se o národ, jehož milovati 
nepřestávám .• (Quis, .Korrespondence K. Havlíčka Borovského<, 
str. 664,)] 

1 [Letopisy musejní zaznamenávají tehdáž i secessi šlechty české, 
která za příkladem hr. Kristiana z Valdsteina (1851) jala se vystupovati 
z Musea »Celá šlechta česká" stěžuje sobě Palacký v listu k Havlíčkovi 
(dt. 28. ledna 1852), »Z pouhé hlouposti octla se v podivné infatuaci [před
pojatosti] proti národu českému vůbec. Vidíme to při sbírkách na divadlo 
naše: kdokoli z nic\! k nám by přiblížiti se chtěl, byl by vyobcován z pro
středku jejich .• - Ceská šlechta z odvety, že r. 1848 vedení věcí politických 
vytrženo bylo z neschopných rukou jejích, odvrátila se dokonce od národa 
českého. Když Sacher-Masoch rozhodoval ve výboru musejním, Jan z Ne u
berka vzdal se úřadu presidenta (6. července 1852). Ve smutně památné 
schůzi dne 29 července k návrhu téhož policejního ředitele zvolen byl per accla
mationem za nástupce jeho hr. K r i s ti a n z Val d s te i n a, ač té chvíle nebyl 
ani členem Musea a teprve 22. srpna ohlášen byl za nového člena spolu 
s místodržícím Mecsérym a hr. Jindřichem Clamem z Martinic. V hraběti 
Kristianu z Valdsteina (t 1858) dostalo se Museu presidenta nejnedbalejšího 
a nejnetečnejšího zrovna v době, kde b~želo ct existenci ústavu. Srovn. Gol
lovu slavnostní přednášku Fr. P a I a c k Ý v Ces. Cas. H. 1898, str. 262 a 
Tomkovy »Pa měti«, 411-412,436. - Jak jinak zachovalo se panstvo uherské, 
! směru nejkonservativnějšího, v obraně národa svého za největšího sklíčení 
Jeho po Világoši! Na mysl výtečného Stěpána Szécseně působilo neštěstí národní 
tak, že mysl jeho se zastínila a v Doblinském blázinci výstřelem z bambitky 
konec učinil svému životu (v noci ze 7. na 8. dubna 1860).J 

24* 
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řídly; 1 za ty, kdo padli vysíleni nemocí, stářím, nebylo náhrady: 
»Tuto zas české literatuře ztráta nastává, < píše Erben k příteh 
Roštlapilovi 10. ledna r. 1858 t o těžké nemoci vydavatele Staro
české bibliotheky professora J. V. Rozuma, 'zas o poctivého člověka 
našince bude méně! A ty hanebné kreatury, jež se nyní u nás všudy 
roztahují, těch čert nechce vzíti, snad že se jich bojí, aby také 

v pekle svých piklů nenadělali.« 
Sňatek císaHlV roku 1854 dal podnět k některým opatřením 

milostivým, šetrně odměřeným; všeobecná politika nebyla nijak 
změněna. 2 Psanci, jimž dovoleno by 10 vrátiti se do Prahy, ne
změnili téměř než své vězení. Sladkovský pro výživu svou chtěl 
otevříti sklad uhelný: jméno Sladkovského na štítu 1 - Odepřeno 
mu svolení. - Frič seskupil koiem sebe některé mladé literáty 
a připravovali sbírku básní: 3 nedělal politiku, pomýšlel jen na pro
buzení duchů, chtěl otevříti literaturu českou vlivům západním: 
jak bylo lze připustiti takový záměr v době, kdy za buřičství po
kládáno vysloviti jméno Heinovo! - Frič ať se má na pozoru, 
t zněla výstraha z Vídně; bude-li v nastoupvlém směru pokračovat, 
octne se co nevidět zase na pevnosti! 4 Reditelé policie a tisku 
Muth, Weber, Paeuman viděli spiklence v každém, kdokoliv osmělil 
se psáti česky. - .Nechápu vlastně,' pravil policejní rada Weber 
Fričovi, .proč se namáháte, neboť asi za šest let bohdá již ani 
kohout po celé vaší literatuře nezakokrhá!« 5 - Jste zde na půdě 
německé, pravil mu jindy, a musíte poslouchati zákonů něme

ckých. - Frič byl ducha odbojného, poslali ho do Sedmihrad. Za-

, [Za tuhé reakce BacllOvy smrt zle. kosila řady spisovatelů českých.: 
r. 1852 zemřeli K o II á r. Cel a k o v s k y, Tur 1 n s Ir: y, r. 1853 R ~.b ~ s, 
r.1854 Koubek, r.1856 Tyl a Havlíček, :.1859. Kllcpera. ~ deJ1n.ac~ 
českých nenalezneme období podobně slTlutneho mImo ~nad. dru~e desltlletl 
XVII. století. kdy v době usilovné snahy o reorga~ls~cl umversltf !-a~lovy: 
po vydání Majest~tu Ru~c:lfa JI. v 1:v~61~ -1617 zemr.eh br~y po sovoe predm 
její členové, Martm Bachacek Naumenckx, Adam Zaluz.ansky ze Zal~vzan, Adam 
Huber z Rysenpachu, Vavřinec BeneQJktJ z Nudozer a Mlkulas Albrecht 
z Kaménka.] 

2 Bylo tehdáž v Evropě jakési závodění mezi úřady policejními. V Pařiži 
i ve Vídni v Drážd'anech i v Berlíně byla vydavána nařízení zpozdilá a pro
váděna s hrubou krutostí. Je patrno, že činy koryfeů reakce pruské vzbuzo
valy tehdáž nezdravý obdiv nástrojů Bachových. 

3 [Roku 1855 Frič vydal sk'!tečně al.manach, ~v:ný L a. ~ a N iy Dl a (dl~ 
Hanušova výkladu litevská bohyne podobna Proserpme), kter~z.ohlasuJe nove 
proudy v poesii české, narazil na prudký odpor strany reakcm.] 

4 Je patrno, že výkony koryfeů reakce pruské naplňovaly tehdáž ná.
stroje Bachovy nezdravým obdivem. Frič IV., str. 473. 

5 I b i d., str. 3. 
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sluhova! toho, nechtělť dopustit, aby národ český by! navždy za
vřen v hro bě ! 

O to opravdu šlo především. Postavení mlDlsterstva zůstávalo 
vratké a úspěchy jeho nejisté, pokud národové neodřekli se na 
dobro své individuality. Bude-li mít úspěch Bach tu, kde s ne
zdarem se setkal Josef II.? Okolnosti byly co možná málo příznivé. 
Revoluce byla nadarmo překonána, obranci její nevzdali se své 
víry, a idee národnosti a nezávislosti kvasily v zemích nejvzdá
lenějších. Když císař filosof v XVIII. století pokusil se podrobiti 
společným zákonům různé národnosti v mocnářství, obět, které se 
domáhal, byla poměrně lehká, neměli již ani tradice literární ani 
vzpomínek na slávu a císař záměnou jim nabízel svobodu svědomí, 
zrušení soustavy feudální a vyšší vzdělání. Národové však zamítli 
smlouvu! A nyní po půlstoletém hrdinském úsilí o obnovu své 
minulosti, když uchváceni byli všeobecným proudem ideí v Evropě, 
by se spokojili zákonem tiskovým a četníky v náhradu za samo
vraždu, které žádáno od nich! Bach, jsa prozíravější než Weber, 
nemysli!, že opposice je tak blízka složiti zbraň; povolal na pomoc 
duchovenstvo, jež mu poskytne snad opory mravní, které potřeboval. 

* * * 

Vracel se tím ke staré tradici habsburské. Však když v XVII. 
století císařové stavěli se v čelo křížové výpravy katolické, uklá
dali svou ochranu církvi, které sloužili; dnes úlohy byly vyměněny, 
a bylo přirozeno, že kurie, jejíž podpory se dožadovalo, diktovala 
své podmínky. Bach od počátkll byl rozhodnut přijmouti je bez 
jednáni. »V Rakousku", říkával svému důvěrníku Meyerovi, »není 
žádné zdravé politiky, která není příznivá katolicismu. Mocnářství 
Rakouské ve všem svém zvláštním útvaru má vlastně jen dvě bez
pečné opory své jednoty a svého trvání: dynastii a katolicism. 
První potrvá jako taková jen potud, pokud se v srdcích všech 
různých národů vřele a živě zachová zbožná oddanost ku panov
níku a domu panujícímu. Tu však možná zachovati jen tehdy, 
když pěstováno bude náboženské smýšlení obyvatelstva; proto 
druhá opora trůnu a říše, katolicism je vlastním podkladem 
opory první; avšak on je také sám o sobě nejmohutnějším zá
kladním pilířem jednoty, míru v celé líši a tím její moci, poně-
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vadž v obyvatelstvu, které je proniknuto živým katolickým smý
šlením, přestává všecken rozdíl plemene a vrozená nenávist ustupuje 
do pozadí; ti, kdo se vyznávají věrnými syny církve, jsou vázáni 
povinností svědomí, aby navzájem jednali jako praví bratří ve státní 
budově, jež klene se nad nimi.« 1 Jednoho dne týž sekční rada 
Meyer přišed do kabinetu ministrova, který konferoval s bisku
pem, našel dvéře audienční síně otevřené dokořán. »Vizte, (, řekl mu 
potom jeho představený, > přijímací etiketa předpisuje přijímati takto 
knížata panující. Ale co je takový malý kníže německý proti 
katolickému biskupovi? Onen je nickou pro nás, ale tento mocí 
veřejnou, proč bych jemu aspoň podobnou čest jak onomu ne
rrokázal?" - Macchiavellism to dětinský a kombinace neopatrné! 
Nejprve církev činí přIlišné požadavky, a jakmile nastane chvíle, 
kdy je nutno zastaviti její zasahování, bývá nesnadno zachovati 
na dlouho její oporu. Potom dbá vždy jen svých vlastních pro
spěchův a jestliže ráda se spojuje s vítězi, nemívá nic společného 
s přemoženými; Bach sám přesvědčil se o tom. Konečně jho, 
jež ukládá národům, zdá se jim brzo nesnesitelným, a opposice 
klerikální v Rakousku konečně pobouřila mínění veřejné. 

Ústava ze dne 4. března 1849 dala biskupům dostatečné zá
ruky, aby neváhali napříště vrhnouti se do boje. Konference bi
skupů ve Vídni roku 1849 odsoudila bezbožný závod našich dnů, 
»který se snaží o to, aby všechen božský i lidský pořádek byl 
vyvrácen, lstivě popichuje moudrá láska národů k jejich. dějepisu, 
jazyku a přirozenému mravu až k zimničné šílenostI, kteráž 
v každém jináče mluvícím sousedu vidí ou hlavního nepřítele a za
paluje svůj vlastní dům, aby sousedův shořel. V pravdě to není 
pokrok v rozvíjení, jak tornu říkají, nýbrž jestí to věčných slz 
hodný krok zpáteční od pravé mravní ušlechtilosti křesťanské ke 
tmavému barbarství pohanstva; národnost stává se zlatým teletem, 
a její modloslužba, roznícená rozsápanými náruživostmi, velmi čast~ 
zavdává podnět k surovým bojům mezi národem a národem, coz 

h 2 P ťv hanbou jest člověčenstva a ohavností před Bo em.« - as yr-

1 Bernhard Ritter von Meyer, .E r leb n i s s e« 1., str. 378. 

2 [Pastýřský list biskupského sjezdu ve Vídni .(dt. 17 .. č~rvna 1~49) 
překladu českém otištěn je v Havlíčkových Národmch Novma,ch 3. cer

~ence 1849, Č. 141. Posudek Hav:íčkův viz ibi? 6; července }849, ,c. 1!4. ~Co 
dále praví páni biskupové o bratrství m;;zl. nar~dy a ze ~~~ kres.ťan 
p I TI i tip o v i n n o s t i k e vše m, žes e mva I a ~ ~ a Jeh o r o Zv S I ~ o vat I ~ rl 
rodiny na obec, na národ, stát a clovecenstvo, a ze JSou bOJe 
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ský list, čtený v kostelích pražských, vykládal tytéž myšlenky:
manifest demokratů německých, kteří hlásají atheism, prý otevře 
zajisté oči mnohým pobloudilcům; ale vedle zřejmé bezbožnosti 
iiné bludy číhají na věřící, v první řadě nacionalism, jenž je ne
~ací křesťanství, které přineslo spásu všemu lidstvu, pak učení, 
které nedopouští církvi zákonný její vliv na školu, neboť věda 
útočící proti zjevení je záhubná. Ne že by církev byla nepřftel
kyní svobodě! Potlačuje jen její nebezpečenství. ~ Kdokoli je pro 
církev, užívá plné svobody«; je spravedlivo jen šetřiti také svo
body panovníka, který ze své jediné iniciativy vyhledá chvíli, kdy 
příslušně osvobodí své národy. 

Proti těmto netrpělivcům a nespokojencům duchovenstvo na
bízelo císaři svou podporu s podmínkou, aby vzdal se >nebezpeč
ného učení o všemohoucnosti státu, jež v zárodku obsahuje revo
luci«. - Kdo je vskutku! psal jeden z apologetů konkordátu) pravý 
vinník katastrofy roku 1789, ne-li Ludvík XIV.? Když deklarací 
roku 1682 uchvátil moc duchovní, vhodil v duchovenstvo símě 

zkázy a odňal církvi sílu, kterou by byla mohla odpírati luze. 
Důsledky politiky Josefa lL, jenž naplněn by I podobnými ideami, 
nebyly méně žalostné: »nelze popírati, že roku 1848 nižší ducho
venstvo v Rakousku bylo málo horlivé, nemnoho dbalo přísné 
kázně a mimo některé vzácné výminky jevilo neobyčejnou vlaž
nost; preláti opět prokazovali víru mdlou a vedli si spíše jak úřed
níci veřejní než jako služebníci boží. Proto duchovenstvo za po
vstání působilo na lid divem velmi slabým.« Je třeba vzdáti se 
těchto bludů žalostných, vrátiti církvi úplnou samosprávu a dáti 
jí prostředky, aby rozšířiia svou moc mravní na duchy. Je na jevě, 
že v tom obsaženo jest úřední uznání náboženství; sofisté, kteří 
se domáhají stejné úcty ke všem vyznáním, jsou jen anarchisté, 
kteří žádají na králi, aby s touž laskavostí jednal se svými od-

mezi náro dy hanou člověčenstva a ohavností před Bohem, 
jest tak krásné a tak pravdivé, že si přáti musíme, aby se svět vždycky podle 
toho řídil. Ale jak se má podle toho říditi svět, když sami biskupové usta
vičně proti tomu jednalí; známe jednoho biskupa [Brněnský biskup Jan 
Antonín Arnošt Schafgotsch (1841-18701J, jehožto láska (poněvadž ovšem ro
dinu nemá) nemůže se nikterak rozšířiti ani na obec ani na národ; neboť 
se z lásky k obci a k národu za několik let, po které již biskupem jest, ani 
po česku Otčenáš nemohl naučiti, ačkoli by ho nejen láska, nýbrž i povin
nost a svědomí k tomu doháněti mělo, neboť beře znamenitý roční plat za 
své biskupovánÍ.' Zd. V. Tobolka, K. Havlíčka ,p o I i ti c k é s P i s y« II., 
str. 610 a 461.] 

'"'~ 
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věkými nepřáteli jako se svými přirozenými obranci. -- »Každý, 
komu víra není prázdným slovem, je zajisté povinen vyznati, že 
stát právě jako každý jednotlivec nemůže nepřistoupiti k určitému 
vyznam. Jak tedy lze mu potom vytýkati, jestli prohlásí se, že 

jest upřímně oddán církvi?« 
Nařízeními z měsíce dubna 1850 podána biskupům nová svě

dectví o dobré vůli vlády; uznávají naprostou jejich moc nad 
duchovenstvem a udělují jim nejvyšší dozor nad vychováním ve
řejným Preláti jali se nejprve vylučovati živly opposiční, jež se 
byly vloudily do řad jejich poddaných. - » Tato svoboda církve,« 
pravi! Havlíček, »není nic jiného než svoboda biskupů a největší 

podřízenost jak nižšího kněžstva tak i všech věřících ... Přesvěd
číme se nyní brzo, že každý liberální kněz bude od biskupů a 
konsistoří pronásledován, a že zvláště v národním ohledu budou 
se největší nátisky od německých biskupů dělati. Brzy se dočkáme 
těch časů, kdežto jen pochlebníkům a fariseům se dobře povede 
pod stínem mitry, a kdežto se ve jménu Páně, z pouhé pobož
nosti a ke cti boží budou poctiví, ale svobody a opravy milovní 
mužové pronásledovati.« - Obavy jeho byly brzo uskutečněny. 

Mezi kněžími, kteří roku 1848 byli se činně účastnili hnutí 
národního, jeden z nejhorlivějších a nejoblíbenějších byl žák Bol
zanův, ředitel lužického semináře P. František Náhlovský. 
Zorganisoval porady duchovních, kde rokováno o opravách cír
kevních, a jichž účastnilo se asi čtyřicet kněží (v květnu 1848); 1 

nebyl odbojníkem a nechtěl nic činiti bez svolení svých předsta
vených; byl přinucen opustiti Prahu a zemřel některý čas potom 
se srdcem zlomeným Ct 1853). Téměř všickni, kdo ho podporovali, 
byli sesazeni, v nemilosti posláni na místa zapadlá nebo zbaveni 
svých úřadů. 2 S kazatelen byl čten velmi prudký rozsudek exkomuni-

1 [Viz str. 270.J 
1 [Z,. reakce ústrku rozličného dostalo se P. R o z syp a lov i, někdejšímu 

vítěznému protikandidátu hr. Lva Thuna v okresu Vimperském při volbě do 
sněmu říšského, který po Svatodušních událostech zavřen byl .pro svou lásku 
k národu<. Tíže byl strestán P Jan 1\1 a r i a S i d on (1792-1868), katecheta 
gymnasia Jičínského. R. 1848 za bouře svatodušní spěchal se studenty jičín
skými na pomcc Praze, ale nedošel jí, protože zatím povstaní bylo potlačeno. 
TéhQŽ roku okres jičínský zvolil ho za poslance do říšského sněmu ústavo
dárného ve Vídni, kde po bouři říjnové ze sympathie k levici setrval s ně
kolika málo poslanci českými. Po rozehnání sněmu Kroměřížského přimlouval 
se u Helferta, jenž tehdy řídil obor vyučovací, aby gymnasium jičínské bylo 
povýšeno za lyceum. Ale za ministerstva Thunova ztrestán byl za své smýš
lení radikálně demokratické sesazením s úřadu katechetského (t851), kdežto 
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kační proti t knězi z řádu křižovníků s červenou hvězdou A u g u
s t i n u S met a n o v i, 1 jenž pronásledován byv záštím, od
hodlal se raději odstoupit od Říma než zraditi své přesvědčení. 

Čechy byly špatnou půdou pro klerikalism, a tradice lidové 
přivíjely se velmi těsně k věci svobody svědomí, aby kruciadou 
nebyl tu vzbuzen prudký odpor. V žádné věci Havlíček nebyl ve 
vřelejší shodě s většinou národa, než když proti ctižádostivým 
snahám ultramontánů stavěl křesťanství - staré křesťanství tak 
staré, že mnozí úplně je zapomenuli, ačkoli jsou nadáni vysokými 
hodnostmi církevními; když bičoval bigotníky, kteří výhledem 
do nebe hledí snesitelným učiniti pobyt na této zemi, kterou 
změnili v peklo, a licoměrníky, kteří v náboženství vidí lacinou 
policii. V podivuhodných jeho E piš t o I ách k II t 11 o hor s k Ý c h 2 

zároveň konsistoř královéhradecká zbavila ho kazatelství v chrámě svatého 
Ignáce v Jičíně. O malé pensi žil P. Sidon některý čas na Moravě později 
v Litomyšli, kde zemřel roku 1868. Viz Tobolkovu biografii jeho ~ Ottově 
Slovníku naučném XXIII., str. 131.J 

1 (Augustin Smetana (1814-1851) z Prahy, syn kostelníka u sv. Jin
dřich~, vstoupil do řádu ~řižovníků s červenou hvězdou, kde vykonav r. 1835 
slavne sliby, r. 1836 vysvecen byl na kněze. Se zálibou oddávaje se studiu 
filosofie, ,podnikl studij~í ces~u po universitách německých, načež r. 1842 stal 
se adJun"tem filosoficke stolIce u professora Exnera, jejž zastával r. 1846 a 
r. 1847. Roku 1848 velmi čile účastnil se všeho ruchu politického miláčkem 
jsa studentů, k nimž několikrát nadšeně promluvil a s nimiž úča~tnil se též 
obrany Klementina. Za reakce zbaven byl úřadu učitelského ale zůstav 
věren smýšlení svému, projevil důsledkv jeho vystoupením z Údu i církve. 
Pobyvv.někte;ý čas v redakci .časopisu .Union., r. 1850 odjel do Holštýnska, 
k?,e pnjal, mlsto vyc~ovatelske ~ hr. Pourtala. Ale nemoc a touha po vlasti 
pnv~d~ v S:netafo1u zpet do vlastI, kde brzo potom zemřel (30. ledna 1851). 
<? .navst~ve arclb!skupa o Schwarzenberka a o marném úsilí jeho, aby umíra
]IClho pnvedl zpet do luna církve a·o dojemném pohřbu statečného filosofa 
podrobné a zajímavé zprávy podává Springer ve svých Pamětech (»A u s 
melnem Leben., str. 183-189). - Povahou svou a osudy životními Aug. 
S:netana velice se podobá K. Ha vlíčkovi, a spisy jeho, třeba sepsané jazykem 
nemeckým, prodchnuty jsou duchem a citem čistě českým. Mnohé z nich 
p!eloženy jsou. t~ké do češtiny, jako jeho autobiografie .Geschichte eines 
Ex~ommu.nlzIrten.: líčící strastné }~pvasy ušlechtilého ducha jeho, vy
dana od Melssnera v LIpsku r. 1860 prelozena je dvakrát do češtiny (1863 
a 1901). Podobně >Die Bestimmung unseres Vaterlandes B6hmen 
vom allgemeinen Standpunkt aufgefasst<, v Praze roku 1848 (ve 
Student. Sborníku 1897 a v Masarykově Naší Době, VIII., 1901), >Die Kata
strophe und der Ausgang der Geschichte der Philosophiec 
v Hamburce r. 1850, v českém překladě u Laichtra 1903. Význam filosofie 
Smetanovy po stránce náboženské a národnostní nově osvětlil Masaryk v>Naší 
Době«, IV., str 778 --798. »V České mysli« o názorech Smetanových psali Em. 
Rád,l (ov příro:Iní filosofii roku 1890) a Frant. Krejší (Augustin Smetana v boji 
o nabozenstvl r. 1905). Srovn. v Knihovničce >Casue instruktivní spisek Fr. 
Krejčího o Aug. Smetanovi.] 

2 [V listě k Palackému (dt. 4. července 1851) Havlíček radostně uvádí 
za důkaz veřejného mínění antiklerikálního a antiabsolutního úspěch. s jakým 
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poznavame nejen upomínky na Bratry české, ale i vzpomínky na 
Voltaira, ba i Rabelaisa. Nepřítelem, jemuž válku vypovídal, byla 
nesnášeEvost a útisk: - > Vyznávám, ale zcela zřejmě, že kdyby 
mne to i stálo ztracení pověsti pravého katolíka, přece mi ani 
srdce ani rozum nedovolují věřiti, že by jen jedno kterékoli nábo
ženství mohlo býti pravé a samospasitelné ... Ovšem se zdá snad 
mnohému divno a nepochopitelno, kterak by mohlo býti více nábo
ženství pravých a pravdivých, vždyť jest prý jen jedna pravda 
atd. Ale to jest všechno jen omylem. Jsou totiž dvojí pravdy na 
světě: jedny, které .se mohou nezvratně dokázati a které musí 
uznati každý obdařený rozumem, z takových ovšem jen vždy jedna 
může býti pravá ... Takové pravdy jsou předmětem vědy. Kromě 
takových pravd jsou ale i jiné, které nelze nevývratným způsobem 
dokázati, bez kterých ale s'lět nikdy nebude, a které se věří. Skoro 
ze samých takovýchto pravd sestaveno jest náboženství. Patrno 
jest samo sebou, že takováto pravda jen potud jest a může býti 
pravdou, pokud jí někdo věří a že jest pravdou jen pro toho, kdo ji 
věří. Patrno tedy, že v tomto ohledu může býti více pravd. Každá 
taková pravda jest pro toho, kdo ji věří, jistotou, ten ale, kdo ji sám 
nevěří, musí alespoň ji za p r a v d u o noh o uznati, kdo ji věří a 
dle toho se chovati. Křesťanství jest tedy křesťanovi pravdou, muha
medánu muhamedánství, katolfku katolictví, evangelíku evangelictví, 
budhistovi budhaismus, lamaitovi lamaismus: před Bohem ale (osmě
luji se doufati \) jsou všechny stejně pravdou, totiž potud, pokud je 
kdo upřímně dle svého nejlepšího přesvědčení věří a dle nich se za-

potkalo se předplacení na > E piš t o I Y k ut noh o r s k é., knížku 96 str. velké 
12tky (4 archy) silnou, ježto celý náklad 4000 ex. byl objednán a zaplacen. 
Havlíček litoval, že nedal tisknouti 8000 exemplářův. První náklad šťastně 
byl rozeslán, ale druhý, o 3000 exemplářích, skoro již dotištěný byl hned 
zkonfiskován. Po knize nenáviděné podnikány pravé honby, upomínající na 
dobu násilí protireformačního v XVII. a XVIII. století. Političtí úřadové za 
assistence četníků zabírali ji prodavačům, ba odnímali ji i soukromým 
držitelům. Všecken ten shon způsoben byl hierarchií, kteráž Epištolami 
kutnohorskými na nejvýš byla popuzena a rozhořčena. Pravdě velice podobna 
je domněnka Quisova (»Korrespondence K. Havlíčka BOL', str. 563), 
»že právě vvdáním této knihy si Havlíček v jistých, a to velmi mocných 
a velmi msti-;"ých kruzích, zařizl největší vrub,' a že v Brixenu pykal spíš 
autor .Epištol kutnohorských. než redaktor .Slovana«. Havlíček sám tušil 
příčiny mimořádné. ježto po zastavení .Slovana< choval se politicky zcela 
tiše a těšil se 'po tak nepokojných rocích na nějakou dobu tichého studo
vání. a z některých okolností soudil, že osud jeho rozhodnut byl >u vyss~ 
vlády, která jest nad ministerstvem.. (I b i d. str. 640, 644.) Vzpomeneme-ll 
si na všemocný vliv hierarchie u této vyšší vlády, snadno vysvětlíme si, kdo 
byl příčinou internování Havlíčkova v Brixenu.] 
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chovává. " Zádný člověk s citem, bud'si on muhamedán, buďsi evan
~el!k, b~~si třeba pohan aneb atheista, nemůže se posmívati sprosti
cke bab!cce, která myslí v pevné víře, že za groš ulehčí někt ' 
d V' v" ere 

USl v OClstC!: naopak každý počestný a lidumilný člověk musí se 
z takového činu potěšiti, poněvadž jeví lásku a obětavost. Ale 
kaž_dý v počves:ný a lidumilný člověk, buďsi kterékoli víry a jakého-
kolt presvedcení, musí se opříti proti tomu kdyv", . 

vy. ' Z JInl, sami ne-
vence v platnost takových obětí, podporují a rozšiřují naschvál 
sťrostno~t .~ezi svými spolubratry, aby z jejich sprostnosti, z jejich 
~asky, z JeJlc~ dobroty nakořistili pro sebe špinavého zisku! Veliký 
Je vte~y ,rozdtl v tom, snášeti a vážiti si cizího náboženského pře
svedcem aneb zase opírati se proti všelikému zneužívání které se 
: návbož~nstvím tropí. Mně zajisté svatá jest víra upřímnd každého 
cloveka 1 v tom pádu, kde ji držeti musím dle svého přesvědčení 
za pošetilou, neboť umím oceniti ten pokoj duše. tu mnohou utě
šenou chvíli, kterých člověk nabývá pevným n'ábožensk' m ře-

vd v . v v Y p 
s.ve ~enlm, v procez za nedovolené držím bořiti chrámy v srdcích 
lt~skych (tre~~ to i chrámy model byly), pokud se jiné na jejich 
mlsto postavIt! nemohly. Toho ale nesmějí zneužívati lidé, kteří 

upřímnýc~, ale sprostných a pověrčivých lláboženských citů u svých 
s~olutvoru . ~ro svůj světský zisk vykořistiti usilují, kterým jest 
naboženstvl Jenom prostředek k dosažení světských účelů na zá
~ladě pověry Iids~é. Proti těm povinnost máme vždy brojiti, jejich 
umysly odh~lovatl a kaziti. Jelikož nezasluhuje posměchu a po
tupy sprosty pohan, který v srdečné oddanosti svým domnělým 
bohům přináší své nejlepší věci k jídlu, tak zasluhují trestu a ;a
hanbení ti, kteří tyto pokrmy potají místo bohů snědí a lidu na
mluví, že bohové to učinili. < 

v -. yím sice napřed, že tito faryzeové a zákonníci našeho 
ve~ll . pro~l m.ně povstanou řkouce: ,Ejhle! rouhače! jenž naschvál 
sUlzuJe d.usto~nost božského zakladatele naší víry ... jen aby tím 
u sprosteho lIdu uvedl v lehkost kříž a náboženství!' Já pak velmi 
chladl:~~revně na to pravím: Nebojíte vy se, vy plémě ještěrčí! 
ta~ pr~lts, že bych já snížiti mohl Ježíše a jeho kříž před spro
stym ltdem, ale bojíte se, abych jej právě před tímto lidem příliš 
s_ r ~ z u 1:11 tel n ě _ nezvelebil, a bojíte se také, abych příliš sroz
u~ltelne ne~dhal~l .. a nezl~hčil ty, kteří jej ukřižovali. Vy jste se 
ovse~ velmI snazJ!! zahalIti svatou rouškou před lidem ohavnost 
smrti, kterou vaši duševní předkové odstranili ze světa miláčka 
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lidu: když jste dlouhý čas všechny následovníky jeho spravedli
vého a lidumilného učení tak jako mistra samého na darmo vě
šeli, vraždili, mučili a všelijak pronásledovali a přece nikterak 
uhasiti nemohli násilím toho ducha lásky k lidu, kterého zanechal 
po sobě Ježíš, chopili jste se chytrosti a přimfchavše se sami do 
počtu vyznavačů křesťanského učení, hleděli jste jen slova v něm 
ponechati, věci ale podle svého převráceného smyslu zase pone
náhlu otočiti, což se vám také výborně provedlo. Převrátili jste. 
učení Ježíšovo tak, že by ho nyní božský původce ani sám ne
poznal. .. Ježíš vás učil, abyste vy lidu sloužili, ale vy jste ve 
jménu téhož učení lid přivedli do služebnosti své; Ježíš učil, že 
dobrý pastýř dá život za ovčičky své, vy ale vydávajíce se za 
následovníky jeho, učili jste, aby daly ovčičky život svůj pastýřům 
svým. Červenými taláry, podivnými čepicemi a lidu nesrozumitel
nými ceremoniemi chtěli jste nahraditi na sobě nedůstatek všeho 
toho, čeho žádal Ježíš na následovnících svých. Vy jste zasvětili 
kříž a zbožnili jste jej, aby lid zapomněl na jeho pravý význam, 
aby lid zapomněl na to, proč vlastně zakladatel našeho nábožen
ství tak potupnou smrt utrpěl .. , Vám jest ovšem nanejvýš ne
pohodlný můj prostonárodnf a pravý překlad slova >crux«; 1 neboť 
se obáváte, aby lid sobě nepomyslil: Co asi učinil Ježíš tak protiv
ného biskupům, faryzeům a zákonníkům svého času, že jej takovou 
hanebnou a potupnou smrtí ze světa odstranili? Kdyby byl učil 
o slepé poslušnosti k biskupům, o desátcích a o takové svobodě 
církve, jakou máme nyní, o rúžencích, o latinské liturgii, o coeli

bátu atd. atd, nebyl by jistě umřel na kříži.' 
_ »Tážete se ale, čím to jest, že nyní vlády a prave neJVIce 

absolutní vlády a mužové tak horlivě se ujímají křesťanství, které 
dříve vlády kolik set let zuřivě pronásledovaly, v žalářích a na 
popravištích mučily, usmrtivše potupnou smrtí zakladatele křesťan
ství co zločince? Snad by se byly vlády od těch dob tak po
lepšily? Nikoli, vlády jsou takové, jako byly tenkrát, ale křesťanství 
je jiné. Jádro jeho odstranili obratným způsobem zahalivše je do 

, [V VII. kap. >Epišto! kutnohorských< rozjímá Havlíček o tom, 
jakou smrtí zahynul Kristus .• KříŽ byl za těch časů tolik, co jest nyní u nás 
šibenice, ukřižovati někoho bylo tolik, co jest nyní oběsiti na šibenici, byl to 
trest, který se jen nad otroky a hanebnými zločinci vykonával. A takovou 
smrtí odstraněn jest ze světa nejsvětější, nejlaskavější muž, největší zasta
vatel práv lidu! To tedy považte všickni: Ježíš byl od faryzeů a zá
konníků ukřižován, to jest konsistoř, biskupové a úředníci dali 
Ježíše oběsit na šibenici!.] 
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tuhé šlupky, na kterou nalepili červených talárů, rozličných čepic, 

latiny, svíčiček, desátkú, štol, olejů, nuceného coeiibátu, slepých 
poslušností, liguriánů, pohádek a nemotorných zázraků, faryzejstvÍ, 
prodavačú a kupovači'1, takže by pan Ježíš, přijda znovu na svět 

~ "iňa taknvp křesťanst' V t 1" 1 c- .• ~ •• ~." _ .. ~.. Vl, ope sp esU muse provazy a vyháněti, 
řka: Tento dům, dům Otce mého jest, vy jste z něho ale učinili 

peleš!« -
Proti těmto od padlíkům, kteří poškozovali a zneuctívali 

věc, které domnívali se sloužiti, stavěl pravé žáky Kristovy ze
jména m i str a Jan a H u s a. »Vůbec má celé snažení Husovo 
ten ráz, že chtěl zničiti slepé poslušenství k hierarchii, kterého 
tato jen ke svému světskému zisku, otupení lidu zneužívala ne
považujíc toho času náboženství za nic jiného než za svou d;jnou 
krávu. Proto také byl Hus u celé hierarchie v takové nenávisti 
a to je jediná příčina jeho ohavného usmrcení a mučednictví ... 
Despotie církevní jest vždy sestra despotie světské, jedna bez 
druhé neobstojí a jedna také klesá s druhou. Proto také obě 
tyto despotie tak velice nenávidí Husa a sp.ažily se jméno jeho 
II našeho nevzdělaného, v historii nesečtlého lidu co nějakého zlo
čince zohyzditi, myslíce, že s osobou jeho porazí též i blahonosné 
myšlenky od něho do národu vštípené. Nám ale, kteří se sna
žíme o spravedlivost a svobodu jak dllchovní tak i světskou 

kteří chceme pravé a čisté člověka ušlechťující náboženství a po~ 
ctivou dle vůle lidu a k blahu lidu zařízenou vládu, nám velice 
na tom záležeti musí, aby se lidu strany tohoto velikého muže 
kterého nám všickni vzdělaní a již svobodní národové závidí oč; 
otevřely, aby náš celý národ v mistru Janu Husovi poznal 'zase 
svého nejvěrnějšího přítele a otce, jenž lásku svou k národu če

skému a k pravdě největší lidskou cenou, svým životem, zaplatiL 
Jako takového ctili jej naši předkové přes dvě stě let, a jen zase 
dvoustoletá duchovní a světská despotie mohla tuto zakořenělou 
a zaslouženou úctu zničiti. S časem svobody navrátiž se zase 
sytará úcta! Obraz mistra Jana neměl by v žádném obydlí pravého 
Cecha chyběti a každý představiž jej mládeži co příklad hodnější 
k následování, co pravého ctitele Boha a přítele Iidu!« 

Tyto výklady, jež tak podivuhodně byly přizpúsobeny k mysli 
čtenářů, k nimž se obracely, a jež v království opravdu založily kult 
mučedníka Kostnického, na dlouho zdržely v Čechách propagandu 
klerikální, a v Rakousku ještě dnes není země, kde činnost kněžstva 
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by byla méně pronikla v lid. Ale jestliže zošklivily panování církve 
nezabránily nenáhlým úspěchům episkopátu. Při smlouvě učiněné 
s reakcí, biskupové zachovávali věrně své závazky; ale právě tak, 
jako podporovali vládu proti přívržencům svobody politické, žádali, 
aby bez milosti byli strestáni buřiči, kteří neuznávají mravní auto
ritu církve a domáhají se učení o svobodě vědy, .jež je jenom 
lichou představou vyšlou z řady bludných ponětí •. Kdokoliv ode
přel poddati se, byl strestán. Ignác Hanuš, professor university 
pražské, velmi mírný a opatrný, jehož nadání bylo obecně uzná
váno, byl zbaven svého úřadu, protože, jak pravil Thun, »škola, 
k níž náleží, hegelianism, svými základními ideami a vývojem, jejž 
jim dává, přispěla podstatně k rozšíření myšlenek podvratných, 
jichž žalostný účinek pro víru křesťanskou a pro stát byl dosta
tečně prokázán nejnovějšími událostmi. < 

Církev římská chlubí se, že je nezměnitelná, a v jistém smyslu 
má pravdu, protože vždy se domáhala panství, a že i podrobnosti 
jejího programu nemění se hrubě. Chce býti jednak sama pan 
doma, totiž vymykati se nejmenšímu se vměšování cizímu, podle 
své vůle říditi vzdělání svých kněží a skloniti je pod nepopíratelnou 
autoritu svých představených; domáhá se dále nejvyššího dozoru 
nad veřejným vyučováním a žádá konečně nejvyšší jurisdikci ve 
sporech manželských, což otvírá jí téměř nevyčerpatelný pramen 
zisku a zaručuje jí převážný vliv na společnost občanskou. Spory, 
pro něž od nejdávnějšího středověku srážely se moc světská a du
chovní, dotýkaly se vždy některého z těchto tří kusů. Biskupům 

řadou postupných úchvatů podařilo se, že získali schválení svých 
předních žádostí a v praxi užívali praerogativ, jež ještě po právu 
jim byly popírány. Konkordát roku 1855 dovršil jejich vítězství 
tím, že kodifikoval jaksi jejich předchozi vymoženosti a že dával 
způsob smlouvy tomu, co dříve bylo jen milostivým ústupkem 
panovníkovým. 

Springer ve svých Pamětech -r zachoval vypravování posmě

váčků, že Bacha a Thuna bývá možná nalézti každého rána v chrámu 
sv. Michala: »jeden klečí v pravo před Ukřižovaným, druhý vlevo 
před obrazem Panny Marie, a kdo chce si zabezpečiti jejich přízeň 
dobře učiní, poklekne-li vedle nich.« 1 - Takový jest jeden z oněch 
obrazů symbolických, v nichž pověst lidová shrnuje fakta a výmysl. 

1 [Springer, .Aus meinem Leben<, str. 191.] 
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Bach, jakkoli vážil si spolupracovnictví kněžstva, nejednou lekal se 
jeho požadavkův a co do Thuna, víme docela jasně, že kurie po
kládala ho za odpůrce a že několikrát hleděla se ho sprostiti. Však 
oba patrně měli špatné postavení, když jednali o smlouvě s Římem, 
Bach bez povahy a vážnosti, Thun velice zbožný, oba stejně po
strašení přízrakem revoluce. Kolem nich nebylo žádného spojence. 
Generálové, z nichž mnozí nemilovali hrubě ,kněžourů', nedůvě!-o
vali byrokratům a nechtěli zjednati jim spolek klerikálů s vysokou 
šlechtou, jichž tajný vliv je znepokojoval. Výprava byla- velmi 
obratně vedena od Rauschera, požívajícího velkého vlivu při dvoře; 
pronikavý a jemný vliv jeho na zbožném mladém panovníku vy
mohl ústupky, jež by byly snad odmítnuty od zkušených ministrů. 

Konkordát roku 1855 • prohlásil hrdě vůči Evropě myšlenku 
státu křesťanského« (Rauscher). - Svrchovanost církve katolické 
jest jasně uznána, a všecky otázky, jež nebyly předvídány smlouvou, 
budou upraveny ve shodě s jejím učením a její kázní; církev uží
vati bude práva předností, jež jí přísluší na základě pořádku zří

zeného Bohem a zákony kanonickými. Panovník jmenuje biskupy 
dohodnuv se s druhými členy episkopátu, zvláště s biskupy země 
příslušné: ne,;ykonává pak žádné moci nad nimi; biskupové jednají 
svobodně s Rímem a se svými věřícími, ustanovují své generální 
vikáře, na uprázdněné fary navrhuji tři kandidáty, z nichž vláda 
volí; vykonávají nad svými podřízenými neobmezenou moc disci
plinární. Zakládají volně menší a větší semináře, jež zůstávají pod 
jejich výhradním dozorem; potvrzují professory fakulty bohoslo
vecké, bdí nad jejich vyučováním a zbavují je úřadů, pokládají li 
to za nutné. 

Duchovenstvo tvoří třídu privilegovanou. - Podle okol
ností Jeho Svatost svoluje, aby soudcové světští rozsuzovali pře 
občanské, a neodpírá, aby duchovní stíhaní pro zločiny nebo pře

činy sprosté byli poháněni před soudy obyčejné. Tyto soudy po
dají hned zprávu biskupovi, a přeje-li si toho, sdělí mu listiny 
jednání soudního. K zatčení pomazaného Páně přistoupí se jen 
způsobem, jak toho vyžaduje úcta ke stavu duchovnímu; tonsu
rovaní odsouzenci ve vězení nebudou držáni s ostatními vězni; 

jsou-Ii trestáni za pouhý přestupek, podstoupí svůj trest v klá
šteře. - Stát uznává v zásadě osvobození duchovních v příčině 
daní, ušetří jich při rozvrhování bytů vojenských, dbáti bude práva 
asylu potud, pokud toho dopouštějí požadavky spravedlnosti a bez-
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pečnosti veřejné; uznává sliby duchovní a nevyhladitelné znamení 

posvěcení na kněze. 
Vydává duchovenstvu vyučování veřejné: > Mladí katolíci budou 

.vychováváni ve školách veřejných nebo soukromých podle učení 
církevního, a biskupové budou dohlížet, aby v žádném oboru vy
učování se nezavádělo nic, co by protivilo se mravní čistotě a víře 
římské.« Učitelé škol katolických budou podrobeni dozoru kněž
skému: »K vychování dítek potřebí jest víry ryzí; kdokoliv odbočí 
od pravé cesty, bude odstraněn.« Učitelé na školách katolIckých 
musí býti katolíky. Biskupové budou pátrati po knihách nábo
ženství a mravnosti nebezpečných, a císař vhodnými prostředky 

zabrání šíření podobných děl. 

Církev, aby svou moc zbudovala na nezvratných základech, 
zabezpečuje si potom prostředky, jimiž by pevně zajistila si hmotné 
své bohatství: fondy studijní a náboženský, založené za Marie 
Teresie a Josefa II. ze statků zabraných klášterům, jsou uznány 
za jmění duchovenstva a budou jím svobodně spravovány; bisku
pové mohou povolávati do své diecese kongregace a řády řeholní; 
církev přijímá dary a odkazy, třeba jen zpraviti úřady správní 
o statcích nově získaných. Ve sporech manželských soudy du
chovní rozsuzují v otázkách platnosti a řádnosti, soudy světské 
o účincích občanských, to jest pravomoc těchto přestává na přijetí 
rozsudku úřadu biskupského. V praxi pravomoc soudů duchovních 
rozšířila se i do rodin jinověrců, jestliže jeden z manželů vrátil se 
do lůna církve. I Lehce pochopíme zlořády, jež byly způsobeny po-

1 [Již před konkordátem reakce Bachova těžce dolehla na e van g e] í k Y 
ce s k é, Kteří r. 1848 peticí u sněmu říšského ve Vídni a deputací u minister
stva domáhali se rovného postavení s katolíky. Mimo to snaha jejich nesla se 
k obnovení církve bratrské, .My«, znělo osvědčení evangelické obce 
Humpolecké v otevřeném listě otištěném v Havlíčkových Národních Novinách 
(26. srpna 18~8, č.15.), »žádáme konečně sankci evang. českobratrské 
jed not y v Ce c h ách, kterou nám co domácí záležitost český sněm tím 
spíše udělí, čím více mu na tom záležeti musí, aby v zemi sekt ubývalo a 
jednota netoliko zdánlivě rostla, nýbrž aby na pevných čistonárodnich zá
kladech spočívala .• Ruch ten hlavně podporu měl v horlivém kazateli ne
dávno (1847) zřízeného sboru reformovaného v Praze B e d ři ch u V i lé mu 
Košutovi (1819-1893) a v časopisu jim vydávaném .Českobratrském 
H I a s a tel i«, který získal velký počet odběratelů. Kázaní Košutova nejprve, 
v sále jesuitské zahrady, později v chrámě někdy zrušeném u sv. Klimenta na 
Tůních,íejž sbor reformovaný zakoupil a upraví! pro své potřeby, potkávala 
se s velkým úspěchem, takže sbor o 500 duší v 1. 1847 -1852 vzrostl na 1400 
a mezi nimi několik set (800-900) přestouplých katolíků. K církvi evangelické 
přestoupiio tehdáž i několik kněží katolických (doktor bohosloví Jan Novotný, 
Jos. T. Klejzar, Jiránek). Proti obci evangelické byla popuzena hierarchie 
katolická, že na hřbitově svém dopřála místa tělesným ostatkům vyobcovaného 
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dobnou správou zvláště v krajinách, kde různá jsou vyznáni. Ze 
všech článků konkordátu žádný nepřispěl více k zvýšení vlivu du
chovenstva; žádný také nevzbudil prudšího záští. 

Někt~ří p~lemisté rá~i dnes tvrdívají, že ministři nezřekli se 
nnnsl-atu'" nY"VOIT1OCl sta' tu Vy, I ' , ť~- , , ~ r'-' ~... , a ze neprate stVl, s lllmž potkal se 

konkordát, vysvětluje se bezvýznamnou neobratností, s jakou byl 
prováděn. Rauscher byl upřímnější, když vyznal, že smlouva ta 
značí mezník v duchovním životě Rakouska, a ještě roku 1868 za 
debatty ve sněmovně panské ve chvíli, kdy hleděl zmírniti důle
žitost její, uznával, »že měla význam mnohem hlubší, než bylo lze 
se nadíti«. Katolíci se netajili svou radostí, »byl to čin opravdu 
jediný svého druhu,« psal vrstevník, 'zrušuje úplně nároky moci 
světské a vrací katolicismu původní výsady od dávna porušené .• 1 

Přes to klerikálové nepokládali konkordát za konečné vy
rovnání účtů v, ale za východisko a domnívali se, že císař, který 
jim již pomohl zvítěziti nad loudavým odporem svých rádců n~
od.e~~e !i~y~vé pon:oci, když půjde o výklad smlouvy ve s;nyslu 
neJpnznlveJslm kun!. - »Smlouvou,« pravil k biskupům shromáž
děným kolem něho dne 12. dubna 1856, »kterou jsem zjednal se 
Svatou Stolicí, sjJlni! jsem povinnost panovníka i křesťana. Po

~lá~ám ,si :a č:,st skutkem vyznati svou víru a nadějí v Toho, 
Jlmz kralove vladnou, a vím velmi dobře, jak účinně svazek 
občanské společnosti jest upevněn vřelostí náboženského přesvěd-

k~.ě~e. ~,atolickél;o Au~. ,S~etany., Zra ~tavu obležení naskytla se již příležitost 
UClllltl "onee ,ne.oezpecne cmnostl h_osutově v Praze, Dne 8. března 1852 roz
kaz<;m g~n;erallllhov komans:la přísně ~akázáno chováni a rozšiřování zapově
zenych kn:h, a JIZ 24. brezna konana prohlídka chrámu u sv. Klimenta 
a byotu Kosutova, a nalezeno několik tisíc exemplářů »nejnebezpečnějších« 
~P~su'l byly ukryty pod, prkenou podlahou na kůru chrámovém. Košut 
~ ., ~ 1ned y zatcen~ ~baven ura,du, pohnán před vojenský soud, 16 měsíců 

vez.,en, az, konec ne lllternovan v Celovci. Roku 1854 by! sice propušť 
~~t~d, ale !~žto nesměl se .uj,mout zase svého úřadu, odebral se do Němec~: 

ez obdrz~l .fay~u v Porym. Dvakrát kynula vyhnanci naděje návratu' 
:\1862, kdy vetsmou sborů českýych zvolen byl za superíntendenta, ale volb~ 
}e ?, nebyl.a ~otvrzen~,.a ypodo?ne stalo se r. 1872, kdy nově zvolen byl za 
a[are prazskeho. V clzme z~~rel hOrlíy:Ý kazatel r. 1893 u syna svého Benja-

mynay v E~le~n? -, Za konkoldatu zhorsdo se postavení evangelíkův a konec 
~~:n~n v~el.l~e propa~and~. o obnovuy Jednoty bratrské, Šafařík, který za 
úř~~,l !n,~Qych, let UZll utlsku. v Uhrích, když jako evangelík zbaven byl 
r~lltu re~ltelsk~?o. na gymnasl!. v Novém Sadě, na stará léta dočkal se zá-

'1 ku, ~e nadeJny ,syn Jeho VOJtěch, kterýž asi pět let učiteloval na české 

gr~f; c.e bV ,. raz~, ~yl .uradu toho zbaven, protože následkem konkordát!, evan
,CI yIl vylOucem ze stavu učitelského,] 

1 >Studíen uber d. oesterr. Concordat< 1856 t 41 , , s r. . 
A, Den i s· Van č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 25 
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čení. Co jsem slíbil, tomu dostojím s onou věrností, která sluší 
muži a císaři. Ale takové dílo může ke všestrannému dokonání 
přivedeno býti jen společnými silami. Bude záležeti na Vás, nej
důstojnější biskupové, se mnou a ve spolek působit, aby víra a 
síla mravní kvetla li nás a přinesla hojné ovoce spásy a míru. 
Důvěřujte mně, jako já důvěřuji Vám. Bůh bude s námi. ({ Tato 
slova, projevující vroucí upřímnost, byla s to, aby opravňovala 

k nejsmělejším nadějím biskupy, jimž dostalo se výslovného sUbu 
jak Rauscher prohlásil později, že vláda neučiní žádného roz~ 
hodnutí ve věcech náboženských než po dohodě s Římem. 

Přes opatření censury mínění veřejné vyslovovalo se s neoče
kávanou rozhodností, ač marně, proti vsahování kurie, a bázlivci 
jako Grillparzer lekali se pokroků nesnášehvosti a hrozivého roz· 
máhání se statků mrtvé ruky; ministři již nebyli s to, aby bránili 
proudu, jejž rozpoutali. - Císař jedná, říkalo se, podle toho, jak 
P. Becks mu radí. - Ministerstvo jsouc neschopno, aby opatřilo 
zákony nejnaléhavější, vyvíjelo činnost neočekávanou, aby vyhladilo 
josefinism až do posledních stop. Roku 1855 ze 266 ředitelů 

gymnasijních 181 je kněží a 1380 professorů duchovních naproti 
1411 světsk)'Tm. Nařízením ze dne 19. července 1856 představení 
škol středních učiněni jsou poníženými zástupci bisku pství a při

kázáno jim, aby žili »v přátelské shodě s učiteli náboženství •. 
J esuité, jimž preláti osvědčovali zvláštní důvěru, hrdě odmítali nej
menší vměšování státu ve svých ústavech školních. Opravy Thu
novy označoval za nebezpečné, žádali, aby obmezen byl čas věno· 
vaný vědám a aby pouze formálním bylo učiněno vyučování jazykům 
klassickým. Když sněmovna roku t 1866 si stěžovala, že .látka 
studijní byla obmezena v duchu největší bázlivosti,« Rauscher od· 
pověděl, že »na polovičaté drobty historie, zeměpisu a věd přírod
ních netřeba klásti žádnou velkou váhu, tím lid nenabude větší 

moudrosti ani většího štěstí.« 1 

»Despotie,. psa] Havlíček t v X. kap. svých Epištol Kutno
horských, »jest jen jedna na celém světě, ať si má roucho ná
boženské neb vojenské neb byrokratické neb aristokratické: účel 

její je vždy jeden a týž, totiž zneužívati lidstva jen za nástroj 
své libovůle a svého špinavého prospěchu. Despotie ale v rouchu 
náboženském jest ze všech nejhorší a nejnebezpečnější, neboť zne
užívajíc rouhavým způsobem jména božího, ukrývá lidomorný jed 

1 \iVolfsgruber, >Jos. Othmar Cardinal Rauscher<, str. 227. 
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svůj do svatyně a zaslepuje nevzdělaný lid. Proto vidíme, že des
potie světská vždy považuje despotii náboženskou za nejprospěš

nějšího spojence svého, vidíme, že vždy, když počne se v lidu ují· 
mati nějaké liberálnější smýšlení, hned despotie světská vyšle 
iezovity a liguriány na honbu proti takovým světlejším zásadám, 
- zase ponenáhla zaštřeli všechno svým černým rouckem.« -
Konkordát byl znamenitě vypočten a založil panství církve na zá· 
kladech tak pevných, že čtvrtstoletí zápasův a odbojů neotřáslo 
jím hrubě. Žádný skutek také nepřispěl více k neoblíbenosti vlády 
Bachovy. 

Jediným prospěchem, jejž získal při tom, bylo, že upevni! své 
postavení vůči císaři a že zmátl tůčky pánů, kteříž ohrožovali jeho 
vliv. Však v zemích pozbýval půdy, které nabýval u dvora. 
V U hřích evangelíci, tvořící důležitou část obyvatelstva, nejvliv
nější a nejčilejší, dvojnásobně cítili odpor svůj k uchvatitelům 

kteří nespokojujíce se potlačením politických práv království, ohro
žují je ještě IJ jich svědomí. V Čechách zatím co liberálové dávali 
se v nepřátelství vždy nevrlejší, feudálové divili se vším právem, 
že vláda, která takto obnovovala minulost, tvrdošíjně provádí 
systém centralisační, jenž přece byl důsledkem ducha revolucionář
ského. Jejich důvody nebyly lhostejny biskupům, kteří nechovali 
žádné náklonnosti ke theoriím národním, ale kteří se báli příliš 

dúvěrného sblížení Rakouska s Německem, a kteří dosáhše od 
absolutismu, co bylo lze očekávat od něho, tázali se navzájem, 
zda není jejich prospěchem podporovati změnu vlády, která by 
jim umožnila v případě reakce zachovati své vymoženosti aspoň 
v části mocnářství. Zajisté mnozí z nich, a v jich čele Rauscher, 
byli centralisté z přesvědčení, ale většina odlišovala tehdy zcela 
zřejmě prospěchy církevní od prospěchů strany panující; kořistili 

z ní, ale nestotožňovali se s ní a kdyby okolnosti toho vyžado
valy, byli hotovi se své strany překvapiti svět svou nevděčností. 

Po této stránce politika ministerstva byla také plna těž

kostí: zištná oddanost, zakoupená za cenu tak drahou, byla 
právě tak podmíněna a právě tak kolísavá jako záští, jejž vzbu
dila, bylo urputné a úplné. Z počátku hledělo skupiti kolem sebe 
ony vlastence, kteří nedbali otázky politické, budou· li jen šetřena 
práva jejich národa. 1 Hned po převratu státním Bach tvářil se, 

, [Naděje takové ve většině intelligence české budil zejména ministr vy
učování hr. Lev T h u n, v jehož smýšlení vlastenecké nepřestávalo se věřiti. 

25* 
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jako by se stavěl na stanovisko čistě rakouské a ohlašoval slav
nostně, že nemá žádného záměru poněmčovacfho; komise stanovila 
názvosloví právnic!):é a politické jazyků slovanských? říšský zá
konník vydáván v různých jazycích mocnářství; ministr velice 
hlučně vyzýval úředníky, aby učili se jazykům užívaným v jejich 
odboru, tak aby byla zachovávána rovnost národLL - Tyto dobré 
úmysly, i když připustíme jejich upřímnost, nebylo lze srovnati 
s obecnými theoriemi politickými, jež převládaly od roku 1849. 
Jedním z důsledků oněch theorií bylo, že úředníci byli posíláni 
na zdařbůh do nejrůznějších končin mocnářství; ba brzo, aby 
bylo jisto, že nejsou účastníky odporu domácího, hledělo se, aby 
každá provincie byla spravována od úředníků pocházejících z jiné 
země. Toto používá!]í starého pravidla: Děl a panuj! způsobilo ža-

Proto podařilo se straně jeho zničiti vliv Palackého vypuzením jeho z Musea 
a zmařením podniku jeho encyklopaedie české a paralysovati vliv Havlíčkův za
loženÍm» Vídeňského Denníku« proti »přepjatému radikalismu< jeho .Slovana<. 
Jednotlivcům z tehdejší obce spisovatelské kynuly též osobní výhody z pod
pory vládní. Tomek a Vocel došli universitní profesury. oba Jirečkové uvízli 
v ministerstvu vyučování. Jaké Gběti - pravého sacrifizio del!' intelletto
vyžadoval nový směr od stoupenců svých, význačný příklad máme ve W. W. 
Tomkovi, který r 1852 bez odporu přijímal a prováděl změny ve svéučebn)ci 
rakouského dějepisu, jež diktoval mu hr. Lev Thun i vojenský úřad v Ce
chách (,Paměti«, 389, 396). Nepřekvapí potom změna jeho v názoru o době 
předbělohorské a pobělohorské. Dějepisec, který r. 1848 odsuzoval působení 
>strany dvorsko·bureaukratické, stvořené od Ferdinanda L, která všemi způ
soby usilovala o zničení všeho samostatného života národů v a zřízení ne
obmezené despotie, pod jejímž stínem mohla bezpečně vyssávati tuk národu 
ke své rozkoši«, a hrůzou zachvíval se, když líčil vítězství této strany, která 
»po španělsku« vyhubila národ stínáním, konfiskováním a vypovídáním, a »za
vraždivši národ hlásala vítězstvív katolického lJáboženství< (,0 církevní 
spr á v ě str a n y pod o boj í v Ce c h á c h< v Cas. Čes, Musea 1848, str. 459, 
463), dějepisec, který roku 1849 uznával, že po vydání Majestátu Rudolfa II. 
národu českému svítala doba nového obrození přední zásluhou Jednoty bratr
ské (v úvodě k vydání. Did,!:ktiky J. A. Komenského): týž dějepisec v málo 
letech potom v témže Cas. Ces. Musea před bělohorskou dobu líčí jako dobu 
nenapravitelného a nezastavitelného úpadu českého národa, takže krutého 
utrpení pobělohorshého bylo potřebí za přípravu ku příštímu obrození. Učení 
toto, diktované zajisté hr. Lvem Thunem, o katastrofě bělohorské jako o štěstí 
národa českého šíři! v Praze policejní řiditel pražský Sacher-Masoch, jenž 
líčenou důvěrností vábil k sobě vlastence a rozhodoval v Museu a v Matici. 
Takovým žalostným úpadkem obce literátské v Čechách vysvětlíme si vydání 
spisu Helfertova o M. Janu Husovi (1857), jehož účelem bylo vyvrátiti Pala
ckého. TýŽ úkol mělo zajisté i povolání K. A. Hoeflera (1852) na universit~ 
pražskou. Ale oběma učencům těmto nepodařilo se zvrátiti výsledky bádáni 
Palackého, jež znamenají nejpříkřejší reakci proti nazírání pobělohorskému 
o době XV. století, a zvláštním řízením osudu se stalo, že později zrovna 
Tomek v nejznamenitější části svého »Dějepisu města Prahy. (III, IV. 
a VI. díl) prohloubil a doplnil mistrný obraz Palackého o době husitské, ba stal 
se obratným a vřelým apologetou Husovým, Žižkovým a Jiřího z Poděbrad. 
Jen v nenávisti radikálních stran, bratrstva Táborského a Jednoty bratrské, zů
stal věren svému smýšlení z let padesátých minulého století.] 
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lostné následky a oddálilo na dlouho usmíření různých skupin 
národních, jež je přece hlavní podmínkou společného blaha. 

V Čechách, kde záliba ke studiím byla velmi rozšířena, vy
tvořil se četný proletariát duševní a mnoho mladých lidí, jimž 
absolutism uzavíral volnou dráhu životní, bylo přimiceno hledat 
útočiště ve správě. To byl právě mrzutý následek vyššího stupně 
vzdělání, jehož dospěli Čechové. Bylo však přirozeno, že potlačení, 
kteří strádali útisky úřadů, svalovali zodpovědnost za bídu svou 
na cizí úředníky, kteří bídou byli přinuceni k této ponižující spolu
vině. Zvláště v Uhřích Maďaři neodpustili svým sousedům úkol, 
který přijali, a záští jejich přidružilo se k četným příčinám, jež je 
nutily, aby ve Slovanech viděli nenapravitelné nepřátele. 

Zdá se pravdě podobným, že malicherný macchiavellism Bachův 
předvídal tyto důsledky; je jisto, že těžil z nich bez studu. Ne
přestal nikdy pokládati němčinu za jazyk vyšší: jakmile opposice 
přestala zdát se mu nebezpečnou, upustil od ohledů, jež dříve za
chovával. Neváhal ani zavésti němčinu v Uhřích za jazyk vnitřní 
služby správní. Bylo na jevě, že ještě méně šetrnosti bude míti 
k Čechům. Základní pravidla nového zřízení říše Rakouské, ze 
dne 31. prosince 1851 nečinila žádné zmínky o rovnosti jazyků, 
zákonník říšský vycházel již jen německy, a jediný text německý 
byl prohlášen za authentický. Již dříve nejvyšší soud ve Vídni 
vyzval appellační soud v Praze, kde vešlo v obyčej užívati češtiny, 
když strany byly české, aby rozsudky své vynášel německy, leda 

přičinil k nim překlad. Nařízení z měsíce května prohlásilo 
němčinu za výhradní jazyk vnitřní služby vyšších a nižších soudů; 
ve přích hrdelních užívání češtiny bylo dovoleno jen tehdy, když 
obžalovaný neznal druhého jazyka; znalost němčiny vyžadována 
ode všech, kdo chtěli dojíti úřadů správních a soudních. 1 

1 r» Takéť již germanisace,« píše Palacký Havlíčkovi dne 18. října l852, 
.provádí se ouředně a otevřeně, zvláště skrze nynějšího ministra spra vedlnosti 
[~(arla svobodného pána Kraussa, nástupce Schmerlingova], kterýžto prý mezi 
Cechem a zločincem nezni žádného rozdílu, a jako náš komandující Clam 
[hrabě Edvard Clam Gallas, neslavně proslulý porážkami r.1866J, dostává prý 
křeč", kdykoli jméno české před ním se jmenuje. Nicméně, věci veřejné a ná
rodní jdou přece přirozeným během svým, proti němuž neodolají ani tito 
velikáni, a my, ježto s podobnými neřestmi potýkáme se již od bez mála 
tisíci let, nezahyneme proto vždý ještě tak rychle, jak by sobě tito dobrodin
cové naši přáli. I-Houpá jejich zuřivost působívá u lidí ráznějšího charakteru 
právě opak toho, co umínili, a my nejen o zrádcích, ale i o přátelích nena
dálých a hodných vypravovati můžeme.' (Quis, »K o r r e s p o n den c e K a r I a 
Havlíčka Borovského<, str. 664.)J 
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Tato opatřeni, jimiž rozpoután byl v Čechách oprávněný 
hněv, neměla pro národnost českou následků tak zhoubných, jak 
bylo možná se obávati, nejprve proto, že idea vlastenecká zapu
stila kořeny tak hluboké, že nebylo lze je vyrvati, pak že přiro 

zenou reakcí proti despotismu muži poněkud ušlechtilejší povahy 
s větší neustupností než kdy jindy lnuli k tradicím samosprávy, 
konečně že mezi samými členy vlády všickni nepřijímali nejkraj
nější důsledky byrokracie. 

Aby soustava Bachova měla konečně vážné naděje v úspěch, 
bylo by bývalo nevyhnutelno, aby němčina se stala jediným ja
zykem vyučovacím. K tomu pracováno. Smělou fikcí nařízení 

o zkoušce maturitní (26. května 1851) prohlásilo, aby za řeč ma
teřskou pokládal se jazyk vyučovací; učení němčině stalo se zá
vazným předmětem ve všech zemích mocnářství; podíl vyhrazený 
jazykúm národním, by! přiveden téměř na pouhé zdání. Všecken 
tento souhrn opatření byl doplněn pověstným nařízením ze dne 
9. prosince 1854: 1 - }) V příčině řeči vyučovací budiž nejvyšší 
zásadou, že se vždy a všude vyučovati musí v řeči, kterou se vzdě
lání žáků nejvíce podporuje, za tou příčinou užíváno budiž ve 
všech okolnostech řeči, která žákům tak známa a tak snadna jest, 
že v ní vyučování s celým výsledkem přijímati mohou; i tam, kde 
následkem toho řeč německá nemůže býti výhradním jazykem vy
učovacím, vyučovati se bude ve všech gymnasiích, vyjímajíc Lom
bardsko-Benátská, tou měrou, jížto k dúkladnému vzdělání potřebí 
jest, a tedy v každém případě ve vyšších třídách na větším díle 
v jazyku německém, který bez toho na všech, i na Lombardsko
Benátských gymnasiích obligátním předmětem býti musL« -
Záměr byl jasný, ačkoli byl zakryt výrazy dvojsmyslnými; roz
hodnutím ministerským ze dne L ledna 1855 o jazyku vyučovacím 
na gymnasiích uherských odstraněna poslední nejasnost: }) Jazyka 
mateřského znamenité většiny žákův užíváno budiž co jazyka vy
učovacího na všecken způsob potud, pokud jenom prostředkem 
něho věci důkladně vyrozuměti mohou. '. t Jakmile se žáci ja
zyku německému tolik naučí, že mu bez nésnáze rozumějí, budiž 
učeno alespoň několika předmětům po německu dle německých 
knih učebných.< 

, Všecky důležité prameny nalezneme pohodlně u Gumplowicze, .Das 
Recht der Nationalitaten<, str. 113. a násl. 
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Není tedy žádné pochybnosti o záměru Bachově; jazyky ná
rodní byly zlem, jež se trpělo na chvíli; jedinou úlohou jejich 
bylo připravovati žáky ku poněmčení. Je však pozorovati, že tato 
nařízení byla pozdní, a zdá se jistým, že Thun a jeho bezpro
středni spolupracovnici v ministerstvu vyučování přijali je bez 
nadšenÍ. Thun byl doktrinář, a cítil-li proto onen hrozný strach 
z demokracie, jaký jímá všecky jemu rovné, jak oni neupouštěl 
nikdy úplně od svého přesvědčení. Pro zhanobení, jehož dostalo 
se mu od jeho odpůrců, nesmíme zapomenouti, že osoby, jež žily 
blízko něho, jednohlasně vzdaly úctu jeho vzácným vlastnostem 
ducha i srdce. - .Nejen ve starším věku jeho", praví jeho manželka, 
.kdy jeho povaha, řekla bych, vždy krásněji se projevovala, ale i za 
mládí jeho často a často slýchala jsem výrazy jeho života vnitřního 
a jeho nálady duševní, jež byly mi k největšímu vzdělání.« Jakkoli 
může se jeviti podezřelým toto svědectví, zdá se přece, že všední 
ctižádostivec by nevzbudil takové chvály. - »Je to muž, < píše 
professor Exner, jeden z jeho spolupracovníki'l, »který vše činí jen 
z důvodů nejčistších« - a Hasner, pozdější jeho odpůrce, uznává, 
že první dojem, který naň učinil, byl rozhodně příznivý. t »Vy
soká, skoro rekovsky statná postava, mužně krásná hlava s vážnou 
tváří, které přece nenedostávalo se rysu blahovůle, orgán libě znící 
hloubky, to vše ve spolku s nejjednoduššími, avšak nejušlechtilej
šími formami působilo ve mně dojem, že jest mně jednati s mužem, 
jemuž zajisté mohu s důvěrou vyhověti ve všem, cokoli by chtěl 
na mně.« 1 

Miloval moc, podlehl jejímu vlivu dernoralisujícímu, a víme, 
bohužel, že nejvznešenějšÍ nauky spokojí se často nejpodivnějšími 
ústupky. Protože přes to vše potřeboval souhlasu svého svědomí 
hleděl ospravedlniti svou ctižádostivost službami, jež vykonal, a je~ 
byly znamenité. Měl ponětí velmi vznešené o vyučování a tou 
měrou, jak vášně chladnou, uznává se více zásluha jeho, že úplně 

obrodil vyučování na školách středních a vysokých v Rakousku. 
Obklopen jsa pomocníky znamenité hodnoty, přeměnil gymnasia, 
zřídil vyučování technické a university otevřel dokořán duchu bá
dání vědeckého. Ve školství národním, jež v této době stalo se 
opravdu povinným, porady učitelův a časopisy paedagogické 
zavedly methody plodnějšf. Konkordát zdržel sice šťastné účinky 

, lL. Hasner, »Denkwiirdigkeiten<, str. 48.J 
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jeho iniciativy, ale nepotlačil jich úplně, aspoň ne v Čechách, kde 
mnoho kněží zachovávalo věrnost duchu národnímu. 1 

Thun z mnohých důvodú nebyl přívržencem výstřední ger
manisace a připouštěl aspoň jak Exner, že .není na škodu vzdě
lává-Ii se jazyk, kterýmž jediným milliony lidu vespolek se doroz
umívají, a kterýž jest přítokem, kudy jim všeliké vzdělání plyne; 
když by tento přítok byl zanesen, budou tyto milliony osamoceny 
a hmotné i duchovní zkáze vydány;« neviděl potřebu obětovati 

vše uniformitě, -jež sama o sobě není tak velikým dobrem,« na
léhal na své krajany, aby se povznesli »k oné důstojnosti v ději
nách lidstva, které dosáhli již druzi národové Evropy.« Vedle 
něho Helfert, vVenzig, Vinařický, Jireček cítili, že je krutým od
porem vnitřním, odmítá-li se všeliký prostředek k vývoji národu, 
který se vyhlašuje za schopna nejznamenitějšího pokroku. 2 Jejich 
zásluhou zásady rovnosti prohlášené roku 1848 nebyly docela po-

1 [Praze dostalo se p r v n í české hlavní školy r, 1848. V. bouřliv.ém mě~ 
síci březnu jakožto první krůček k žádané rovnoprá.vnc:,stl )~zyko.ve,'J P~Otl 
uveřejnění zprávy o tom na rozích protestovaly razne ".~.arodnI NOVIn:.' 
7. dubna jakožto proti >maličkosti«, kterou nelze se ~pOkOJILt "I:ev hla~_o\~ 
ovšem i mouchu spolkne, ale nenasytí se - nespokoJI se!. Relhtelem s.koly 
této, s níž spojen byl i ústav učitelský, jmenován b~l, K. ~ 1. A n: e r II n 3' 
tvůrce mnohoslibné .Budče., jež pro nedostatky fina~cn: za.mkla (vI~,st.r. 19,); 
I novému ústavu dostalo se názvu »Budeč., a zalozemm Je~o. pOClll~ novy 
ruch v paedagogické literatuře české. Již_ v květ?u o!l1asuJ: se cas~pl~ 
učitelský op o s e I z Bud č ee redakcí Franty Sumavskeho~. St. ~31ckor:a zakla?<l; 
bibliotheku .B ude č s k o u z a hra d u •. Ministerským nanzemm ze dne 2. ;:an 
r 1848 o opravách ob e c n é h o š k o I s tví ustanoveno v duchu Komenskeho, 
aby základem vyu'čování byla řeč mateřsk~,. zavádě?o, vyučrování názo~~é a J; 
Ze spisovatelů pro mládež v letech padesatych ;,ymka proje~or J} 11 \. a c I a \ 
R o z u m (1824-1858), vydavatel »Zlatých klasu., znamemteho, casoplst; pro 
mládež (viz str. 358), a P. K are I V i na ř i c k Ý (~803,--1869)" pu ~odc~ vybor
ných čítanek pro školy obecné, jež byly vzor~m s~?lat?; Jlllycn na:o~u r~k~u: 
ských. Z kněží, kteří jako dozorci v.~ ~v'ych vIKil:f1a,tech horhve peco v~l} 
o rozkvět školství národního, sluší zvlaste JmenovatI Ii r .. A. y a c k a, .kte.ly 
již r. 1835 zavedl učitelské konference, A nt. Ma r k a, o Jeho~ blahodarnen; 
působení osvětném a vlasteneckém ve vikariátu Turnovském Vl~, v)aku~cove 
životopise jeho str. 65--79 a K a r I a V i na ř i c k é h ~ ve vl.kanate S~b~slav
ském. Ze škůdců českých škol národních v neplahe y~pO~lllCe ut~vel I po
věstný P. Jan Maresch, ochotný nástroj Bachuv v Sll'em germamsace .. 

2 Gumplowicz upřílišil mnoho P?kl~?k germanisace za doby. absol;.t~I~mu. 
Spis jeho je dílem polemický~. a zaleZl my na tOym, aby, dokazal; z;: Idee 
centralistické jwu staré, a vyhcll za uchvatItele muze, kten Sy~ ?oJ?aha)~,. a~y 
se všemi 'jazyky se zacházelo týmž ~p~sobem. ~elze pyopn:l, ze Poc~~~Je 
rokem 1848 konstatuje se rychlý a staly pokrok Jazyka cesk~ho ve VySSlC~ 
třídách. Od té doby mladí vlastenci znají jazyk český ve

o 
chvíl~, kdy vstuPy~): 

do života veřejného, kdežto většina jich starších druhu byl! nu~em UCltl 
se jemu. 
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přeny, a celkem situace, způsobená Čechúm, byla lepší než za 
Metternicha. 1 

Tato ochota neúplná a bázlivá nestačila ovšem, aby vyvážila 
účin administrativního týrání, a léty nejen nenastalo uklidnění, ale 
poskytovány neustále obyvatelstvu nové příčiny k nářkům. »Ne
nalézáme nikde důvěry, < potvrzuje Kaiserfeld, jenž nebyl nesmiř-

1 [JaZyK český, který v letech 1848 - 1849 dostal se do st ř e dní ch š k o I 
a na u n i v e r s i tuP r a ž s k o u, přese všelikou pozdější nepřízeň vládní nebyl 
již odtud vytlačen. První čistě české školy střední byly reálky v P r a z e 
a v Rakovníce. Mnohé naděje budilo první české vzorné gymnasium, jímž 
mělo se státi akademické gymnasium na Starém městě Pražském. I na ven
kovských gymnasiích čeština činila radostné pokroky. Tomek v listě k Josefu 
Jirečko~i (dt. 6. dubna 1851) s radostí oznamuje,co již v Hradci Králové pro 
češtinu učiněno jak na normálce a praeparandě, tak i na gymnasii .• Na gymnasii 
jmenovitě přednáší se dějepis, zeměpis, přírodopis, náboženství, dílem zcela 
dílem z části česky; též i v latině ohled na národní řeč se béře v překlá
dání a jinak.« - Zvláště se zmiňuje o radosti, s kterou obstárlý již professor 
Bauše ličil mu některé dobré následky nového gymnasijního systemu. »Mládež 
prý, jak má tolik co dělati, pracuje pilněji a učí se s větší chutí, než kdy 
předtím, zvláště češtině. (Paměti, str. 368, 3b9). Zvláštní kouJ.ise zřízeny jednak 
pro ustálení terminologie vědecké (pod předsednictvím SafaříkovÝIB) a pro 
složení potřebných učebnic V práci této vynikli zvláště: Fr. Lad. Celakov
ský, skladatel vhodných čítanek a znamenitého výboru z literatury česl'é, 
W. W, Tomek, původce přísně zkoušeného dějepisu rakouského, J. Sír, 
V. Svoboda, Tomíček, skladatelé mluvnic, K. V. Zap, Belinger, spisovatelé 
zeměpisu a j. Při tom utěšeně množily se lI),ladé nadějné síly učitelské. Na 
gymnasium akademické byli r. 1851 povoláni S o haj, Han s g i r g a Z e len ý. 
Tehdy Thun připravoval zavedení spisovného jazyka českého za vyučovací na 
gymnasiích slovenských v UhříC[l, a také tam dosazena řada professorů českých. 
Ale přes tyto úspěchy byli v Cechách vlastenci, kteří nedůvěřovali dobrým 
úmyslům vládním, jako na př. Klicpera, ředitel českého gymnasia Staroměst
ského, jenž r. 1851 ptal se Tomka .• jestli se přec skutečně od vlády upřímně 
obmýšlí gymnasia česky zříditi a což tomu podobného.« (I b i d. 369). Obavy 
!<licperovy uskutečnily se bohužel příliš záhy, když nařízením vládním dne 
26. října 1853 na gymnasiích v českých krajinách čeština obmezena jen na
náboženství, na výklady o jazyku a písemnictví českém a na řečtinu ve třídě 
třetí a čtvrté, ve všech jiných předmětech zavedena za řeč vyučovací němčina 
;:\laříwní to provedeno také na jediném českém vzorném gymnasii Staro
městském, kde změna tato spojena byla s hotovou katastrofou ve sboru profe
sorském (viz str. 340). - Na universitě Pražské, která peticí svou ze dne 
15. března 1848 dala popud a podnět k veliké opravě vysokého školství 
v Rakousku (viz Helferta, .Veliká reforma studií«, v Osvětě r. 1895, 
str. 301), dostalo se též jazyku če~kému místa vedle němčiny a latiny a vy
nikajících odborníků vědeckých, Safařík r. 1848 byl jmenován mimořádným 
prvním profesorem slovanské filologie, ale počátkem r. 1849 vzdal se pro
fesury, spokojiv se - vzácný to příklad nezištnosti! y - úřadem universit
ního bibliothekáře, Stolici slavistickou obdržel Fr. L. Celakovský, k(erý po' 
volán byl z Vratislavě. Universitě pražské nedostalo se slávy, aby Safaříka 
měla za prvního veřejného učitele slavistiky, " aby odchovala řa.du jeho 
žáků. Z Vratislavě vrátil se do Prahy výborný fysiolog Jan Ev. Purkyně. 
Roku 1850 dostalo se professury W. W. Tomkovi o rakouských dějinách 
1; E. Vocelovi o archaeologii; Hanka stal se docentem slovanských jazyků. 
Upadek národního vědomí v akademické mládeži bylo pozorovati za pozděj
ších let padesátých i v malé návštěvě přednášek česk}'ch, jak Tomek v Pa
mětech svých častěji naříká (415, 419, 421).] 
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livým odpůrcem, >centralisace správní odcizila Rakousku celé země, 
které měla připoutati k němu.« 1 

Ministři pokoušeli se klamati sebe tím, že tvářili se smělými 
a za svou malomoc mstili se hrubými ukrutnostmi; nepodařilo se 
jim zakrýti císaři nezdar svého podniku, a cítili, že již již uniká 
jejich vlivu a hledá jinde rádcův obratnějších a šťastnějších. Jejich. 
mysl se rozhořčovala, i nepodařilo se jim vždy zakrýti různost svého 
smýšlení nepřátelům, kteří číhali na jich slabost; nesnáz jejich 
jevila se horečnou agitací, nesouvislými nařízeními a nerozvážnou 
předpojatostí, po nichž následovaly nevysvětlitelné obraty. - »Jaký 
je systém,. pravi! roku 1860 jeden z hlavních spolupracovníků 

Bachových, >který byl pevně stanoven a plně vykonáván? Zda oby
čejem vlády nebylo neustále bořiti dnes, co bylo vystavěno včera 
s velkou ztrátou času, peněz a práce, jako kdyby běželo o po
větrné zámky?- 2 Tato soustava kolísavého a nejistého experimen
tování přivedla mocnářství v takovou neduživost, ;~e nejmenší otřes 
měl by následky nejžalostnější, a ministři sami chápali potřebu 

vystříhati se nejmenší neopatrnosti. Ale zahraniční politika jejich 
nebyla ani souvislejší ani šťastnější než jejich politika vnitřní. 

Buol-Schauenstein, jenž ji řídil, nedost obratný, byl nad to 
v nesnáze přiváděn zakročováním panovníka a kabinetu vojenského; 
roztržky, jež oslabovaly administraci, vyskytovaly se též v diplomacii 
a dávaly jí ráz zpronevěřilo sti. Za války Krimské, když v kanceláři 
ministerské studoval se válečný plán proti Rusku, jiný ministr 
v dithyrambických okružnících oslavoval ctnosti cářovy. Rakousko 
odcizilo si kde koho, a na kongressu Pařížském roku 1856 potutelně 
utvořena koalice proti němu. Nevzdalo se žádné ze svých snah cti
žádostivých a chtělo zároveň vládnouti v Německu, podrobiti sobě 
Italii a nabýti převážného vlivu na východě. Když roku 1859 byl 
na ně učiněn útok, nenalezlo ani spojencův ani sympathií. 

Jako v XVII. století, též nyní zápas mezi Rakouskem a Francií 
měl ráz zápasu zásad. Vůči Napoleonovi III., který vztyčoval 

prapor revoluce a bránil idee samostatnosti lidové a práva národ
ního, František Josef představoval věc despotismu katolického. 
»Vážné časy,« pravil ve svém manifestu, »přežila koruna, kterou jsem 
zdědil bez poskvrny od svých předků, slavné dějiny naší vlasti 

• Gumplowicz, str. Hl. 

2 .Verhandlungen des oesterreichischen verstarkten 
Reichsrathes<, 1860. 
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svědčí, že Prozřetelnost, když stíny převratu, ohrožujícího největší 
statky lidstva, hrozily rozšířiti se po zemědíle, často užívala meče 
Rakouska, aby jeho bleskem zapudila stíny. Jsme opět v před
večeru takové doby, kdy převrat všeho stávajícího již nejen od sekt, 
nýbrž s trůnů chce se metati do světa._ 

»Možno tázati se,« psal Kaiserfeld, »zdali v případě, kdyby 
Rakousko bylo zachváceno bouří ze zevnějška, tato nezpůsobí 
bouři uvnitř.« - Národové přestávali na tom, že vyčkávali roz
hodnutí osudu. Nebyl učiněn žádný pokus odboje, ale bylo by 
věru bývalo přílišno dožadovati se od nich velmi vřelé touhy po 
vítězství soustavy vládní, kterou měli v nenávisti. Nepřátelská lho
stejnost jich ochlazovala zápal vojáků, kteří bojovali bez nadšení; 
správa neopatřila prostředků, jichž se očekávalo od ní, výprava 
neslavná skončila těžkou smlouvou. Porážka tím více ponižující, 
že nemohla býti připsána převaze protivníkově, ale jediné slabosti 
mocnářství. 

Vše praskalo. Parádní a antišarnbrující generálové prokázali 
se právě tak neschopní vésti armádu, jako byli nezpůsobilí orga
nisovati ji; pohoršlivými processy ze zpronevěření odhalen byl 
úpadek ducha veřejného. Prameny hmotné byly vyčerpány. »Ve 
dvanácti letech (od r. 1847), ({ pra vil o něco později Clam Martinic, 
»daně se zvýšily o 143% a nepřímé daně o 120%, za posledních 
deset let vláda vy brala as o osm set millionů zl. daní více, než 
ve stejné době předchozí, rozmnožila dluh o víc než 1300 mil. zl. 
a zmenšila státní majetek o víc než sto millionů zlatých.« 1 

Dluh veřejný obnášel více než tří milliardy zlatých, břímě to 
nesnesitelné, pod nímž klesalo mocnářstvf, celkem ještě málo po
kročilé v přlčině hospodářské; papírové peníze ztratily 25%; žilo 
se jen ze zoufalých prostředkťrv a z půjček lichvářských. 

Manifestem císařským ze dne 16. července 1859 ohlašovala se 
změna soustavy a >opravy přiměřené v zákonodárství a ve správě«. 
Despotism byl překonán. - V posledních letech krisemi sněmovními 
a prudkostí zápasů národních způsoben obrat ve veřejném mínění, 
a II mnohých historiků jeví se náchylnost posuzovati jaksi shoví
va vě Schwarzenberka a Bacha. Jak lze však zapomenouti, že oni 
právě z veliké části jsou zodpovědni za nynější nesnáze! Zústavili 
za sebou jen zříceniny, a mocnářství posud není vyléčeno z ran, 
jež mu zasadili. 

2 I b i d. L, 696. 
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POČATKY DUALISMU. 1 

Začátky doby ústavní. - Ministr Goluchowski: sesílená rada říšská. Clam· 
Martinic. Federalisté a centralisté. - Diplom ze dne 20. října 1860. - Odpor 
Uhrů. - Schmerling a patent ze dne 26. února 1861. Pobouření Čechů; 
zákon volební. Clam-Martinic a feudálové přimějí vlastence ke vstoupení 
do parlamentu Vídeňského. - Centralisté čeští: Herbst a Schmeykal. -
Čechové ve sněmu Schmerlingově j vracejí se k politice passivní 1863. -
Sněm PraŽský: zákon školnÍ. -- Pokrok sociální a intellektuální; věda. 
Tomek a Randa. Novobyronisté: Hálek, Neruda. - Smetana. - Pád Schmer-

lingů v. Ministerstvo Belcrediho: jeho slabost. 

Dne 22. srpna 1859 na místo Bachovo nastoupil Agenor 
hrabě Goluchowski; dlouhé měsíce pak uplynuly, aniž záměry 
vlády se projevovaly z některého opatření vládního. Panovník, jenž 
docházel třicátého roku, cítil tíhu své zodpovědnosti prostřed 

téměř nerozřešitelných nesnází situace. Neměl až posud téměř ani 
kdy, aby doplnil své vzdělání, jež nebylo bez mezer; protože 

1 Stenografické protokolly rozmnožené rady říšské, (1861-1865) a 
sněmu českého. - Aegidi a Klauhold, .S t a a t s a r chi v< (Doplněk 1862). 

Friedjung, >Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutsch
I a nd«, 2 sv., 1898, velmi důležito pro všeobecnou politiku Rakouska. 

Díla všeobecná: Fr. Palacký, >Spisy a řeči z oboru politiky«,vyd. 
od Boh.Riegra 1898.- ,Památník na oslavu stých narozenin Fran
tiška Palackého., 1898. - G. Eim, ,Politické úvahy«, v Praze 1898 
(1860-1896). - A.Srb, ,Politické dějiny národa českého od r.1861 
až do ministerstva Badenova roku 1895<, v Praze r. 1897, velmi svě
domité s četnými prameny. - J. Šolc, .N á rod n O s taj e i í v Ý z na m v ži-

26* 
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však byl ducha spravedlivého a že dovedl viděti kolem sebe, 
poznal neoblíbenost svých pomocníkův i trpěl tím. Nebyl by si 
přál nic lepšího než uspokojiti své národy, však nenalézal pro
středku, usmířiti jejich požadavky si odporující, a s druhé strany 
byl pevně odhodlán neustoupiti v ničem, co ppkládal za nepro
mlčitelné právo své koruny. NejžiVějším citem jeho byla hrdost 
rodu jeho; vychován byv v čisté nauce práva božského, pokládal 
Rakousko za své dědictví a chtěl je udržet a rozšířit; moderní 
theorie byly mu odporny a v té věci nikdy se nezměnil, v tom 
smyslu, že ve sně mích viděl jen spolupracovníky a ne spoluúčast
níky; armáda a diplomacie v očích jeho nepřestaly býti půdou 
vyhrazenou, a většiny, jež se odvážily na ni, vždy jen litovaly toho. 

Tento instinktivní odpor mladého panovníka proti vládě parla
mentární se zdvojnásobil vrozenou antipathií proti měšťanstvu, 

jemuž neodpustil úlohu jeho roku 1848. Dlužno uznati, že m.~~i: 
s nimiž se stýkal dlouho, nebyli takové povahy, aby ho vyleclh 
z jeho předsudků; povýšenci jako Bach a Schmerling, Giskra, 
finančník nekalých spekulací, Herbst, nafoukanec, mluvka prázdný, 
málo hledící si zevnějšku. Proto uznávaje plně potřebu upustit od 
směrův absolutistických, strachoval se svobody, a to tím více, ježto 
předvídal, že sněmy zvolené budou na něm žádati ve věci nábo
ženské obětí, které pobuřovaly jeho zbožnost velmi hlubokou 
a velmi vroucí. 

votě veřejném« (až do roku 1879) v Praze r. 1881. ,-.Hugelmann, >Stu· 
dien zum oesterr. Verfassungsrechte<, ve Vldm.1886. - GuU:Plo
wicz • Rec h t der Na t i o II a 1 i t a t e II u n d Spr ach e n I n O es t e r rel c h
Ungarn«, 1879, a .Oesterreichisches .St,aatsrecht~, veVídni189~.
Auerbach, .Les races et les national!tes en Autrrche-Hongne«, 
v Paříži 1898. 

Paměti: Vedle označených již v hlavě předchozí J. Froebel, .E i n Le b e n s· 
lauf< 2 sv. 1898. - F. F. Beust, >Aus drei Viertel Jahrhunder~en. 
2 sv., v Stuttgartě, 1887. - »Dreissig Jahre aus dem Leben elllCS 
Journalisten<, ve Vídni 1895. -

Boh. Rieger, »Česká státoprávní otázka v 1. 1848-·1861< ve 
Vlčkově Osvětě 1901. - J. Malý, .Naše znovuzrození. (5. svazek: 
Nová doba ústavní až do zavedení dualismu) v Praze r. 1884. - Hlck~ann, 
>Das deutsche Sprachgebiet in Bohmen< (Mitth. 18?2) a J. Wmter, 
• Das bohmische Sprachgesetz vom Jahre 1865« (Mltth .. 18~9). , 

O duševním hnutí viz .Památník« vydaný od akademIe ceske za 
příležitosti padesátiletého v výročí nas,t?~pení, na tr~n CÍ? !ranti,ška Josefa, 
1898. - Bačkovský »Prehled deJ1ll plsemnlctvl ceskeho z I.et 
1848-1898<, v Praz~ r. 1898, bibliografie střízlivá a pohodlná. - Karolma 
Světlá .Z literárního soukromí« 1899. - »Marie Riegrov,á, rodem 
P a I a ~ k á, jej í ž i vo t a s k u t k y<, sepsaný od dcery její Marie Cervinkové 
v Praze 1892, důležitý pro život sociální. 
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Svými snahami, náklonnostmi a návyky byl připraven, aby 
podlehl vlivu feudální aristokracie, která v tuhém odporu proti 
byrokratickému despotismu chtěla vrátiti se k řádům zaniklým 
roku 1848, tím že by byly přizpůsobeny ku potřebám změněné 
společnosti. V zásadě tedy neodpíral přiblížiti se k federalismu, 
ačkoli nepřijímal krajní jeho důsledky a v první řadě převahu 
Slovanův.' Ovládán jsa tradicemi svého rodu a předsudky vycho
vání výlučně německého, byl přesvědčen, že hegemonie německá 
je jednou z nutných podmínek jak vnitřního vývoje mocnářství 
tak jeho moci na venek; třeba nebyl opravdu jat slavomamem, 
veliký záměr, jímž Schwarzenberk vábil jeho jinošství, občas vr2cel 
se na mysl jeho. Nebyl dalek toho, ve Spolku německém hledati 
náhradu za své porážky v Italii, a byl udržován v těchto záměrech 
klerikály, kteří stůj co stůj chtěli překaziti triumf protestantského 
Pruska; vždyť bylo na jevě, že toto spojilo by hned kolísající 
knížata, kdyby Rakousko přestalo býti mocí podstatně něme:kou. 
Byl tedy nepřekonatelný odpor vnitřní mezi zahraniční politikou 
císařovou a feudálním a federativním pojetím, jehož podstatnými rysy 
byla samospráva zemí a rovnoprávnost národů. Dějiny posledních 
čtyřiceti let v Rakousku byly z veliké části určovány nerozhodností 
panovníka kolísajícího mezi přáním, aby uspokojil většinu svých 
národův, a obavou, aby neoslabil svůj vliv zahraniční. Několikrát 
prohlásil práva jednotlivých zemí korunních; když šlo o potvrzení 
jich, ustoupil před zápletkami, jichž se obával, a před skokem do 
neznáma, jenž byl mu navrhován. 

Jakkoli rozhodující zůstává posud osobní vůle panovníkova, 
není proto méně jisto, že opposice neb i nedůvěra národů je pří
činou rozpakův a oslabení vůči cizině. František Josef nikdy ne
přestal zalibovati si v myšlence, aby usmířil své poddané s vlastním 
svým systémem. Problém byl nerozřešitelný, a není divu, že pa
novník, který znal jeho těžkosti, hledal rady v okolí svém. Jeho 
mínění bylo pevně ustáleno jen ve dvou nebo třech věcech pod
statných a přijímal tím ochotněji rady, ježto první nezdary jeho 
zůstavily v něm jakousi nedůvěru sama v sebe. Však dovedl zů . 
stati pánem svých rozhodnutí, a jakmile mínil, že přesvědčil se, 
že pokouší se kdo vsáhnouti do vůle jeho a zavésti jej dále, než 
chtě! dojíti, couval náhle. Jsa zároveň nestálý a neustupný, ustu. 
pující i umfněný, právě ve chvíli, kdy ministři jeho vymohli na 
něm určité rozhodnutí, odlučoval se od nich, a největší projev 
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milosti, jejž jim dával, byl skoro vždy úvodem k jich propuštění. 
Tyto náhlé obraty dávají zdání nesouvislosti politice, jež, pozoru
jeme-li ji zdáli, vysvětluje se setrvačností nejasných, ale velitelských 
náklonností, protože byly určeny dlouhou dědičností. Od chvíle, 
kdy bylo patrno, že úloha Rakouska v Německu je dohrána, když 
následkem dohody Andrássyho s Bismarckem hledalo kořisti své 
na východě, pominuly hlavní důvody podporovati germanisaci, 
a od té doby Slovanům dostalo se uspokojení, které, třeba není 

úplné, není nepatrné. 
Bylo by bývalo dokonalejší a zvláště jistější, kdyby fede

ralisté nebyli narazili na zuřivou opposici Maďarů. Roku 1860 
tito u velikém rozjitření proti centralistům obávali se příliš dů
věrného sblížení s Německem, ale když mírem Pražským (1866) 
a utvořením říše Německé roku 1871 rozptýlil se jejich ne pokoj 
v té věci, starali se jen o to, aby pevně utvrdili své vlastní panství 
v koruně Svatoštěpánské. Odpor, s nímž se potkávali u nárcdů, 
jež chtěli uvésti v trvalou podřízenost, zvlášť u Srbů a Chorvátů, 
byl by ovšem posílen vítězstvím autonomistů v Předlltavsku. Péčí 
o vlastní zájmy byli tudíž přivedeni k tomu, aby nabídli podporu 
svou Němcům, jichž zatím nebylo se jim osobně víc obávati. 
Jejich zakročení, jímž umožněno menšině zachovati ve Vídni na 
dosti dlouhý čas převahu ničím již neodůvodněnou, rozjitřoval0 
vášně a popuzovalo strany, takže pravidelný život politický byl 
několikrát zdržen v západní části mocnářství Maďaři neměli 
nijak proč toho litovati, protože těmto roztržkám děkují za svou 
převahu, které nabyli od té doby, a právě teď nepoznáváme dobře, 
čím by mohli býti pohnuti, aby vzdali se taktiky, jež zjednala jim 
krásné úspěchy. - Zda národové, z jichž záští oni kořistí, nepo
chopí jednou svou zpozdilost? Lidé vyšší moci jsou strhováni ke 
svým hněvům a ke svým tužbám, a obecná síla událostí, jež všudy 
vyrovnává rozdíly sociální a směřuje k soustavě rovnosti a spra
vedlnosti, nezastaví se při hranici Rakouska. Centralistům až posud 
podařilo se odrazit útoky vedené proti nim, ale každé jich vítěz
ství skončilo vskutku ústupem, a dějiny Čech za právě uplynulé 
půlstoletí podávají nám paradoxní obraz neustálé řady nezdarů, 

jež vyjadřuje se nepřetržitým vzestupem. 

* * * 
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Jako roku 1848 tak i roku 1860, když se pomýšlelo na znovu
uspořádání říše, hlavní nesnáz měla přijít od Mad'arů: kdežto 
v skutečnosti při tom znovuzřízení druhým národům nehrozila 
skoro žádná ztráta, jim ukládalo se, aby se odřekli privilegovaného 
postavení, jež měli dříve. Ku přivedení jich k ústupkům potřebným, 
bylo by bývalo nutno, aby vláda věděla docela určitě, kam smě
řuje a co chce, a aby postupovala s největší opatrností, nevzdá
vaj!c se půdy než za záruky nejpřesnější. Naopak v návalu ne
vhodné velkodušnosti a neobratné důvěry jala se činiti Maďarům 

ústupky, jimiž neobyčejně zmenšily se prchavé jejich choutky po 
smíru; zároveň nesmělostí a vytáčkami Goluchowského odcizili se 
mu strany a národové, v nichž při obratnosti poněkud větší byl 
by lehce získal oddané spojence, a jejich odporem zlomila se jeho 
síla resistentní vůči Maďarům. 

Na místo aby se byl hned od první chvíle určitě postavil na 
půdu práva společného a rovného pro všecky, nedovedl zbaviti se 
předsudku, jímž posvěcována hegemonie národa německého 

i myslil, že k usmíření duchů postačí natříti liberalismem systé~ 
centralistický. Tím nejen zahnal magnáty peštské do opposice ne
odvratné, ale zvláště získal pro úspěch jejich všecky, kdo domá
hali se obnovy své vlastní samosprávy národní. Výsledky této ne
opatrnosti objevily se záhy, a vláda pokusila se o návrat ku poli
tice spravedlivější a obratnější; ale pak Němci náhle byvše vyru
šeni ze snu o panství, jemuž byli velmi rychle přivykli, vinili ho 
ze zpronevěry a tyranství a k obraně své proti nenáviděnému 
obratu spojili se s Maďary, opustili, čeho nebylo lze hájit, a obě

tovali jednotu říše spíše, než by se vzdali panství, jež uchvátili 
v západní poloviCÍ mocnářství. Touto koalicí Čechové byli vehnáni 
do postavení nejkritičtějšího. Jejich porážka byla nevyhnutelná, 
protože jejich síly nebyly ještě úplně organisovány, a že tradice, 
proti nimž bojovali, byly příliš zakořenělé: byla spíše bolestná než 
hrozivá, poněvadž nezastavila jejich pokrok a neseslabila jejich 
ráznost. 

N a počátku zdálo se, že snahy federalistické a feudální mají 
čáku ve vítězství. V rozmnožené radě říšské, která se sešla 
v březnu 1860 a která byla prvním krokem - dosti nesmělým -
na cestě návratu k řádům parlamentárním, Čechové neměli ani 
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jediného zástupce: 1 páni, kteří svým původem a svými statky pří
slušeli k Čechám, postarali se pečlivě o prohlášení, že se nijak 
nepokládají za zástupce země nebo národnosti. 2 Aspoň někteří z nich 
dosti živě dožadovali se úcty k historickému právu království Če
ského. Následovali příkladu Maďarů. V Uhřích řády Bachovy byly 
již opuštěny a t nedávná správa země byla docela zvrácena; konser
vativci, kteří na počátku nabídli své prostřednictví, neměli žádné 
skutečné důvěry v zemi a jakmile despotism povolil, moc dostala 
se straně národní, jež ve Františkovi Deákovi nalezla svého nej
vážnějšího vůdce. Postavil se na půdu práva a třeba nepopíral, že 
dlužno pozměniti několik článkův ústavy z roku 1848, odmítal 
všeliké jednání, pokud císař neprohlásí její platnost a slavnostním 
aktem nepotvrdí samostatnost koruny Svatoštěpánské. K o n ser
va t i v c i, postrašeni jsouce, účastnili st'! rozmnožené rady říšské 
jen s výhradami nejurčitějšími: zasedali v ní jen jako osoby sou
kromé, aniž sneseními sboru mohli býti nějak vázáni jejich spolu

občané. 

Na této půdě dohodli se lehce s vůdci šlechty české zvláště 
s knížetem Karlem Schwarzenberkem a hrabětem Jindřichem 
Jar o s I a v e mel a m e m - M art i nic e m, kterýž od té doby zůstal 
nejvážnějším vůdcem strany federalistické. 3 Svak hraběte Lva Thuna, 
příbuzný Schwarzenberkův, úzce spřízněný s nejslavnějšími rody 

• [Z Čech byli jmenováni: hrabě Jindřich Clam-Martinic, hrabě 
Albert Nostitz a A. G. Trenkler, předseda obchodní komory v Liberci. 
Z Moravy: hrabě Jiří Stockau a F. Schoeller, brněnský továrník; ze 
Slezska: Dr. Fr. H e i n, rnístopurkmistr Opavský.] 

2 [Podle mínění knížete Jana Adolfa Schwarzenberka národnost česká 
v Čechách neměla proč stěžovati si na utlačování, protože má své školy, ve 
kterých vyučuje se zemskému jazyku, své duchovenstvo a své vzdělávací 
ústavy v jazyku zemském, a že také úřední noviny vycházejí po česku. Viz 
,Verhandlungen des oesterr. versUi.rkten Reichsrathes<, 
lL, 233.] 

s [Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic (1826-1887) byl 
vnuk Karla Josefa hraběte Cla ma, rady zemského soudu v Praze 
(t 1826) a Ma r i e A n n y, dcery Fr a n tiš ka K a r I a, posledního hraběte 
z Martinic Ct 1789), po němž s přivolením ds. Františka přijal ke vsvému ro
dinnému jménu jméno a erb rodu z Martinic. (Srovn. Denisovy »C ech y po 
Bíl é hoř e<, 1., str. 503.) Otec jeho K are I Jan N. proslul za ds. Ferdi
nanda L, jehož byl generálním adjutantem, péčí o řádné zřízení vojska rakou
ského. Viz str. 269.] - Syn jeho Jindřich Jaroslav r. 1849 počal dráhu 
úřednickou, a při zřízení nových úřadů jmenován byl okresním hejtmanem 
na Mělníce, r. 1853 stal se místodržitelským radou v Budíně a později presi
dentem zemské vlády pro z~padní Halič v Krakově. Ale r. 1859 vystoupil se 
státní služby, odebral se do Cech na svá panství Smečenské a Slánské, odkud 
povoláním do rozšířené rady říšské počal svou politickou činnost. 

391 

v království, C I a m - M art i nic byl pravý dědic velmožných pánů 
X VI. století, kteří nedovedli rozlišovati svou vlastní věc od věci 
království; vyhýbal se popularitě a pohrdal jí a rád odstupoval 
od vlastenců, jichž požadavky pokládal za podezřelé z demokracie; 
ale jestliže znal špatně lid český, zahloubal se do dějin království 
Českého 1 a chtěl obnoviti jeho nároky právní. Ačkoli ztrávil ně
kolik let ve správě, staral se víc o theorie než o fakta, a chováni 
jeho určováno spíše věcí cti než žádostí úspěchu. Toužil po moci, 
ale měl více hrdosti ještě než ctižádosti, a žádná vlastnost jeho 
nebyla mu osudnější než jeho odvaha, jež přecházela až v ne
ustupnost. Nikdo nad něho nebyl neschopnější smlouvati se a 
takto znesnadňoval více jednání; svou drsností, jež se nemírnila 
ani v přítomnosti panovníkově, vzdálen byl vždy ministerstva, ke 
kterému jinak povolán by! svým nadáním znamenitým právě tak 
jako svým jménem a svým vlivem. 

Ve shromáždění notablů, kde šlechta udávala směr, dosti 
snadno seskupil kolem sebe většinu a získal od ní prohlášení 
poněkud zahalené, v němž prosila panovníka, » aby se uznala 
historicko-politická individuálnost jednotlivých zemí, v nichž se 
přirozené vyvinutí a podporování rozličných národností původních 
na zřeteli míti má a aby se uznání to připojilo k požadavkům a 
podmínkám povšechného svazku státního, aby tedy při stejné 
oprávněnosti všech zemí říše nejen uznána a založena byla jich 
samospráva v administraci a vnitřním zákonodárství, nýbrž aby se 
též konečně upevnil, pojistil a zastupoval jich vzájemný svazek 
státní.« Diplom císařský ze dne 20. října 1860 Je prodchnutý 
tímto usnesením a byl dosti příznivě přijat od federalistů, jimž 
připouštěl, že trvalé jsou jen .takové instituce a taková zřízení 
právní, ježto stejnou měrou se srovnávají s vědomím práva histo
rického, s rozličností našich království a zemí a s tím, čeho vyhle
dává jich pevný, nedílný a nerozlučitelný svazek.« Zkoumáme-li 
však tuto listinu nestranně, podivíme se dosti nadějím, jež vzbu-

, [Z podnětu hraběte Clama-Martinice W. W. Tomek podnikl r. 1867 vy· 
psání sněmů českých dle Obnoveného zřízení zemského ds. Ferdinanda lL, 
Jež vydáno r.1868, právě v době, kdy tolik jednalo se o hájení státního práva 
českého na historickém jeho základě. Z vlastních prostředků týž hrabě vedl 
náklad na vytištění autobiografie hraběte Kašpara ze Sternberka, opatřeného 
Palackým, a na vydání monumentálního díla ~Reliquiae tabularum 
terrae regni Bohemiae anno 154L combustarum<, 2sv" 1870 a 1872, 
péčí Josefa Emlera.] 
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dila mezi Čechy. > Prá vo zákony dávati, je měniti a rušiti,« pravíl 
první článek, ~vykonáváno bude od nás a našich nástupcův jediné 
společně se sněmy zemskými řádně shromážděnými, a vedle případ
nosti s radou říšskou, do kteréž budou sněmové posílati jistý 
počet údův, kterýž my ustanovíme.« Abdikace panovníkova byla 
mnohem více zdánlivá než skutečná, protože nejprve sněmy samy 
nevolily členy rady říšské, ale navrhovaly panovníkovi jistý počet 
kandidátů, z nichž on vybíral, a zvláště že tito představitelé veřej
ného mínění byli v nebezpečenství, že zmizejí mezi členy jmenova
nými od císaře z vlastní jeho moci; nad to diplom odpíral říšské 
radě všelikou iniciativu a neposkytoval jí jiného skutečného práva 
než odpírati zavedení nových daní. 

Privilegia národnostní nebyla ani lépe určena, ani více roz
šířena. Se stanovíska právního nebylo zajisté lhostejno, že poslanci 
říšské rady byli navrhováni od sněmll jednotlivých zemí a že histo
rické svobody skupin, jichž jednotou bylo zbudováno mocnářství 
Habsburků, byly takto znovu uznány. V zásadě tímto způsobem 
autorita společného parlamentu byla jen odvozena a vykonával 
jen moc, jež byla mu zvlášť a výslovně odevzdána. Bohužel znění 
deklarace císaf"ské bylo velice nejasné, dopouštělo výklady si 
nejvíc odporující a podávalo více naději než záruk. Diplom říjnový, 
vyšed ze svobodného rozhodnutí panovníkova, prohlašoval v sku
tečnosti nepřetržitost práva jen pro Uhry, kdežto druhým zemím 
bylo se spokojiti ústavami, jež jim slibovány a jež byly prohlášeny 
od Goluchowského na základě návrhův učiněných ?d Bacha. 
Nadto připominal, že od dávna jistý počet věcí vyřizován jest 
v zemích, jež netvoří část koruny Svatoštěpánské, zákony společ
nými: příště bude o nich rokováno rovněž od shromážděných 

zástupců skupin příslušných. Maďaři měli takto postavení privilego
vané, a tento pouhý návrh stačil by k výkladu, jak z ústavy, 
která zdála se míti povahu jednotné decentralisace, vzešel nynější 
dvojí centralism. - Vůbec poměrná přízeň, s jakou se potkal 
diplom říjnový, vysvětluje se jen únavou, kterou zůstavila před

chozí vláda a nedostatečnou výchovou veřejného mínění, jež ne
naučilo se ještě uvažovat o významu výrazů; ministr Goluchowski 
nebyl nijak stranník theorií federalistických a zůstavil sobě nebo 
svým nástupcům velmi rozsáhlou příležitost, aby podle vůle své 
obmezili ústupky, které zdál se ohlašovati 

393 

Němci byli celkem nespokojeni: diplom říjnový neobsahoval 
žádné z liberálních záruk, jichž se domáhali, a báli se, aby vývoj 
právomoci sněmů zemských nepoškodil převážné jich postavení. 
Jejich chováním byl znepokojen císař: pobouřiv se pam,tvíchtivými 

italskými a intrikami Napoleona lIL, neměl štěstí na 
schůzi Varšavské ev říjnu 1860), aby zjednal určitý spolek s Ru
skem a Pruskem, i hleděl získati si veřejné mínění ve Spolku 
německém. Nesnáze finanční se zhoršovaly a následkem auto
nomní správy v Uhřích daně z této části mocnářství nescházely 
se více. Maďaři, v jejichž prospěch diplom říjnový byl složen, při
jali ústupky jim podávané jen proto, aby dohnali vládu k úplnější 
kapitulaci; staří konservativci, kteří podporováni byvše ministrem 
věcí zahraničních Rechberkem, vyznačili hrubé jeho rysy, byli 
docela předstiženi stranou Deákovou. Dvůr, jenž spoléhal na na
dšenou vděčnost země, byl zaražen výbuchy opposice, která slavila 
své vítězství zuřivým povykem a chtěla diktovati své podmínky. 

Na Goluchowského, ačkoli se snažil obrátiti pozornost panov
níkovu na nebezpečenství ústupků příliš rychlých, nepadá proto 
menší zodpovědnost za nezdar politiky, jež nebyla jeho. Výborný 
úředník moci výkonné, rázný, ducha jasného a přímého, nebyl 
.s to, aby hrál první úlohu za okolností tak spletitých; úřední 

svou dráhu odbyl skoro výlučně v Haliči a dosti málo znal ostatní 
mocnářství; protivníci jeho, těžíce proti němu z jistých obyčejů 
rozšířených ve Lvově, líčili ho jako barbara, jenž do světa západ
ního vnesl kruté a surové zvyky pánů polských vůči jejich sed
lákům. Pravda je, že narazil na nepřátelství svých podřízených, 
kteří jen velmi neradi se rozloučili s Bachem a svého nového 
představeného dali do klatby; Rechberk a Maďaři zase mu ne
odpustili opatrné chování jeho. Patenty, jimiž stanovil zřízem 

jednotlivých zemí a jež uspokojovaly jen nepatrnou měrou vereJne 
mínění, vzbudily jednohlasné žaloby a dokonce podryly jeho 

postavení. 
Schmerling, který nastoupil na jeho místo (13. prosince 1860), 

měl některé chyby, jimiž se zalíbil císaři, tím spíše, že bývají 
řídké v Rakousku, v této zemí skrovných ctností a roztomilé bez
starostnosti; zakládal si na svých zásluhách a ták byl zaujat svou 
převahou, že s touže smělou nenuceností dotíral na své odpůrce 
i na své stoupence. Nebyl by býval špatným vůdcem opposičním: 
byl duchaplný, jizlivý, kousavý" zlomyslný, v řeči nervosní a suchý, 
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byl naprosto nezpůsobilý uvážiti důvody, jež mu se namítaly; 
vlastností takových obyčejně nežádáme po náčelnících vlády parla
mentární. Pověst liberalismu jemu připisovaná zakládala se na 
positivních omylech: třeba spravedlivě uznati, že nic neučinil, 

čím by ji byl odůvodnil. Veliký, hubený, svého zevnějšku velice 
dbalý, pleti bledé, očí jasných, liboval si v chování vojenském 
a opičil se rád po Schwarzenberkovi. Povahou jsem voják, říkával 
Froebelovi. - Od té doby, co v měsíci září 1848 rozehnal ve 
Frankfurtě několik set povstalců, pokládal se za před určeného 

obrance ideí pořádku a poslušnosti: cítím se opravdu jako ve 
svém živlu, říkával, když jde o to ukázati smělost a rozhodnost. 

Tuto odvahu přeháněl až v provokaci a tak miloval ne
bezpečenství, že sám rád je vyvolával; liboval si v dráždění svých 
odpůrcův a znepokojoval své stoupence svým pohrdáním a svými 
hrubými nájezdy; nikdo nad něho nebyl méně způsobilý smlou
vati se a nikdo neměl vítězství nepříjemnější. Jeho pýcha dávala 
mu jisté zdání morální. - .Svou pověst a svou čest«, napsal, »ne
obětuji postavení sebe skvělejšímu.« 1 Přeháněl poněkud; pohrdal 
ovšem drobným všedním smlouváním a mnohem raději přinucoval 

než zakupoval své stoupence. Příklad jistých mužů z okolí Napo
leona III. tehdáž popletl mnohou hlavu, a jak Morny i Schmerling 
chtěl vládnouti koncem rukaviček. - »Nevšímám si drobných věcí, 
jež mne nudC< psal, >ale k velikým jsem vždy hotov.« - Tím chtěl 
říci, že nemiluje podrobnosti věci. Auersperk, jenž viděl ho v práci 
a jenž nechoval žádné antipathie proti němu, vyjadřuje tutéž 
myšlenku, řka, že »zrovna hledal úspěchů, na nichž možná by 
bylo spolehnouti.« »Docela proti mé vůli dostalo se mně úkolu 
politického,« říkával, »tento věčný nepokoj jest mně odporný. 
Večer rád čítám pěknou knihu, chodím na návštěvu nebo bývám 
v divadle.« Zvláštní volbou k založení vlády ústavní vyhlédnut byl 
tento diletant militarismu, který v šedesátiletém věku svém měl 

illuse a idee poručíka salonního. 2 

Roku 1848 Schmerling rázně potíral v parlamentě Frankfurt
ském ctižádostivé snahy Pruska; od té doby zachoval styky se 
stranou velkoněmeckou, jež opírala se o Rakousko. Tím doporučen 
byl volbě císaři, který v něm viděl především politika ustanove-

1 Arneth, .Anton Ritter von Schmerling<, str. 316. 
2 Froehel, .E i n Leb € n s 1 a u f«, lL, str. 115. 
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ného, aby ve Spolku německém chopil se opět tradicí Schwarzen
berkových. Aby získána byla přízeň Němců, neby:o neužitečno 

obdařiti říši některými řády parlamentárními: při takovém ministru 
bylo jisto, že v každém případě autorita panovníkova zůstane ne
dotčena. Vskutku Schmerling byl vždy jen pokračovatelem Bacho
vým, a formy, jimiž pokoušel se zakrýti svůj centralistický des
potism, neobmezovaly nikdy činnost moci vládní. Ob čas liberá
lové, o něž se chtěl opírat, uraženi hrubostí, s jakou vyjížděl si 
na ně, ozývali se některým reptáním, ale on nedbal toho a po' 
kojně přecházel k dennímu pořádku. Jejich stav duševní, jejž 
rozpoznal přesně, připomínal stav národních liberáli'l pruských, 
totiž že záleželo jim mnohem více na panství než na svobodě, 
a že nekonečná byla jejich snášelivost ke státníku, jenž hájil hege 
monii kmene německého. V ěděJi, že by vládou parlamentární, 
upřímně prováděnou, brzo byli odsouzeni k malomoci, a že ne
sluší jim bdíti příliš bedlivě nad pohyby obratného kejklíře politi
ckého, jemuž díky byli zavázáni za svou převahu. Ministerstvo 
Schmerlingovo bylo takto jen parodií vlády svobodné diskusse 
a pokud řídilo věci státní, umělé většiny svým sobeckým snahám 
obětovaly nej podstatnější práva národů. 

Okružníkem ze dne 23. prosince 1860, v němž nový ministr 
označoval svůj program, hlásal záměry nejšlechetnější; Rakousko 
má zaujmouti místo mezi státy opravdu konstitučními; tisk bude 
osvobozen, veřejné líčení pře .zavedeno; svoboda shromažďovací 

a spolčovací opět uznána; vláda oceňuje šlechetné úsilí všech ná
rodův, aby vlastními silami povznesli se k vyššímu stupni vzděla
nosti, a neodepře žádnému z nich své ochoty a pomoci. 

Pravý úmysl Schmerlingův vyzrazoval se však rozšířením pralO
moci parlamentu Vídeňského na škodu sněmů v, a tyto směry ně
mecké projevily se zřejměji, když v ministerstvu staly se změny. 
Od té doby Schmerling zřejmě se oddělil od Vaye a Szécsena, 
kteří byli zástupci Maďarů v kabinetě, a muži, jimiž se obklopil, 
zejména ministři vnitra a spravedlnosti Lasser a Pratobevera, pudili 
ho vždy více na dráhu centralisace. Vedle nich rada ministerský 
Perthaler a dvorní rada Mayrau, jsouce lhostejnější k řevnivostem 
národnostním, zdá se, hleděli především zachovati vliv administrace; 
baron z Líchtenfelsu, který později byl předsedou rady státní 
a který býval učitelem císařovým, přispěl ministrovi podporou 
svého vlivu; byl to nesmiřlivý obránce theorií Josefa II. Z této 
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společné práce vzešla ústava ze dne 26. února 1861, jež dle slov 
Schmerlingových > činí největší čest svým původcům «, a jež je 
vskutku mistrovským dílem dosti znamenité mechaniky; neni hrubě 
možná převracet obratněji skutečnost a zkrucovati důvtipněji texty 

vykládané. 
Říšská rada záleží ze dvou sněmoven. Sně m o v n a pan s k á 

obsahuje vedle t arciknížat, arcibiskupův a biskupů hodnosti knížecí 
členy dědičné, náčelníky předních rodin panských, ustanovených 
od císaře, a členy doživotní, jmenované od panovníka; počet jejich 
je neobmezený'; jest tudí.Ž úplně v rukou ministrových a pomocí 
jeho může ochromiti všeliký pokus druhé sněmovny. Vedle panské 
sněmovny rad a stá t n í sdružuje stálé obránce tradicí byro
kratických, a jejím hlavním úkolem jest udržovati jec.lnotu zákono

dárství. 
Sně m o v n a p o s 1 a n e c k á jest volena od jednotlivých sněm-b. 

V té věci diplom říjnový byl tak určitý, že Schmerling neodváŽIl 
se zavésti způsob, aby poslanci parlamentu byli voleni přímo od lidu; 
však právo sněmův upravil s takovou obratností, že skoro zničeny 
byly záruky, jež federalisté doufali nalézti v jich zakročování, a po
staral se o to, že volbami vyjadřovalo se spíše sociální a zájmové 
soupeřství než tradice historické a ethnografické. Možnost, kterou 
si vyhradil, aby mohl dáti voliti poslance do ústředního parla
mentu přímo od lidu, kdyby to pokládal za potřebné, zdá se tudíž 
téměř zbytečnou, tolik povaha autonomní, . kterou na oko zacho
vávala ústava, v skutečnosti byla oslabena důvtipnou lstivostí kom

binací ministerských. 

Poslanecká sněmovna se skládá ze 343 č:enů; 1 jsou rozděleni 
mezi různé země podle rozlohy, obyvatelstva a daní. výpočty byly 
zařízeny tak, aby podporováni byli živlové, v jejichž podporu vláda 
doufala; v stejném duchu postupovalo se co do rozdělení poslanců 
mezi různé kurie, městskou, venkovskou Cl velkostatkářskou. Již 
myšlenka uděliti zvláštní zástupce městům byla podivná v zemi, 
kde města byla namnoze jen městečka, a kde většina velkých to
váren je na venkově. Ale měšťanstvo bylo celkem německé: to 
byl dostatečný důvod pro přízeň Schmerlingovu: »Vše, co v té 

1 Ze sněmu uherského 85, sedmihradského 26, chorvatského 9, tedy 
FO z koruny Uherské, Benátsko mělo 20 poslanců, Hajič 38, Dolní Rakousy 18, 
Styrsko 13, Tyroly a Horní Rakousy po 10, Krajina a Slezsko po 6, Korutany, 
Dalmacie a Bukovina po 5, SaJzburk 3, Istrie, Terst, Gorice a Vorarlberk po 2. 
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věci obsahují zemská zřízení a zemské řády,« praví Meyer, který 
není nepříznivý Schmerlingovi, 'při zdánlivém třpytu zájmového 
zastoupení není nic jiného než nastrojením, aby byla zabezpečena 
liberální většina ve většině sněmů zemských a tím v dvojím za
stoupení říšském, a nastraženou překážkou proti zjevení pravého, 
nezkaleného smýšlení národního... Naše vnitřní zmatky, nehoto
vost našich poměrů ústavních, tím naše slabost na venek a všechna 
dosti beznadějná vyhlídka v naši budoucnost zaviněny jsou poli
tikou zájmovou, jež té doby vládne v obou polovinách říše. Uher
sko nemá sice žádné ústavy a žádného řádu volebního se zastou
pením zájmovým, však co není v ústavě výslovně vyznačeno, pro
vádí se prakticky při volbách pitkami, násilnostmi, krvavými lebkami 
ba i zabitím - panování národa mad'arského, v menšině žijícího: 
nade všerr i ostatními, maďarská to politika zájmová. V druhé 
polovině říše tato politika zájmová jest neméně v rozkvětu, a také 
až po tuto chvíli příčinou všech našich nerozřešitelných zmatků. 
Schmerling vyhnul se sice, aby jí dal výraz ve své ústavě, ale tím, 
že obyvatelstvo venkovské v zastoupení je zkráceno, že obyvatel
stvu městskému, větším dílem německému, dává se přednost, že 
okrsky volební uměle jsou složeny v neprospěch národů neněme
ckých, ona vine se jako červená nit celým zřízením ústavním. < 1 

Bylo viděti tuto snahu falšovací v nejmenšich podrobnostech: 
s městy českými, o nichž myslilo se, že podléhají vlivu německému, 
naloženo zvláště příznivě, kdežto naopak skromného podílu do
stalo se městům haličským, jež byla ohniskem agitace polské. 

Tento volební systém Schmerlingův, který přes novější po
změny ovládá dosud politick)' život rakouský, působil ve vývoj 
mocnářství co nejnešťastněji; rozšířil návyky lži, otrávil styky spo
lečenské a zastavil docela všecken vývoj liberální. Jakou autoritu 
by měly většiny, vzešlé z těchto smělých machinací, kdyby byly 
odvážily se domáhati svých práv proti ministrům, jejichž přízní je
nom trvaly! Však tyto většiny, malomocné vůči kabinetu, byly 
právě tak neschopné podporovati jej bud' proti té neb oné národ
nosti neb proti panovníku. 

V této spleti šalby zvláště zdařilý byl vynález kurie velko
statkářské. - Vedle poslancú měst a venkova ve většině zemí byla 
zřízena skupina, utvořená z držitelů starých statků deskových, kteří 

1 [Bernhard Ritter von Meyer, »E r leb n i s s e., lL, str. 15, 19--20.] 
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platili aspoň 250 zlatých daní; tvořili sbor nečetný a v něm byla 
. důležitá frakce kobylkářů, s jejichž podporou vláda vždy bezpečně 

získala většinu. Nuže, poněvadž počet poslanců, dan)T kurii velko
statkářské, byl příliš veliký, stačilo přesunouti v zemi asi 50hlasův , 
aby zvměnila se většina ve sněmích a tím v ústředním parlamentu. 

Cechy posílaly do Vídně 54 poslance,! Morava 22 a Slezsko 6; 
byli voleni v plném shromáždění sněmu, ale měli býti nevyhnutelně 
vybíráni ze všech skupin, na něž se dělil, a z nichž každá měla 
opatřit určitý počet zástupců. Schmerling chtěl prý zabrániti takto 
potlačení menšin. Podařilo se mu to výborně, protože potlačil právě 

většinu, 

Říšský sněm Vídeňský byl shromážděním delegátů celého 
mocnářství, a pravomoc jeho se vztahovala na všecky věci spo
lečné; seznam jejich byl poměrně krátký, - vojenství, společné 
nnance, obchod, komunikace, cla, mincovnictví. Říjnový diplom 
slíbil Uhrům, že jiné věci záviseti budou na sněmě peštském, 
a Schmerling, jenž předvídal odpor jejich, byl nucen šetřit aspoň 
zdání. Chtěje se zalichotiti jim, propůjčil říšské radě značná prá va, 
rozšířil její moc ve věcech finančních a v zákonodárství, ustanovil 
veřejnost rokování a občasnost zasedánL Však tyto ústupky nej
<:astěji byly jen dle jména. Podle pruské theoríe staré daně měly 
býti dále vybírány, pokud nebyly řádně zrušeny, to jest roz' 
hodnutím obou sněmoven, schváleným od panovníka. Říšská rada 
neusnášela se o kontingentu vojska a nezabývala se věcmi zahra
ničními; patent únorový nemluvil o zodpovědnosti ministerské; 
konečně článek třináctý přiznával ministrům právo, v nepřítomnosti 
parlamentu uchopiti Si;; prostředků potřebných, toliko potom aby 
předložilo mu důvody svého jednání. Schmerling byl zajisté 
upřímný, když později prohlásil, že -dítě nepozří své matky,« a že 
neměl v úmyslu použiti článku třináctého ku potlačení ústavy; 
jeho n:ístupci mohli však bez nesnází hledati v něm prostředků 
k radikálnímu pozměnění základní listiny ústavní, a on sám dal 
jim v tom příklad zneužíváním, jehož se dopouštěl se svou mocí 

diskrecionální. 
Uhři měli důvody co možná nejlepší, aby nevstoupili do 

'Sněmu, jehož pravomoc byla tak skrovně vyměřena, a kde byli 

:Y oTakto z 54 pos}anců českých 15 mělo býti zvoleno ze zástupců velko
statk~ru, y4 z ~bchodmc? k~~or, 1 z poslan~ů pr,:ž~kých, 15 ze skupiny po
slancu mestskych, rozdelenycn na 11 obvodu zemeplsných a 19 z kurie ven-
kovské, rozdělené rovněž na 11 obvodů. ' 
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by se ztratili prostřed servilní většiny, tím spíše, že ke změnění 
ústavy stačily dvě třetiny přítomných členů, buď si jinak počet 

jejich jakýkoliv. 
Nad to postavení jejich bylo nekonečně příznivější než druhých 

zemí. Podle říjnového diplomu jednotlivé sněmy byly hlavními 
držiteli moci, a právě jim příslušelo v zásadě zákonodárství mimo 
věci, výlučně vyhrazené parlamentu ústřednímu; předvídáno jen, 
že o jistém počtu věcí bude společně jednáno od delegátů zemí 
neuherských. - Patent únorový proměnil v pravidlo, co bylo jen 
výminkou. Poslanci zemí, jež nebyly částí koruny Svatoštěpánské, 
tvořili už š í parlament, jehož pravomoc rozšířila se na vše, co ne
bylo výslovně vyhrazeno bud' sněmu všeobecnému nebo sněmům 
zemským. Žádná ze změn, vykonaných v původním ustanovení, 
neměla účinků tak vážných a nezměnila více podstatný jeho ráz. 
Dua1ism, jehož zárodky bylo jen pozorovati posud, vynořil se 
náhle, a v té věci Schmerling mnohem více než Beust zasluhuje 
býti pokládán za otce nynějšího způsobu vlády. Pod záminkou 
provésti systém říjnový zničil jej. ~Říjnový diplom ... sice ne
šetřil nepřetržitosti práva historického, ale vycházel přece od 
historicko-politické individuality zemí jakožto základních faktoru 
státního a ústavního zřízení, kladl váhu na historické právní vě
domí, a mnohé historické základy mohly se dle něho dále zacho
vati ... Avšak vysoký byl cfl pro státníka, který řešiti chtěl podnes 
nevystižený problem diplomu a manifestu říjnového, kterak totiž 
srovnati sluší historická práva zemí s požadavky moderního státu 
rakouského. A tomu nestačil ani Goluchowski, ani Schmerling. 
Tento sice pokusem provedení centralistického chtěl vypuditi to
hoto historicko-politického -ducha«, jenž se nad říjnovým diplo
mem vznášel; ale tím u nás teprve vzbudil odpor státoprávní.« 1 

Schmerling lekal se nejkrajnějších důsledku svých zásad a ne
zničil všecky upomínky, jež připomínaly starý stav historický. 
Sněmy zachovávají však pravomoc jen obmezenou. - Skládají se 
z jedné komory, volené asi třetinou od tří skupin voličů, velko
statkářů, měst a venkova. 2 Jejich pravomoci náleží zemědělství, 

, Boh Rieger, .Říjnový diplom L 1860< v Osvětě 1900 str. 886. 
.Plnost moci zákonodárné,' praví podobně Hugelmann (str. 24), .bYla odňata 
sněmům v zemích západních a přešla na užší radu .• 

_ 2 y~ n ě. m č ~s k Ý skládá ,se ze 24~ člen.ů; arcibiskup.Praž.ský a biskupové 
~lt.on:encky, Kraloveh~,:?ecky a BuděJovsoky a rektor UniVerslty Pražské mají 
vmlm hlas; velkostatkan voh 70 poslancu - 16 voleno jest od držitelů statků 

A. D e II J S - V a II Č u r a : Č=chy po Bílé hoře. II. 27 
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veřejné stavby a t všeliké ústavy dobročinné, na něž i prostředků 
zemských náklad se vede, zkoušení rozpočtův a účtů zemských, 
ustanovení daní a přirážek pro potřeby zemské, upotřebení úvěru 
zemského, správa jmění zemského a všeliké řádné a mimo
řádné výdaje zemské; ve věcech obecních, církevních a školních 
usnášejí se o způsobu provedení zákonů, přijatých od parlamentu; 
radí se a činí návrhy vzhledem. k působení všeobecných zákonů 
na blaho země a vzhledem k vydání nových zákonů všeobecných, 
jichž blaho země žádá, a činí návrhy o všech věcech, o něž je 
vláda požádá, a vykonávají jisté funkce správní buď přímo nebo 
prostředkem v Ý bor u zem s k é h o, který se skládá z osmi členů 
volených, dva z celého sněmu, ostatních šest po dvou z každé kurie. 
Správce zemský jest ustanoven od panovníka a není zodpověden 
sněmu; sněm nesmí činiti půjčky, zcizovati jmění zemské, ukládati 
zvláštní daň nebo povolovati přirážky k daním říšským t vyšší než 
10% bez svolení ministerstva. 

Tato organisace není ani příliš jasná, ani příliš důsledná, a veli
kým omylem by bylo přirovnávat správu rakouskou k administraci 
francouzské. 1 centralisté nejzarputilejší byli přinuceni šetřiti tradicí 
a při každém kroku potkáváme se se zbytky systému smíšeného, 
který se udržel v XVII. a XVIII. století. - Tudíž, jak velmi 
správně poznamenal Boh. Rieger, Rakousko, jak se vyvinulo na 
základě ústavy únorové, t není státem zcela jednotným, nýbrž 
tvoří útvar kompromisní, komplikovaný, a žádné z theorií protiv
ných nepodařilo se založiti v něm své panství výhradní. Ale je 
docela jisto, že v skutečnosti prospěchy národní byly obětovány 

fideikomisních a ,54~? druhých, člen~ ~?rie - ?bojí hlas,ovánín; hromadným; 
komory obchodm a zlvnostenska posIla)1 do snemu 15 zastupcuv a města 72' 
poslanci obcí venkovských, počtem 79, volí se nepřímo, skrze zvolené volitele: 
V městech právo volební přísluší všem těm, kdo mají právo voliti obecní 
zast~pitelstvo v 'první~ ~ dru~ém sbo,ru, a těm ze sboru třetího, kteří platí 
aspor:,deset z!a.ty~h pr~~e dane. - Sne m mor a II s k Ý tvoří 100 členů, z nich 
2 maJl hla~ vlr!lm, arcIbISkup, Olom~.cký a biskup Brněnský, 30 velkostatkářů, 
32 poslan~u mest, 5 ,?bchodmch a zlvnostenských komor, 31 poslancův obcí 
venkovsl"ych. - Sne m s I e z s k Ý se skládá z 31 členů: 1 virilisty biskupa 
Vratislav,ského, 9 velkostatkářů" ·10 poslanců za kurie městské, 2 poslanců 
obchod,m.c? ko:nor a 10 p.o,slancu za obce venkovské - Budeme míti přileži
to st vratltJ se casto ke zvlastnostem a nespravedlivostem tohoto zákona voleb
n~~o,. k,terý ve s~-ých rysech zák~adn~ch d~le trvá v platnosti. - Rogge, jinak 
pnzmvy Schmerllngovl, potvrzuJe, ze ministerstvo zásluhou velkostatkářů 
podle své vůle zacházelo s většinou v Čechách a na Moravě, což mu umožňo
valo, kdy chtělo, zastaviti ústavu. - Poslanci sněmovní j. ou voleni na šest 
let; nejvyšší maršálek, který předsedá sněmu, a jeho náměstek jsou jmenováni 
od panovníka ze členů sněmovních. 
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prospěchu státu společného, a patent únorový znamená nepopěrný 
~okrok na dráze centralisační: v zásadě zahrnuje všecky důsledky, 
l;teré potomně vyvodili z něho Beust a Auersperk. 

Maďaři, jsouce velmi dobře vedeni Deákem, poznali od první 
chvíle léčku, je? jim byla strojena. Když sněm sešel se v Pešti 
v měsíci dubnu 1361 po dvanáctileté přestávce, ohromnou většinou 
domáhal se na Františku Josefovi, aby přede vším předběžným jedná
ním byla prohlášena samospráva a samostatnost koruny tak, jak 
mnoho a mnohokrát byla uznána základními smlouvami, zákony 
a přísahami panovníků: - Ani důstojnost, ani prospěch vlasti 
nedopouštěji poslancům, aby se vzdali svého práva povolovati 
rozpočet a nováčky ve prospěch domnělé rady říšské, vzešlé z libo
volné moci absolutní; zajisté historicky vyvinula se mezi jednotli
vými zeměmi mocnářství jistá společnost zájmův, a Maďaři neod
mítají vstoupiti ve styky s druhými národy ústavními v říši, když 
bude potřebí, ale s podmínkou, aby král potvrdil nejprve jejich 
práva nepromlčitelná. - Schmerling odpověděl rozpuštěním sněmu 
a prohlášením stavu obležení, co bývá vždy věcí velmi snadnou, -
.Možná,« pravil Deák, >že zlé dni nastávají ještě: naší zemi, za
kusili jsme trpkých zkoušek a podstoupíme nové bez strachu a 
bez slabosti. Co násilí uchvátí, čas a šťastné změny mohou opět 
vrátiti; národ, kterýž upouští od svých práv, zakouší potom nej
větších obtíží při znovudobytí jich.« 

Postavení Maďar!l nebylo nedobytelné; Slováci, Rumuni, Chor
vaté, Srbové nezapomněli na násilí svých nepřátel roku 1848 a 
ministr při trochu obratnosti mohl v nich získati spojence oddané 
a vzácné. - S podmínkou ovšem, že šetřiti bude jejich tužeb 
národních. - Těžkou zkušeností. poučili se o nevděčnosti panov
níkův a před svým rozhodnutím žádali záruk. Otroctví za otroctví, 
nechovali více náklonnosti k Němcům než Maďarům. Ministr jich 
nedbal; svým stranictvím zbavil se takto jediného skutečně účin
ného prostředku, jehož mohl užiti proti svým nejhroznějším ne
přátelům. Od té chvíle nejprozíravější lidé počali pochybovati, že 
podaří se mu někdy shromáždit ústřední parlament. 

Nebylo nikterak bezpečnějši, že sejde se sama užší rada 
říšská. Poslanci benátští se nedostavili. Poláci, Potocki, Smolka, 
domáhali se plné samosprávy. V skutečnosti otázka nerozčilovala 
jich hrubě: nevzdali se naděje v úplnou obnovu vlasti a snažili se 
zvlášť, aby se neznelíbili císaři, na jehož možnou podporu spo-

2'7* 
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léhali; ostatně postavení jejich nebylo velmi pevné, nedůvěřovaii 

svým sedlákům, báli se Rusínů. Dostavili se do Vídně, aby po
znali situaci, podávali velmi draze svou ochotu a vždy zůstávali 

na stráži a pohotově odejíti, kdyby Schmerling nezdál se býti s to, 
aby dobrou mincí zaplatil jejich pohrdavou a prozatímní povolnost. 

Za těchto okolností Čechům nezbývalo než zůstati doma, aby 
tento zámek z karet se sřítil bez hluku. Byli velice rozhořčenir 
uraženi zvláště zákonem volebním: - » Všickni uznáte,« pravil 
starý historik Palacký t v řeči na sněmě o potřebě revise řádu· 
volebního dne 29. ledna 1863, »že co se týče rovnosti před zá
konem, zrušení tak řečeného feudalismu, ačkoli to nebylo mnoho, 
je již tak dobře jako dokonáno; ale zrušení nadpráví národního, 
privilegia národního ještě se nedokonalo. Staly se některé počátky, 
jež vděčně uznáváme, ale naprosto daleko jsme od cíle.« -
A s nevyčerpatelnou živostí uváděl lstivé tůčky a kejklířské kousky, 
jimiž ministerstvo pojistilo většinu na sněmě pražském národu 
tvořícímu jen třetinu obyvatelstva: obratné rozdělení volebních 
okresů tak šťastně vymezených, že okresy německé měly průměrem 
o třetinu voličů méně než okresy české, důležitá města zařazena 

mezi obce venkovské, s Prahou naloženo hůře než s Libercem. 
To jest odvěký zápas, v němž se pokračuje; za časů starého kro
nikáře X. století: "kdežto Němci nejvíce času věnují na rozšíření 
a rozmnožení panství svého, použijí ho Slované tu šťastně tu ne
šťatně za drahou svobodu a zbavení se poroby bojujíce.<: 
»Bylo se obávati,« psala ,Augsburger Zeitung', > že, jestliže jednot
livé sněmy přistoupí přímo k volbám, podle absolutní většiny, živel 
německý a kulturní v parlamentě říšském nebude míti postaveni 
důležité, jaké mu přísluší. < - Schmerling postaral se o prostře
dek, aby zaplašeny byly tyto obavy. 

Naproti ústavě, která s cynickou drzostí urážela základní 
zásady spravedlnosti a drtila pouta, jimiž spojeny byly mezi sebou 
různé země mocnářství, která potlačovala jejich práva historická 
a zaváděla v nich tutéž spráyu jako v Istrii nebo Salzburku, ne
zbývalo než odhodlati se k abstinenci. Diplom říjnový, pravilo se~ 
byl větví olivovou, podanou Maďarům; patent únorový byl ranou 
dělovou vypálenou proti nim. - S větší ještě oprávněností platilo 
to o Češích. Jejich nepřítomnost ve Vídni byla by důrazně vy
značila osamělost ministerstva, byla by je přinutila k jednání 
Q kompromis. Ve dvou kusech podstatných bylo nezbytno, aby 
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hned na počátku dostalo se jim uspokoj ení; předevš:m bylo třeba, aby 
ústavní práva koruny Svatováclavské jasně byla uznána, tak aby 
nebyla vydána libovůli panovníkově nebo rozmaru nahodilé většiny; 
konečně bylo důležito, aby slavnostně byla prohlášena rovno
právnost obou národností. Zdá se věru, že tehdáž Čechům nebylo 
by bývalo nemožná s trochu pevností a obezřelostí dojít uspo
kojeni v těchto hlavních věcech. Buď jak buď, nevidíme, že by 
jich nepřítomnost ve Vídni byla by mohla jim způsobit nejmenší 
škodu. 

Pal a c k ý, R i e g e r, tento snad s menší rozhodností, by li z po
čátku úplně odhodláni nejednati se Schmerlingem,l a jistě při sobě 
měli všecko veřejné mínění, jehož projevy ministerstvo nemohlo 
potlačiti. Tehdáž prostředky repressivní budily již jen úžas a hněv. 
Úředníci nejvíce kompromitovaní, opuštěni byvše od svých před
stavených, kteří nechtěli sdíleti jejich neoblíbenost, vzdávali se 
úřadu a nástupci jejich poučeni jejich nezdarem, jevili se opatr
nějšími. Deset let žalářováni způsobilo v duších nesmírnou potřebu 
rokování a ruchu; společné utrpení na čas vyhladilo záští a vy
rovnalo neshody: pod praporem vztyčeným od P a I a c k é h o, 
R i e g r a a Br a u n e r a seřadili se vedle svých starých druhů 

z roku 1848 Trojan, Klaudy, Dr. Josef Frič- radikálové, 
kteří nedávno vyšli ze žaláře, jako V á v r a a S 1 a d k o v s k ý, kteří 

byli ještě pod dohlídkou policejní, a muži umírnění, kteří, jako 
W. W. Tom e k nebo J ose f Ji re ček a bratr jeho He rmen egíld, 
byli některý čas spolupracovníky Thunovými. Jejich sbor vzrostl 
několika mladými muži, jichž mladá čela byla znamenána revolucí 
roku 1848, V i t ě z s I a v e m H á 1 k e m, Jan e mNe rud o u, vůdci 
nové školy literární, E d var dem G r é g r e m a jeho bratrem 
J u 1 i e m, 2 jemuž strana svěřila řízení denníku »N á rod ní ch 

1 Víz program Národních Listů. - Že Rieger snadněji než Palacký při
jímal myšlenku zasednouti v parlamentu, zdá se mi vy~vítati ze svědectví 
Kalouskova ve vydání řečí Riegrových. Tůma ve svém .Zivotě Dr. Julia 
G r é g r a< přehání však poněkud zodpovědnost Riegrovu za těchto okolností. 

2 J u I i u s G r é g r (1831-1896), narozen v t Březhradě u Hradce Králové; 
vystudovav práva t počal praxi advokátskou ve Fridlandu. Vrátiv se do 
Prahy, ujal se řízení .Národních Listů. 1. ledna r. 1861, a následujícího 
roku stal se jich majitelem. VysLán byl do sněmu roku 1865 a od té doby 
život jeho se splétá s dějinami Cech a zvláště strany mladočeské. - Jeho 
bratr Edu a r d G r é g r (narozen 1829), lékař, duch velmi originální a své
rázný, od r. 1862 majitel velmi čilé knihtiskárny. 
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L i st ů«, který založiti dovoleno konečně od ministerstva po ne
konečné řadě žádostí a zakročování. 

Nebylo malou smělostí přijmouti podobný úkol; vláda pře
kvapená a poděšená ústupkem, jehož dosahu nepředvídala, hledala 
jen zámínky, aby odvolala své svolení. Procesy brzo sypaly se na 
nešťastný list; byla ještě vláda výstrah; redaktoru hned dostalo 
se jedné. Všeho byl nedostatek, redaktoři neměli žádné zkušenosti, 
žádných dopisů z ciziny, nebylo téměř insertni agendy, nebylo 
korrespondenčních kanceláři, první t tři čtvrtí roku skončily schod
kem asi 32.000 zlatých, číslici to ohromnou pro skrovný rozpočet 
vlastenců. Julius Grégr postavil svůj časopis pod ochranu jména 
Havlíčkova, a měl některé vlastnosti velkého polemisty, horlivost, 
kterou nezmátly ani křivdy stran ani úřední pronásledování, vervu 
a plodnost ducha, dobrou mysl a velmi bystrý smysl pro snahy 

národní. 

Některé časopisy jsou dogmatické a chtějí říditi svědomí; 

mají vážnost a málo vlivu. Jiné, jichž nejslavnějším příkladem jsou 
• Ti m e s., nezakládají si tolik na tom, že vytvářejí veřejné mínění, 
jako na tom, že uvažují o něm a tím, že je jasně vyjadřují, 

dávají mu moc, které by nemělo bez nich. ~ N á rod n í L i s t y< 
byly opravdu tím, co hlásal název jejich, hlasem národa. Tulius 
Grégr nebyl spisovatel, neměl ani vřelou a náruživou výml;vnost 
Havlíčkovu, ani jeho malebnou živost ani jeho sloh kousavě sati
rický; mě! však za to vedle svých vzácných vlastností mravních 
neobyčejné přednosti vůdce a inspiratora, tím zvláště pojistil si 
vliv neocenitelný, v duši jeho opravdu zachvíval ohlas tlukotu 
srdce vlasti. 

Při neustálých nebezpečenstvích, jež naň doléhala, sama exi
stence časopisu znepokojovala policii; věděla, že vysoké osobnosti, 
hrabě Lev Thun, Jindřich Clam-Martinic, kníže 
K are 1 S c h w a r ze n ber k, blíží :se k federalistům. Nový správce 
zemský, Antonín hrabě Forgách, byl Maďar, rázu dosti vzác
ného; 1 nebyl lhostejný k jednotě mocnářství a nepokládal Slovany 
za plémě nižší; při pohřbu Hankově (15. ledna) a Šafaříkově 

•. ~JHrabě ~ n t. F o q~ á c~: který znal jazyk český, uvítán byl v Praze 
pn pnjezdu svem na nadraZl od obecenstva voláním slávy. Téhož dne 
(8. pr<?sipce) vyečer. učiněna byla. ko~ičina. - v Praze již dávno neslyšená -
pohcejnJmu. n~hteh ~ae~man.n0v~ ~,~~olnJmu radovi P. J. Mareschovi, >zary
tému< ponemcovateh >skol 1 nejnJzslch<. Tomkovy >Paměti-, I., 471.) 
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(28. června 1861) bez rozpaků kráčel mezi oněmi 'pány v čamaře., 
na veliké pohoršení starých úředníků. 

Pod ochrannou rukou jeho znovu začínal pravidelný život. 
Po šestiletém čekání stanovy Musea i Matice byly konečně po
tvrzeny, 1 a Palacký opět zaujal své místo ve výboru. Matice česká 
zahájila opět řadu svých publikací; královská společnost nauk uzná
vala v zásadě rovnoprávnost obou jazyků zemských. 2 Společnost 

hospodářská, jež stala se skoro výlučně německou a pozbyla 
všeho vlivu, změnila se za předsednictví knížete Karla Schwarzen
berka. t Spolkem ústředním oživly venkovské jednoty hospodářské 
a zakládány nové. Studující pořádali na venkově a v městečkách 
divadelní představení; zřizovaly se b e sed y, kde scházeli se 
vlastenci. V měsíci listopadu r. 1860 byl založen spolek zpěvácký 
.Hlahol<,3 jenž stal se chloubou Prahy; koncerty, jež dával 
řízením Smetanovým a Bendlovým, nejen přispěly k rozšíření vkusu 
uměleckého, ale zvýšily též pýchu národní u posluchačův a utvrdily 
jejich lásku k zemi, jež rodí takové umělce. Tělocvičná jednota 
,S o k o 1. založena byla v Praze roku 1862,4 a podle příkladu je-

1 [Ve valném shromáždění Musea dne 7. března zvoleni: za předsedu 
hrabě J i n dři c h Jar o s I a v C I a m - Ma r t i nic, za místopředsedu kníže 
K are I z e Se h wa r z e n ber k a, do výboru mimo jiné též hrabě Jan 
Harrach a baron Hild tprant, oba vychovanci Ant. Jaroslava Vrťátka, jenž 
po Hankovi stal se bibliothekářem musejním. Jednohlasnou volbou dal se 
pohnouti také P a I a c k Ý ke znovuvstoupení do výboru, z něhož před devíti 
léty byl vytišt~n.] 

" Vypravování Kalousko, o ukazuje, s jakou těžkostí Čechové v praxi 
prováděli rovnoprávnost, kterou v theorii nikdo neodvážil se popírati. 
Protokolly zůstávaly výlučně německé až do roku 1882. Přes to Němci 
obviňovali Slovany z výlučnosti a nesmířlivosti: proč? Protože přijímaly se 
a vydávaly práce české. Němec v žádElém případě nemůže býti přinucen 
k tomu, aby se učil .česky; tudíž každý Cech je mu na překážku a má zmi
zeti. Jinak jsou·li Cechové mezi sebou, nebrání se jim, aby užívali svého 
jazyka. 

3 [Prvním starostou .H I a h o I u< byl mladý kníže Dr. Rud o 1fT a x i s, 
šlechtic liberálního smýšlení, jeho náměstkem skladatel hudební J o s e f 
L. Zvonař, řediteli Jan Lukes a Ferd. Heller, jednatelem skladatel 
hudební Dr. Lud. Procházka, obřadníkem skladatel hudební Fr. Pivoda. 
Poprvé »H I a h o 1< vystoupil veřejně při pohřbu Hankově (15. ledna 1861), 
pak v akademii na poče!i.t zahájení prvního českého sněmu (8. dubna 1861) 
a při pohřbu Pavla Jos. Safaříka (28. června 1861). Viz .Dějiny Hlaholu 
od r. 1861-1886< v ,Památníku« red. J. Srba a Ferd. Tadry.) 

• [V čele prvníhO českého tělocvičného spolku, jenž dle vzoru něme
ckého spolku turneřského utvořil se přičiněním cvičenců tělocvičného ústavu 
Schmidtova, byl Dr. 1\1 i r o s I a v Ty r š (t 1884), jenž vypracoval též názvo
sloví tělocvičné a prodchl Sokoly vlasteneckým duchem. Prvním starostou 
byl zvolen Ji n cl ř i chF II g n e r (t 1865), jehož obětavostí dostalo se Sokolu 
pražskému pohodlně tělocvičny. Podle příkladu pražského zakládány spolky 
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jího zřídilo se na venkově mnoho podobných spolků (48 v době 
necelých desíti let), připravovala silné a statné bojovníky pro věc 
národní. 

Ministr konečně se rozhodl naříditi volby obecní. Jimi skoro 
všudy byli přivedeni do veřejného života muži hotoví nelekati se 
žádné oběti, aby zachovali a rozšířili práva svého národa. 1 Hleděli 

rozmnožit a zlepšit ústavy vzdělávací, podporovali národní podniky, 
peticemi svými útočili na nepříznivé úřady správní - .Co den,« 
psali t v petici k místodržiteli obyvatelé Roudnice, nejzajímavěj
šího to typu oněch malých měst českých, jež hrála převážnou 

úlohu v dějinách Čech naší doby, .nabýváme více přesvědčení, že 
národnost naše jest pastorkem. Když milost Jeho cís. král. apošt. 

sokolské u druhých národů slovanských: u Slovinců r. 1864 v Lublani, 
u Poláků r. 1866 ve Lvově, u Chorvatů r. 1874 v Záhřebě. Viz Dra Schei
nera »Dějiny Sokolstva v prvém 20tiletÍ< v Praze 1887).J 

1 [V Praze novými volbami vyvráceno bylo panství tak zvaných sedma
šedesátníků (.Mittelparthei<), jež zachovalo se od pověstných voleb dne 
27. srpna 1850. Za správy purkmistra Dra V á c I a v a Wan k y. jenž, osvědčiv 
se v úřadě tom v bouřlivém roce 1848, za reakce z liberála přebarvil se 
v horlivého reakcionáře (»Muller redivivus, jenž neví již, co jest čest měšťan
ská,< odsudek Ad. M. Pinkasa) a náměstka jeho On dře jeH a a s a, bohatého 
průmyslníka, jenž r.1854 povýšen byl za šlechtice .vo n W ran a u< (po Vra
nově, kde knihtiskařský velkozávod Haasův měl svou papírnu), Praha byla 
smutným obrazem obecné sklíčenosti a zakrsalosti všeho života národního. 
Za smutného ovzduší roku 1855 W. W. Tomek vydal!. díl monumentálního 
svého .D ě je p i s u ITl ě s t a P r ah y., v němž za našich dob pokročeno téměř 
ku prahu války 30leté a zbudován v něm nejvzácnější památník slávy našeho 
král. hlavního města. Z téže doby pochází jiný hmotný pomník maršálka 
Radeckého na náměstí Malostranském, proti jehož postavení někdy na rad
niCÍ marně protestoval Fr. L. Jar oš, švakr Havlíčkův, uváděje mimo jiné, že 
pomník ten .neslušně světu hlásati bude pokoření národa italského •. R. 1858 
konána slavnost odhalení pomníku toho, ke které ll. listopadu zavítal i císař. 
• Toho dne bylo všude plno stráží po ulicích Malostranských, kterými i pře
cházení lidí s jedné strany ulice na druhou bylo stěžováno; Zl! láště pak náměstí 
bylo na čas slavnosti pro obecenstvo úplně uzavřeno. .. Slavnost nebyla 
tudy nikterak srdečná; v lidu mnoho se reptalo. (Tomkovy .p a mě ti. L, 
str. 434-435). - Po vydání říjnového diplomu, když obnovena byla plat
nost obecného řádu pro Prahu, konány záhy přípravy k novým volbám 
obecním a vedením Palackého a Riegra sdruženy ve straně .přátel pokroku. 
lepší živly Čechův a Němců. Jen když Rieger ve schůzi volebního komitétu 
zasazoval se o zvolení některého vlastenecky smýšlejícího šlechtice do za
stupitelstva obecního - účin to tehdejšího sbližování se jeho s Clamem
Martinicem - narazil na tuhý odpor zejména Dra Ad. M. Pinkasa. Volbami 
dne ll. března 1861 dostalo še plného vítězství straně pokrokové. Za nové 
správy purkmistra Fr. Pštrosa, zkušeného a vzdělaného živnostníka (kože
luha) a náměstka jeho Dra V. Běl s k é h o jazyku českému dostalo se plného 
práva na školách obecních, na radnici Staroměstské čeština zavedena za 
jazyk jednací, pečováno o úpravu a ozdobení města s obzvláštní pietou pro 
historické památky, podporovány humanitní podniky a p, vůbec osvěžená 
Praha od té doby kráčela v čele nového ruchu veřejného, jenž zahájen by! 
říjnovým diplomem.] 
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Veličenstva vydati ráčila diplom od 20. října na dl'lkaz důvěry 

a lásky k národům, kojili jsme se nadějí, že se obrátí věci, že po 
dlouhém utrpení vzejde nám jitřenka lepší budoucnosti. Naděje 
naše, tak pevná a mocná, posud se nevyplnila. Rovnoprávnost 
posud provedena není, a my ztrácíme důvěru, že se provede.« 
Hnutí znenáhla strhovalo třídy vůdčí. Až do roku 1848 kapitály 
byly soustředěny v rukou Němců; od té doby Čechové založili 
školy obchodní, zřízené t podnikavými jednotlivci, 1 technika pražská 
a škola průmyslová opatřovaly potom inženýry, správce, otevřeny 
některé velkoobchody. Ačkoli hnutí sotva počalo, připomínalo ruch, 
jenž se udál v XIV. a na počátku XV. století, když cizí měšťanstvo 
bylo znenáhla zaplaveno a zaměněno domácím proletariátem; vý
sledek musil býti týž, totiž navrácení moci většině, tak dlouho 
udržované v žalostné porobě. 

Léta sbírání se z malátnosti vnucené despotismem byla pří
znivá Čechům, kteří neměli nikterak proč lekati se nového období 
vyčkávacího; čas pracoval pro ně. Zajisté jejich postavení zůstá
valo nesnadné a přítomnost důležité menšiny německé v království 
ukládala jim zvláštní opatrnost; zákonem volebním umožněno jejich 
protivníkům, že zmocnili se sněmu, a bylo jisto, že nelítostné zne
užijí svého vítězství. Na Moravě Čechové, kteří předvídali pohromu 
volební, předem byli rozhodnuti jíti do Vídně, a bylo mrzuté, že 
takto projevily se zřejmě neshody ve straně národní. - Však tyto 
nepříjemnosti, jichž důležitost se přepínala, nebyly tak vážné jako 
škody, jež vyplynuly z přijetí ústavy únorové. Fikcemi nedá se 
klamati na dlouho nikdo, zvláště ne ten, kdo je vymyslil. Schmer
!ing byl by snad chtěl v zástupcích Němců viděti představitele 
celého království: nebylo by mu možno zbudovati něco na této 
lži; Moravané a Slezané byli by nalezli vzácné povzbuzení v rázném 
a jasném chování Čechův a byli by brzo zaujali své místo 
v opposici. Patent ze dne 26. února nezasluhoval než opovržení 
a stačilo přejíti k dennímu pořádku, aby kabinet byl přinucen 
odstou piti. 

Někteří poslanci, kteří právě byli vysláni do sněmu pražského, 
byli však přesvědčeni, že podstatné prospěchy strany vyžadují, 

, [Soukromé ústavy Ant. Skřivana a K. P. Kheila v letech pade
sátých XIX. století založené byly po dlouhý čas jedinými prameny, kde 
mládež česká ve svém mateřské.m jazyce mohla nabýti potřebného vzdělání 
odborného pro stav obchodní. Ceskoslovanská obchodní ak"demie 
založena teprve roku 1872.J 
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aby se odebrali do Vídně, a projevili určitý úmysl účastniti se 
voleb do ústředního parlamentu, i kdyby většina jich druhu se 
vyslovila v jiném smyslu. Rieger ulekl se této roztržky a od chvíle, 
kdy byl přesvědčen, že nezdrží menšinu, raději chtěl jíti s ní než 
odděliti se od ní. Obět nezdála se mu příliš bolestnou: zaujat 
zápasem a činností doufal ve svém velkém optimismu, že Němce 
přivede k ústupkum přijatelným; měl u veliké míře cit vzájemnosti 
slovanské, a statečnost jeho vábena byla výhledem, že pod svým 
praporem seskupí všecky národy potlačené; jako většina jehá spolu
občanúv i on za věc nejdůležitější pokládal udržení mocnářství, 

v němž viděl jedinou možnou ochranu svého národa proti pohlcení 
germánskému, a myslil, že není bez nebezpečenství přestávati na 
passivním odporu a odvažovati se postupu Maďarů, jichž požadavky 

zdály se mu přílišnými. 

Tyto dúvody, z nichž některé jsou vážné, nezdály se rozhod
nými Palackému. Nechoval žádné náklonnosti k Vídni a k životu 
parlamentárnímu. Jsa velice svéhlavý ve svých náhledech, velmi 
umíněný, podléhal bohužel jistým vlivům. Jeho styky se šlechtou 
t bývaly někdy výborné; naopak tato až dotud chovala málo sym
pathií k zeti jeho Riegrovi, jejž obviňovala ze snah demagogických. 
Tomek, jeden ze starých spolupracovníků Palackého, sprostřed

koval setkání se tribuna s hrabětem feudálním; 1 Rieger a Clam-

, [Tomek ve styk s hr. Jindřichem J. Clamem-Martinicem přišel podnětem 
hra b ě teL vaT h u n a, jenž ještě před vystou pením svým z ministerstva 
vyučování zjednal oddanému ctiteli svému povýšení za řádného professora 
na universitě Pražské. Tomek vyhledával přímluvu u bývalého ministra v pří
čině stvrzení statut pro společnost musejní a byl odkázán od něho k hra
běti Clamu Martinicovi. Učinil tak listem ze dne 10. prosince 1860, v němž 
dovolával se pomoci jeho v přesvědčení, >že by zvláště v nynějších, pro bu
doucí osudy vlasti naší, jak se podobá, rozhodných okolnostech, i v jiném 
ohledu dobře bylo, kdyby se ústavu, národu našemu zajisté nad jiné milému, 
dostala pomoc rázným zakročením statečného pána českého, na důkaz, že 
nepřestala šlechta česká ještě cítiti pro národ český, jakž tu i tam s lito
váním pronáší se za těchto dnů všelikým obáváním zmítaných .• Hrabě Clam
Martinic ochotně přijal rozpravu nabídnutou Tomkem, jež konala se dne 
13. prosince v bytě Tomkově a v níž promlouváno nejen o Museu, ale i o teh
dejším stavu politickém a o potřebě dorozumění mezi šlechtou a národem. 
Proto doporučoval Tomek osobní dorozumění hraběte Clama-Martinice 
s Riegrem, k čemu hrabě byl ochoten (Tomkovy .p a m ě ti. I., 467 - 470). Ke 
schůzi obou politiků došlo dne 6. ledna 1861 opět v bytu Tomkově' Rozprava 
přes 3 hodiny trvající dála se na základě programu, který Rieger sepsal ~a 
úvodník prvního čísla právě založeného orgánu strany své, >Národních L1stu' 
a došlo k dorozumění obou stran mimo otázku složení budoucího sněmu. 
Hrabě Clam přál si, aby se skládal dílem ze živlů starého sněmu stavovského, 
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Martinic shodli se snadno a ze setkání jich povstala str a n a 
p r á vah i s t o r i c k é h o, jež za program zvolila obnovu svobod 
království, pokud byly schváleny dávnými panovníky, a naprostou 
rovnoprávnost obou národností (v lednu 1861).1 Noví spojenci 
strany národní přinášeli jí podporu svého bohatství, svého vlivu 
společenského a své vážnosti u dvora; zasluhovali některého ohledu. 
Clam-Martinic, třeba neznáme důvod jeho jednání, byl tehdáž pří
vrženec poiitiky aktivní, snad byl jat kouzlem úlohy, kterou hrál 
v sesílené radě říšské a předvídal možnost nastoupiti na místo 
Schmerlingovo. Protože Palacký odpíral neustále, byl t do schůze 
klubu českého vypraven arcibiskup pražský, který konečně získal 
jeho přistoupení. 2 Od té chvíle bylo rozhodnuto, že Češi pošlou 
své zástupce do ústředního parlamentu: ze všech chyb, které mohli 
spáchati, žádná nebyla neoprávněnější a způsobila jim situaci nej
choulostivější. 

dílem ze živli't dotud nezastoupených na širokém základě, kdežto Rieger chtě! 
míti zastoupení bez ohledu na staré stavy, asi jako bylo navrženo volebními 
řády roku 1850. Hr. Clam-Martinic podle příkladu politiků maďarských hájil 
zachování kontinuity historického práva, kdežto Rieger ještě nekladl na ni dosti 
váhy. Následovalo hned potom více schůzí a rozprav mezi oběma předáky, 
kterých Tomek dále se účastnil. Dne 10. ledna návštěvou u Tomka byl sám 
hr. Lev Thun na cestě své z Děčína do Vídně a měli spolu rozpravu o teh
dejším s.tavu věcí déle než 1 'í. hodiny trvající. Odpor proti volebnímu řádu 
Schmerlmgovu, který nevyhovoval am straně Clam-Martinicově ani Riegrově, 
sblížil obě strany, takže dohoda jejich dne 19. ledna oznámena druhým po
litikům českým shromážděným v bytě Palackého. Již i na venek konaly se 
projevy sblížení obou stran. Tak v Písku na schůzi hospodářské jednoty 
tamější (10. ledna), v Praze ve valném shromáždění c. k. vlastenecko·hospo
dářské společnosti (13. ledna). Pohřbu Hankova účastnili se šlechtici strany 
Clama-Martinice a po potvrzení statutu přispěli značnějšími částkami peněži. 
tými ku potřebám jejím. Novými volbami v čelo Musea postaveni hr. Clam
Martinic jako předseda a kníže Karel ze Schwarzenberka jako místopředseda. 
Srov. studii Tobolkovu .Jak došlo k sblížení Dra Riegra s hrabě· 
tem Clamem-Martinicem« v Nové České Revui II., str. 486-516 kdež 
užito již také II. dílu Pamětí Tomkových.] , 

1 Jahn, »Fr. Ladislav Rieger«, str. 86. 
• »Palacký., čteme v zaslánu Sladkovského roku 1875, >stěžuje si, že 

neuznávám jej za autoritu politickou, a poněvadž je tomu skutečně tak, chci 
krátce jen vytknouti zde toho příčiny. Když roku 1861 jednalo se o obeslání 
říšské rady, byl p. Palacký až do posledního okamžení rozhodně proti tomu. 
Když ale právě v posledním okamžení do klubu poslanců českých přišel 
ka!"dinál-arcibiskup a přimlouval se za obeslání rady říšské, byl p. Palacký 
pOjednou zase pro to, aby se tam šlo. Je to jednání autority politické? [Z a
s lán o Sladkovského bylo uveřejněno v Nár. Listech 13. května 1875 (č. 131) 
proti článku Palackěho >0 r o z trž c e v n á ro duč e s k é m«, uveřejněnému 
v .Pokroku. dne 11. května 1875 č.150). - Zdá se pravděpodobno, že Slad
kovský poněkud upřílišil význam zakročení arcibiskupova, ale nemyslím, že 
podstata věci byla popřena. 
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Za krátkého zasedání sněmu pražského 1 (od 6. do 21. dubna) 
poslanci čeští předem zakoušeli nepříjemnosti, jež je očekávaly 
Strana německá v Čechách byla tehdáž zastoupena zvláště práv~ 
níky a professory; nejznamenitějšími jejími vůdci byli Brinz, Hasner, 
Schmeykal a Herbst. E d v a rd Her b st t (1820-1892), jenž zprvu 
byl úředníkem II finanční prokuratury a pozdčji jmenován pro
fessorem na universitě Lvovské (1847) a Pražské (1859), byl řeč

níkem strany, a přátelé jeho .- jichž ostatně bylo po řídku -
rádi ho přirovnávali k Thiersovi, Gladstonovi a Gneistovi. O vkusu 
těch, kdož užívali těchto přirovnání, rádi věříme, že nebrali je vážně. 
Na tribunu přinášel obyčeje kathedry a jeho řeč akademická a 
okázalá, jeho pedantický dogmatism budily víc obdivu nežli sym
pathie. I mimo tribunu mě! dosti ducha, a jeho hrubých nájezdův 
obáváno se zvlášť od druhů jeho. Velmi mnoho se domýšlel o své 
hodnotě a byl málo shovívavý k těm, kdo bojovali po jeho boku. 
Smělost byla vždy prostředkem ke zdaru. Sluší dodati, že Herbst 
vynikal nad většinu svých soků svými rozsáhlými vědomostmi a 
zvláště svou přísnou poctivostí - lišil se tím šťastně od mnohých 
členů velice vynikajících na straně německoliberální; tento cynik 
neměl potřeb a miloval moc pro vliv, jejž poskytuje, a ne pro 
hmotné uspokojení, jež přináší. 

František Schmeykal t (1826-1894) jej doplňoval a opra
voval šťastně. Měl méně vzletu a víc obratnosti; jeho vlídnost 
a veselá mysl činila nejpohnutlivější debaty méně trpkými a ne
cítil žádnou rozkoš doraziti protivníky poražené. Řečníkem byl 
sice skrovným, ale při vynikajících vlastnostech taktika byl velice 
pronikavý a chytrý; zpozoroval hned, že v boji, který se zahájil 
v Rakousku, a jehož výsledek mohl býti tak vážný pro celý kmen 

1 [Sněm český, jenž po 141eté přestávce znovu sešel se v podobě zcela 
změněné podle ústavy oktrojované dne 26. února 1861; zahájen byl v sobotu 
dne 6. dubna 1861 od místodržitele hraběte Antonína Forgáche ja· 
zykem českým. Ale první předseda nového sněmu, nejvysší maršálek zemský 
hrabě Albert Nostic, účastník někdejšího sněmu stavovského r. 1845-
1847 a člen výboru stavovského, jenž jako anachronism úřadoval až do 
roku 1861, neznal jazyka českého, takže náměstek jeho JUDr. V á c I a v 
Wanka, donedávní purkmistr Pražský, konal mu jako úřad tlumočníka. 
Sněm sešel se v nově upraveném sále zemského domu na Pětikostelském ná
městí. Kurii velkobtatkářské od předsednictva sněmovního dostalo se mí,ta 
v lavicích na pravé straně od tribuny předsednické, kurii městské na levé 
straně a kurii obcí venkovských v prostředku. Od té doby zachoval se 
v novérv sněmu českém obyčej, že velkostatkáři sedají na pravo, Němci na 
levo a Cechové naproti předsednictvu podél dlouhé strany.] 
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německý, Čechy byly hlavní posicí, a odmítl mandát poslanecký 
pro Vídeň, aby organisaci obrany zasvětil činnost svou, jež byla 
neobyčejná, a vzácnou obratnost v ovládání lidí. Nalezl vábné 
heslo: 1 i ber á I ní a Jl ě m e c k ý, heslo zvučné, kteréž oklamalo po
vrchm pozorovatele a získalo mu hojnou oblIbu; založil něm e c k é 
k a s i n o v Praze (v listopadu 1862), v němž počítalo se brzo 2000 
členů a jehož di'lm v ~rdci hlavního města českého 1 připomíná ony 
.dvory kupecké., jež ve středověku byly východisky tolika osa~ 
~ěm.:ckých; až do své smrti (1894) udržoval jednotu strany, a 
jesthze nebyl opravdu s to, aby zabránil na příště vítězství živlu 
radikálních, autorita jeho stačila až do posledních dnův, aby za
d~žáno ,bylo :ozptýlení a zakryt byl úpadek ústavodárné strany 
nemecke, ktera nevyhovovala již hrubě novým směrům. Jeho činnost 
sahal.a za hranice Čech právě proto, že ve své ctižádosti přestával 
na mch; ministři centralističtí neměli užitečnějšího pomocníka a 
Taaffe odpůrce nebezpečnějšího. 

Zásluhy Leopolda Hasnera (1818-1891), který by! 
mlDlstrem, ba i předsedou rady ministerské, byly menší, ačkoli 
mnoho si zakládal na nich ve své marnivosti, jež s roztomilou pro
stotou jeví se v jeho Pamětech. Některý čas vystupoval jako řečník, 
protože počet poslanců, kteří se odvažovali na řečniště, byl malý; 
nikdo neviděl nikdy v něm státníka. Nejprve byl zaměstnán 
II finan~ní prokuratury, která sdružovala nejlepší úředníky, a získal 
tu dostl přesné vědomosti správnf, jakous obratnost a opravdovou 
lehkost práce; velmi živá sebeláska jeho mírnila se při příležitosti, 
když šlo o jeho zájmy, a ctižádost jeho byla usnadněna velkou 
mocí zapomínací. Jako redaktor t úředních novin Prager Zeitung 
roku 1848 napsal, že federalism jediný spasí mocnářství a roku 
1861 zvolen byl za poslance kompromissem s Čechy; potom sta! 
se přece jedním z jich nesmiřitelných odpůrců. 

V ůdcové strany německé klonili se k liberálnímu doktrinář
ství, jaký rozšířen byl ve Spolku německém kolem roku 1840 a 
~erpali svou víru z politického slovníku Rotteckova. Ideálem jejich 
Jako klassických národohospodářů bylo panství buržoasie; poklá
dali za docela přirozené, aby nejsilnější nelítostně užili svých před
ností, a za revolucionáře a zpozdilce pokládali ony soky své, kteří 

Vl, [Původní mísvtnosti německého kasina pražského byly v Široké ulici 
(dnes~1 Jungmannove) tam, kde dnes nalezneme část velikého komplexu do
movlllho archItekta Hlávky.] 
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nepoddali se porobě, kterou záměry Prozřetelnosti ustanovily od 
nejdávnější věčnosti. Pokračovali v politice skupiny velkoněmecké 
na sněmě Frankfurtském roku 1848 a chtěli, aby Rakousko po
němčením svých barbarů nabylo práva domáhati se panství ve 
střední Evropě. Když nezdar jejich byl jistý a se projevilo, že 
nejsou dosti silni, aby zabránili přeměně říše Habsburků, byli 
nahrazeni Všeněmci různých barev, kteří nejsouce s to, aby Ně
mecko připojili k Rakousku, chtějí Rakousko vydati Německu. 
Pouhá to věc odstínu. Přátelé Herbstovi a Schmeykalovi občan
ského původu, vychování a smýšlení, vyhýbali se velkým slovům 
a snahy své zakrývali elegantními opisy; jinak cíl jejich nelišil se 
hrubě od cíle Sch6nererova a Wolfova. ~ Vy Němci,' praví! jednou 
Palacký Froebelovi roku 1848, • bud'tež si jakkoli mírní, pozbýváte 
rozumu, jakmile člověk dotkne se pravého jádra debatty.« t - Jsme 
Němci a chceme zůstati Němci, opakoval stále Schmeykal. -
Nikdo nepopíral jim toho práva, jenom následky, jež z toho vy
vozovali, nebylo lze připustiti. - Chceme, dodával skutečně 
Scbmeykal, jako Němci býti nejen počítáni, ale i váženi a ctěni. 
Domáhali se jakéhosi přirozeného privilegia: pravé nařízení jazy
kové bylo vydáno historií; historický vývoj vtiskl Rakousku ráz 
německý; Němci nedají se přitisknouti ke zdi; budou bojovati 
proti každému zákonu volebnímu, jímž by odsouzeni byli k menšině. II 

Tyto praemissy činily všeliké jednání zbytečným > Mezi fede
ralismem a svobodou«, pověděl později Schmerling, .jako mezi 
ultramontanismem a duchem bádavým není možné shody; vylučují 
se navzájem .• Právě tak po několik století strany náboženské hle
Děly se zničiti až do té doby, kdy potkavše se s nezdarem, ze své 
malomoci učinily novou ctnost, snášelivost. Podobně spory národní 
skončí jednou podobnou formulí vzdání. Roku 1860 prudkost stran 
byla ještě úplná a rozjitřena nad to ovzduším, tížícím Evropu. 
Léta, jež uplynula od roku 1859 do roku 1871 a jež jsou dobou, 
kdy zřídila se společnost současná, jsou nejhorečnější a nejneklid
nější, která prožil svět od počátku XIX. století: na všech stranách, 
v Italii, v Polsku, na Balkáně, ve Spolku německém národové se 
hýbou v očekávání hodiny rozhodné, jež udeří. Němci v Čechách 

1 Froebel, .Ein Lebenslauf<, str. 192. 
• Viz .Franz Schmeykal<. Eine Gedenkschrift, v Praze 1894. - Spis 

velmi poučný pro psychologii strany německé. Viz především řeč, kterou pro' 
slovil na sjezdu Vídeňském roku 1880, str. 101. 
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podléhají účinku tohoto touživého opojení: ve chvíli, kdy jejich 
bratří se zbrojí, aby ze staré poroby vytrhli obyvatele Šlesvika 
a Holštýnu, zda dopustí, aby matce - vlasti byla vytržena jedna 
z jejích nejstarších osad, jedna z posicí nejdůležitějších! Na jejich 
síle závisí osud po c hod u n a v Ý c hod a tudíž panství nad vý-
r),()(u"em \T s~ mÁm C::polku n':->me k' "" . N' d ~,.~ . - ·.~.H ~ '" c em pocma zapas mezI a r o -
ním německým spolkem, jenž pracuje pro Prusko, a Ligou 
op r a v n o u, jež spojuje všecky přívržence Rakouska: zda jediným 
prostředkem, aby překaženo bylo vítězství Hohenzollerův a aby 
předešlo se roztržení Německa, jehož výsledkem by bylo vítězství 
Slovanů v Rakousku, není, aby mocnářství byl zachován ráz čistě 
německý? Tím vnitřní zápas ústa vni přesáhá hranice Čech i říše 
ale čím sázka je vzácnější, tím zápas stává se příkřejšíma prudším: 

Na sněmě Pražském Němci byli jisti většinou v kurii městské. 
Kurie velkostatkářů po některém kolísání přiklonila se k jejicb 
straně. Volby v ní byly vykonány poněkud nazdařbůh a stěží po
čínalo se rozeznávati obě skupiny, jež později postavily se zřejmě 
proti sobě a jichž střídavý úspěch několikrát pozměnil běh politiky 
rakouské. 

Nejslavnější rodové panští a v jich čele Se h w a r ze n b e r
k o v é 1 nepřáli centralismu, jenž zmenšoval jejich vliv a jenž se 
jim zdál podezřelým z kompromisu s revolucionáři a bezbožci' 
jich vůdcem byl Ji n dři c h Jar o s I a v C I a m - Ma r t i nic a řeč~ 
níkem Lev T h u n, jenž poprvé za svého života byl v postavení 
naprosto jasném; poněvadž s otevřeným hledím bojoval za tři věci, 

1 S, ch 'Y a r ze n ber k o v é, jichž rodný hrad strmí v Bavořích založili své 
b?hatst~l v Cec~ách v druhé polovici XVII. století. [O vzniku a ~zrůstu jeho 
VIZ Demsovy >Cechy po Bílé hoře. díl I str 295] Jes'te' d d v •• ,." ,. ,. ' " " nes rZI aSI 
.nnactmu zeme a JSou pány všeho území jižního. Jejich hlavní představitelé 
o~.olo roku 186~ ~yli Jan A?o I f, narozen r. 1799, který na počátku se 
pnda! ~ centrahstum, - B e d fl C h, narozen r. 1809. kardinál od roku 1842 
a ,ar~lblskup . Pražský od roku 1849. [J a nAd o I f, B e dři cha pověstný 
st,atmk, Fe II x (l~?O -1852) byli synové J o s e fa Jan a N. (1769-1833) 
vyborneho hospodare, který po převratu, jejž Napoleon způsobil v Německu' 
zpro.dal panst-:Í svá v ~íši, g:ůstaviv si jeny rodný Schwarzenberk, a nakoupiÍ 
n~v~ch ~anstvl a statl~uv v Cechách a ve Styrsku. Mladší bratr jeho K are I 
F: II p (L 7.1 1-.1820), y!tez nad Napoleonem u Lipska, by! zakladatelem dr u
he ~1O .m aj o r ~ t u kr!,lzat ze Scqwarzenberka, jenž drží fideikomissní panství 
Orhcke s M.yshne~, Ce~veným. Ujezdem a Zvíkovem, panství Sedlecké, statky 
fukovansky, Z~luzansky, ZbenIcký a Horosedlský. Tři synové jeho B e d ři c h 
Jan, Ka~el :t:llIp a Edmund v1.1848-18l9vynikli na bojištích italském 
~ uherskem. Synem Kari a Filipa (1802-1858), vojenského velitele v Sedmi
·v rdads~~, byl] K are 1 J o s e f Ad ° I f, t (1824-1904) jehož úloha v letech 
se esatych a sedmdesátých byla zvláště důležita. 
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na nichž neJvIce mu záleželo, za minulost, za církev a za sprave
dlnost. Jeho statné vzezření, jeho vysoká postava, pyšná důvěra, 
jež byla vzbuzována vlastním jeho· nadáním a malostí jeho nepřátel, 
jeho hlas vroucí a zvučný, Jeho výmluvnost vážná a překypující 
získaly mu vřelé sympathie. Slechticů zánovního původu a kobyl
kářů nebylo po řídku v řadách velkostatkářův a ministr doufal, 
že v nich nalezne poslušné nástroje; ale byli by dosti rychle bývali 
strženi do proudu pánů feudálních, kteří se svůdným bohatstvím 
spojovali kouzlo starobylé slávy, kdyby centralisté na štěstí své ne
byli mohli proti Schwarzenberkům postaviti A u e r s per k y. 

Ačkoli statky Schwarzenberků nerozkládaly se všecky v Če
chách, měli zde přece středisko svých závodův a hleděli víc a více 
spojiti své osudy s osudy království, kdežto Auersperkové neměli 
opravdu žádné známky národní; samo jméno křestní Carlos, jímž 
se nazýval náčelník rodu, připomínalo jejich exotism. 1 Za svého 
mládí tento Carlos byl však na sněmě pražském jedním z nejprud
ších členů opposice proti Metternichovi a vlastenci spoléhali na 
jeho přízeň. Roku 1848 musil prý utéci před sedláky vzbouřenými, 
a neodpustil Čechům čin málo slavný, k němuž byl přinucen od 
nich. Osobním soupeřstvím rozjitřilo se jeho záští. Od dávna lesk 
Schwarzenberků zastiňoval Auersperky; věci žen se týkající žárli
vost zakořenělou prý změnily ve zřejmý hněv. Schmerling, jenž 
uprostřed vysoké aristokracie vídeňské, tak výlučné a uzavřené, 

1 A u e r s per k o v é mají jméno své od zá.m~uv t .~uersp~rka ~s~ovinsky 
Turjak) v Krajině. Jsou typ šlech~y rakouske. Je~ za]mr sv~ ~plet~. s pro
spěchy dyvastie, a dali Habsburkum mnoho odd.anyc~ sIu.zebUl~u . .JejIch ~sa· 
zení se v Cech ách je poměrně nové. ~ 1PravnucI povestneho statmka aTmllce 
ds Leopolda I. Jana Weikharta knlZete Auersperka Ct 1677), Karel 
JO's e f (t 1800) a Jan A dam ct 1795) šÚstnými sňatky nabyli bohatých 
panství v Čechách. K are I J o s e f rukou Marie Jose~y h:~běn~y .z Trautson~ 
Ct 17~2) získal panství Vlaši,TIskéi z peněz za sle~ska.kUlzect,:,! l~msterbers.ke 
a Frankensteinské, jež r.1654 udělena byla pradedu )eho ~Ulzet:)~nu W~~k~ 
hartoví, ale jež r.1791 postoupil králi Pruskérr.u Bed~lchov.1 JI., znd:l. ~enezm 
fideikomis a téhož roku byl povýšen za vévodu Chocevskeho v Krapne. Pra
vnukem jeho byl Karel (Carlos) Vilém Auers~.erk, narozen ro~u 1~14; 
osvědči v se t v opposici stavovské roku 1847, pndal se k Bacho~l; vudce 
šlechty německé od roku 1861; předseda m~nister~ký (~d 3.0' prosmce ~867 
do 26. září 1868), předseda snemovny panske a snem u ces.ke:ho; ustoupIl ze 
života veřejného r. 1887. [Bratry jeho byli Alexandr VIlem (1818-1866) 
a A d o I f V i 1 é m, pozdější předseda ministersk~.. Mlad~! bratr Ka~la Josefa 
ct 1800) Jan A dam (t 1795) sňatkem vS Ma~1l Katennou hrabe~ko:r z~ 
Schonfeldu získal panství Nasavrcké a Zlebske s Tupadly. P~ predc.a;sne 
smrti synů 'jeho panství ta dostala se s~a~ší větvi, nejprve Karl~Vl, mladslmu 
synu Karla Josefa a po. bezdét~é smrtI j~ho (t 1~22) p:,hrobn~;nu synu sy
novce jeho Vincence Vln cen c I K a r lov I, v jehoz rode se drzl dosud.] 
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uhodl trpkost Carlo sovu, živil hněv jeho proti Clamu-Martinicovi, 
povýšil ho za »prvního šlechtice« v královstvf, a získal takto 
spolek jeho. 

V zácný to úspěch: Auersperk měl vznešené chování; jeho vlas, 
který záhy zbělel, zmírňoval poněkud drsný výraz tváře jeho, jež 
měla rysy určitě význačné; jeho oči malé, lazurově modré, jeho 
ostrý a jasný pohled vyznačovaly rozhodnost, a byla to vskutku 
nej:mamenitější z jeho vlastností, ač-li to nebyla nejprotivnější 

z jeho chyb. Jsa velmi hrd svou hodností a domýšlivý svým uro
zením - nepodal prý nikdy ruky bez rukavičky prostému občanu 
- do života veřejného přinášel odměřenost, jež byla důstojna 

vůči císaři, ale stávala se smělou nebo krutou, když jednal se sobě 
rovnými nebo se svými podřízenými: jako předseda panské sně
movny po čtrnácte let vyjížděl si na druhy své s drsností, kterou 
neomlouvaly ani obmezené jeho vědomosti, ani skrovné jeho nadání. 
Tím blížil se Schmerlingovi, jehož silné pěsti si vážil, a podle jeho 
příkladu vedl parlament jako hejtman vede svou setninu. S sebou 
strhl některé staré domácí rody panské, Valdsteiny, velkou část 
Kinských a Thunů, kdežto Černínové, Harrachové a Lobkovicové 
skupili se kolem Schwarzcnberků. Zápasy ústavní splétaly se takto 
se soupeřstvím panským, jež připomínalo XVI. století. Nebylo to 
jednou z nejmenších nepříjemností vlády šalby a lsti, zahájené 
Schmerlingem, že způsobeno, aby osud národů závisel na roz
marech hrstky panstva. 

Auersperk a přátelé jeho J"eodvážiIi se postaviti proti návrhu 
arcibiskupa Praž:;kého, kardinála Schwarzenberka, který t v páté 
schůzi sněmovní (11. dubna 1861) žádal, aby deputace byla vy
pravena ku panovníkovi poprosit ho, aby dal se korunovati za 
krále Českého. 1 Centralisté, jsouce přesvědčeni, že by nedosáhli 

1 Rezek uveřejnil o kardinalu: arci?isku~u v Pril.žském B ?d ř i ~ hu 
S c h w a r z e n ber k o v i studii ve Vlckove Osvete 188;:" kde IfcI ho jako 
příznivce strany české. Myslím, že tyto nároky na vděčnost vlastenců jsou dosti 
nepatrné. - »Jsem přesvědčen,_ pravil na sněmé, »že korunovace bude neJ
lepším svazkem mezi panovníkem a národem, a to přesvědčení, mohu to vy
sloviti s radostí sdílejí přátelé moji .• Zda je to důvodem dostatečným, aby 
arcibiskup Sch\~arzenberk byl zařazen mezi obránce historických práv králov
ství Českého? Nezdá se mi že by kardinál byl kdy proslovil řeč českou. [Viz 
str. 105]- Opposice jeho proti Schmerlingovi byla ys.kutku způ:obena téměř 
výhradně dů vody konfesijními. [Jméno kardinála. arClbl~kup~ Bed~. S~.h~arz~n: 
berka čteme také na prvém místě v oh r a z e nI, ktere v predchazej1cI schuzI 
sněmovní podali někteří poslanci skupiny velkostatkářské jakožto členové 
někdejší korporace stavovské. V ohrazení tom osvědčovali sice svou ochot
nost účastniti se sněmu na základě zřízení zemského ze dne 26. února, ale 

A. Den i s - Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 28 
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zamítnutí návrhu, raději odňali mu všeliký význam tím, Že jej pn
jali, a odpověď císařova milostivá, ale zahalená projevy ve pro
spěch ústavy únorové, neměla rovněž žádného významu skuteč
ného. Většina nicméně byla rozmrzena touto událostí a mstila 
se dvojnásobnou nesnášelivostí. t Ve schůzi dne 16. dubna, které 
přítomni byli - poprvé - oba ministři Schmerling a Plener' 
jako členové sněmu českého, poslanec německý Ondřej ~faase 

ohražoval se proti výrazu Riegrovu v minulé schůzi o Ceších 
slovanského jazyka: »My náležíme ke straně, která na svém 
praporu nenosí žádného znaku zemského; na naší korouhvi 
stojí znak veškerého Rakouska. Naším heslem jest: Velké Ra
kousko na vždy!« - »My, pánové," odvětil mu Rieger; »jsme 
Čechové jazyka slovanského: to jest faktum statistické, jak se toho 
můžete dočísti v úřední statistice pana Czorniga, Chcete-li, jest to 
snad neštěstí, aspoň jsou lidé mezi námi, kteří to za neštěstí pro
hlásili. Ten milý Pán Bůh již tak tomu chtěl, tak tomu jest, již 
nás, pánové, musíte vzíti, jak jsme. Přizná-li se to jednou, tož 
chceme, aby s českým kmenem nakládáno bylo jako se všemi 
jinými. Nemůžeme to schvalovati, že se nám dává volební řád, 
kterým se český kmen uvádí ve strojenou menšinu. Ohrazu
jeme se dále proti mínění pana poslance Haase, že my bychom 
chtěli žádného velkého Rakouska; naopak jsme to my, kteří je 
chceme. Všichni ti, kdož chtějí Rakousko rozděliti ve dvě 

polovice, jsou Malorakušané a ne Velkorakušané! My chceme 
stvořiti Rakousko, ve kterém by všichni národóvé a všecky pro
vincie byly rovnoprávny, ale nikoli Rakousko ve dvě polovice roz
dělené; my musíme utvořiti rámec, který se hodí pro všechny a 
ve kterém jednotliví dílové jsou v harmonii s celkem. Toť jest, 
čeho se domáháme. Ohrazujeme se též proti mínění p. poslance 
Haase, že máme znáti jen jediný štít: my známe ovšem štít ra
kouský, ale my známe také znak království Českého, jehož nikdy 
nezradíme! Ale štít království Českého nemůžeme si mysliti odlou-

.jelikož stavy království Českého pokládár;!e ne z,a držitele p~edností a ~ýsa~ 
osobních, nýbrž za schovatele a opatrovmky ,p~av zems.~ycn~< pr.ohlaos~)Vah 
veřejně a slavně, .že skutke~. tlmto neupl} Js.t?e, a~lz uJlmatl muzeme 
právům a svobodám královstvl Ceského a nepretrzltostl Jeho bytu posloupnou 
řadou státních aktů státoprávně zaručeného.< Osvědčení to, datované dne 
5. dubna 1861 podepsáno bylo od 5 členů stavu prelátského a 22 pánův a. 
3 rytířů. Text jeho v překladě českém otištěn v přílohách Kalouskova 
.Státního práva', str. 642-643. K osvědčení tomu přistoupila ještě 
četnější řada jiných velkostatkářů, někdejších .osob ~tavovs~tch, ale p!ihlášení 
jejich nepřijal nejvyšší maršálek, protože podep~am nebylI cleny snemu.] 
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čený od znaku veškeré monarchie. Protož, pánové, jsou ti, kdož 
zapírati chtějí znak království Českého, našimi odpůrci a zůstanou 
jimi! Vedle otázky národnostní musí také tato otázka politická 
býti rozřešena, a tu věčně budeme se ohrazovati, kdyby s námi 
jednati chtěli jako s francouzskými departementy a chtěli popírati 
historický ráz naší monarchie. -

Přes své hněvy, jež zůstaveny byly t sedmnáctidennfm sněmová
ním v Praze, Čechové prohlásili, že, když císař pozve národy k obec· 
nému usmíření, na vyzvání jeho nechtí odpovědíti zamítavě. Než 
přistoupili k volbám do rady říšské, učinili jen formální ohrazení 
a upírali ústřednímu parlamentu 'právo, aby směl co rušiti nebo 
křiviti v právních poměrech země české.« Marné to tůčky, jichž 
lichost důrazně vyjadřovaly sarkasmy centralistů. Dát a vzít zpět 
nejde. Maďaři jediní řídili se pravou logikou, že nešli do sněmu 
ústředního, a postavení Čechů bylo nevyhnutelně velmi liché ve 
shromáždění, jehož pravomoc odmítali, a jemuž svou nedůsledností 
umožnili, že se skonstituoval. 

Když říšská rada se sešla (1. května 1861), pozorováni hned 
podle slova, jež kolovalo tehdáž, nepřítomní, totiž Vlaši a Uhři. 

Mezi přítomnými opposice měla asi padesát poslanců (asi 20 Čechů, 
4 Moravany, několik Slovinců). Rieger pokusil se zříditi pravici 
a dáti jí program. - V říši, kde národové jsou tak různí, centrali
sace je vnadou i bičem. Dlouhým společným životem byly zajisté 
utvořeny mezi národy svazky, jež udržeti vyžaduje jich prospěch; 
nemůže se však žádati od nich, aby pro obranu své národnosti 
proti cizině nejprve se vzdávali této národnosti; ukládáním jim 
'Obětí bezúčelných vzbudí se nepřekonatelný odpor. Aby Maďaři 
a Jihoslované byli přivedeni k uznání parlamentu, třeba z počátku 
obmeziti jeho pravomoc na to, co je nevyhnutelně potřebno, a 
šetřiti tradicí a práv jednotlivých národů. -

Pravice se sice ráda hlásila k těmto zásadám, ale to nezna
menalo nijak, že by všecka v skutku byla ochotna připojiti se 
k Čechům ku potírání Schmerlinga Poláci, kteří nedůvěřovali 
jejich snahám panslavistickým, chtěli si zachovat úplnou volnost 
jednání a mnohem více byli zaujati hnutím, jež počalo se jeviti ve 
Varšavě, nežli ústavou únorovou: pro ně důležito bylo získati si 
panovníka, jehož zakročení budou se snad dožadovati. V táboře 

,českém nebylo naprosté svornosti. Moravané, znepokojeni svým 
postavením volebním, jevili se bázlivými. Ani mezi Slovany českými-

28* 
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všickni nepřijímali bez odporu spojení s klerikály a šlechtou, a 
v otázkách čistě politických někteří radikálové byli by rádi se 
spojili s Němci. Většina zamítala jejich nabídky. Hrstka duchů 
z roku 1848, jako Šuselka, neschvalovali kruté chování vlády; ně 
kteří autonomisté, zvláště Štyřané, litovali nesmiřlivosti Schmer
lingovy, jež znemožňovala smír s Uhry; neosmělili se hrubě vy- ' 
sloviti svůj nepokoj a šli s proudem. Jediní klerikálové tyrolští, 
č e r n í Češ i, Greuter, Hasselwanter, kteří v ministru nenáviděli 
odpůrce církve, přinášeli Riegrovi kompromitující podporu svého 
fanatismu. 

Vůči tomuto malému sboru Herbst a jeho pobočníci Giskra 
a S k e ne, moravští Němci, vedli k útokům kompaktní massu 100 
až 120 neústupných centralistu, jichž jádro tvořili poslanci němečtí 
z koruny Svatováclavské. Bratří nepřátelští, kteří na sebe již na
razili v Praze a Brně, stáli tu druh proti druhu, a vášně jejich 
dávaly hned tón debattám. Pod clonou zápasův ústavních otázka 
zmítala shromážděním: bude-Ii Rakousko německé či slovanské? 
Hned rokování bralo na sebe ráz boje a tón řečníkův dokazoval~ 
jaké nové prudkosti desítiletým despotismem dostalo se záští ná
rodnímu. 

Za debatty adresní Čechové žádali na většině, aby předem 
nevylučovala se možnost revise ústavy: - »Avšak nemohu se ani 
jinak nadíti, nežli že dnešní rokování i mimo sněmovnu po celé 
říši, neb aspoň po větší část i jejích zemí, zvláště pak těch, které 
tu zastoupeny nejsou, dojme velice trapně, nadmíru nepříjemně,« 
pravi! Rieger. »Snad se může uvésti proti Uhrám ten důvod, že 
jest to země dobytá následkem revoluce, že tedy tato země po
zbyla práva k bývalé ústavě a že se jí mohou zákony diktovati 
tínlto právem dobyvatelským... Ale práva toho nemůže se užiti 
proti Chorvatům, neboť Chorvaté nebyli podmaněni; ba právě 
Chorvati to byli, kteří v rozhodném okamžiku, kdy se Vídeňská 
vláda takřka sebe samé a své věci spustila, nevědouc již ani dobře, 
co činiti jest, za ni a pro ni se meče chopili; byliť to oni, kteři 

pevně se zastali svého práva, vlastní ústavy zemské a jednotného 
silného Rakouska ... A nebude··Ji se jim chtíti, hodláte-Ii snad užiti 
na ně násilí? Hodláte li jich donutiti, aby přijali oktrojovanou 
ústavu ze dne 26. února, když nabudou přesvědčení, že to, co 
mají, jest jim prospěšnější, lepší a bezpečnější? A já právě v Chor
vatech skládal dosud největší naděje stran docílení všeobecného 
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zastoupení říšel Myslil jsem si: Jen až uvidí, že Vídeňský sněm 
říšský se dává cestou smíření, cestou střední, budou oni prvními, 
kteří se pohnouti dají k obeslání sněmu říšského: za nimi snad 
přijdou Srbové z Vojvodiny, později Sedmihraďané, konečně snad 
(Slováci nebo jiní kmenové uherští, a tak že národu za národem 
bude se zdáti prospěšno, aby se účastnili v zastupitelstvu Ra
kouska sjednoceného a společného! . " Pánové se vesměs dovo
lávají únorovky, považujíce ji takořka za počátek a puvod Ra
kouska. To vypadá skoro tak, jako kdyby do těch dob ani ne
bylo bývalo žádného Rakouska, jako by dosud všickni národové 
rakouští byli bývali heloty co do státního práva, i pouzí proletáři 
co do majetku svobody. Mně se tak nezdá, ba já vím, že jednot
livé země měly skutečné ústavy, že i ony, jejichž konstituce byly 
jaksi jenom poloviční, přece měly právo samostatně povolovati 
berně na státní potřeby, kteréž právo samostatné jim ústavou 
únorovou odňato jest . .. Ale že byste, pánové, zde pokládali 
únorové patenty za poslední hraniční kámen, ba jaksi za nepře
stupné ukončení naší říšské ústavy, nepomyslil jsem a tomu při

svědčiti nemohu 1 I Jeho Veličenstvo prohlásil v trůnní řeči své, 
že vývoj, úpravu přetvořování ústavy vznáší na uznání svých ná
rodů. .. Já aspoň nemohu připustiti, že by únorová ústava byla 
pravým a dokonalým provedením císařského diplomu ze dne 
20. října. " Tato únorová ústava stvořila nám zřízení zemská, 
kteráž já nikdy a nikdy za spravedlivá uznati nemohu a na jejichžto 
základě nikdy a n'kdy pravý výraz vůle rakouských národů, pravé 
jich zastoupení docíleno býti nemůže. Pánové, pohlédněte na tento 
skrovný hlouček krajanů mých slovanského jazyka, kteří tu se 
mnou sedí. Asi dvacet mužů zastupuje tu více než tři millíony 
obyvatelů království Českého ... Poukazuji dále na sousední naši 
Moravu; v té zemi jest půldruha mil1ionu obyvatelstva slovanského; 
z toho pi'lldruhého millionu lidí sedí zde tři poslanci a počítáme-li 
vysoko, celkem pět poslanců 1 ••• S toho stanoviska vycházeje, ne
mohu tedy připustiti, že by říšská rada, jak zde je shromážděna, 
byla pravdivým výrazem obyvatelstva a že by byla oprávněna pro
nášeti před Jeho Veličenstvem v plné pravdě jeho přání, jeho 
smýšlení. My jsme zde dále shromážděni jakožto říšská rada 
veškerého Rakouska ... Avšak, pánové, myslíte-liž sami, že hlasu
jeme ... v tom smyslu, v jakém by většina této říšské rady byla 
hlasovala, kdyby tu skutečně byli zastoupeni veškeří národové naší 
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říše? Nikdo z vás si to nemysli. Mějtež si většinu zde ve sněmovně, 
ale vně zdí tohoto domu máme většinu my, a ty politické názory, 
které my zde zastupujeme, jsou právě tak nebo ještě daleko větší 
měrou názory oněch národů, kteří zde dosud zastoupeni nejsou. 
Tedy, pánové, těžte si z té většiny, kterou zde máte, jak vám libo, 
ale toho nedovedete, abyste většinu národů rakouských· měli za 
sebou a jejich smýšlení v pravdě vyjadřovali. Není to nic platno, 
pánové, dovolávati se stále a stále jednoty, klásti důraz na moc a 
sílu jednotného Rakouska; my musíme nalézti pravé cesty, prak
tické prostředky, kterými by se utvořilo; my musíme zaváděti in
stituce, které by národy uspokojovaly, a to ty národy, kteří zde 
zastoupeni jsou a to dobře zastoupeni jsou, právě tak jako ty, 
kteří zde jsou chatrně zastoupeni, a konečně i ty, kteří tu dosud 
zastoupeni nejsou. Pánové! Veškeří neněmečtí národové rakouští, 
zejména národové jazyka slovanského a románského, spatřují 

v centralisaci nástroj germanisační. Pravíme to zcela nepokrytě, 

bylo nám toho zakoušeti po celá století; tak se nám vedlo zvláště 
za posledních desíti let ... Jest potřebí zříci se poctivě a upřímně 
toho systemu; jest potřeba nebažiti po tom, aby obnovovány byly 
instituce, které Jeho Veličenstvo již jednou samo zamítlo, a aby 
takto věci zavržené zase byly oživovány ve způsobě nové.« -

Většina byla již rozhodnuta; nejprozíravější, ti, kdo cítili 
vážnost důvodů Riegrových, byli od té doby odhodláni k nevy
hnutelnému rozkolu, i chtěli raději zůstavit Uhry sobě samým než 
v západní části mocnářství ztratiti převahu, kterou drželi. Druzi 
nebyli tak prozíraví a činili si nejpodivnějsí illuse o přítažlivosti 

říšské rady. 

Divadlo, jež podávala, bylo však málo svůdné pro vzpouzející 
se. Předseda František Hein, advokát slezský, řídil debatty s drsným 
stranictvím: • Dali jste nám číši utrpení menšiny vyprázdniti až na 
dno,« pravii mu Rieger. Většina odpovídala s chechtotem na nej
spravedlivější žaloby Slovanův a netajila si nijak, že za cH vytkla 
si naprosté vítězství jazyka německého. 

Jej! nesmiřli vost vypukla hlučně v otázce školské, jedné z nej
citlivějších v krajinách, kde na sebe narážejí kmeny nepřátelské.
Čechové si stěžovali, že nepr'>vádějí se ani skrovná nařízení} 

a Schmerling prázdným osvědčováním přízně ozdobil prohlášení, 
že jest povinen zabývati se napřed prospěchy vědy a osvěty. 
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- .Osvěta i vědal« odpověděl Rieger v slavné řeči .• Nikde 
na světě neříkává se: science fran<;;aise nebo English science; ale 
stokrát a tisíckrát slyšel jsem slova Deutsche Wissenschaft! A jak 
často musili jsme vlastníma ušima slýchati: Německá řeč samo
jediná že jest ti nás řečí kultury, vědy, a věda že může býti pě
stována pouze jazykem německým 1 To, pánové, jest to nebez
pečenství, kteréž nám hrozí a kteréž my odvrátiti musíme. 
My chceme, aby také náš jazyk docházel platnosti ve škole 
a v úřadě i ve veškerém životě veřejném i v jednání sněmov

ním; neboť toho potřebujeme k plnému svému životu; my 
chceme, aby se mužům vědy nečinilo veřejnými poměry nemož
ným, pěstovati vědu také v našem vlasteneckém jazyku. My 
máme muže vědy, že jimi můžeme býti hrdi, jako Purkyni, Škodu, 
Rokytanského. Ale jim nebylo lze psáti jazykem rodným, protože 
stát zavedl řády, které nás absolutně donucují poněmčovati se 
a psáti německy. Ty poměry se musí podle práva a spravedlnosti 
změniti. J. Exc. pan ministr praví: Ve středních školách nebyla 
jiná řeč možná než německá; protože university jsou německé, 

musí též střední školy, mající připravovati jinochy na university, 
býti německé. Ale téhož argumentu, pánové, užívali u nás i ředi

telové gymnasií a školní rady; oni říkali: Poněvadž gymnasia jsou 
německá, musí též hlavní školy býti německé, a poněvadž školy 
hlavní a národní jsou německé, tož musí i školy abecedářské býti 
německé; a tak po tom argumentačním žebříku se může germani
sovati až do lůna mateřského. Takovými argumentacemi se my 
odbýti nedáme. My chceme, abychom ve své národnosti, ve své 
zemi byli plnoprávni, i aby na našich universitách řeč naše byla 
pěstována právě tak, jako německá. Pánové, tak se však neděje; 
toto nynější ministerstvo, ježto se přece chlubilo, že rovnoprávnosti 
vyhovuje, zařidllo k mnohonásobnému dožadování teprve nedávno 
na Pražské universitě dvě české stolice učitelské. Ale jak jsou ty 
stolice nadány? Šesti až devíti sty zlatých, kdežto se německým 
profesorům, kteří tam ustanoveni jsou, dává po třech tisících. 
Tak li vy rozumíte rovnoprávnosti? Tak my ji přijímati nemůžeme. 
Nemůžeme se spokojiti, když se nám takto hodi kus žebráckého 
chleba' My jsme pravými a plnoprávnými syny své země tak 
dobře, jako naši němečtí krajané a bratři jimi jsou, a chceme 
tedy, aby i v této stránce to, co na zemskou universitu platíme, 
rovnou měrou bylo použito pro nás, jako pro ně ... To tedy, pá-
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nové, to žádáme pro vyučovací ústavy obyvatelstva českého, a na 
tom státi budeme, aby rovnoprávnost byla prováděna tímto pravým 
a poctivým způsobem; a nemyslete, že nás kdo odbude pouhými 
slovy a chatrnými drobty! Jestliže však o všech těchto věcech zde 
v centru se jednávati bude, tož nikdy nemůžeme se nadíti úplného 
a spravedlivého ohledu na naši národnost. Vždyť to víme všickni, 
že není dáno člověku, aniž celému národu, aby byli k jiným tak 
spravedlivi, jako jsou sami k sobě. My aspoň jsme nabyli u Němců 
té smutné zkušenosti a nabýváme jí, bohužel, ještě co den.« -
» » Volám vás podruhé ku pořádku a odnímám vám slovo.«« -
-Odvolávám se ke sněmovně, pronesl-Ii jsem něco urážlivého .• -
»» Jest to urážlivé pro celou německou národnost, když se -<<< 

(předseda je přerušen frenetickým potleskem levice). - »Dle § 36. 
ať rozhodne slavná sněmovna, mám-li mluviti. (N epokoj. Povýšeným 
hlasem): Prohlašuji slavně, že jsem byl dalek toho, abych svými 
slovy chtěl pronésti urážku německému národu, kterýžto jest 
jedním z nejcivilisovanějších v Evropě.« - »» Po tom prohlášení 
otáži se sněmovny.«« - t Když znamenitou většinou povoleno 
Riegrovi mluviti, tento pokračoval; ,Pánové, mám ještě něco na 
srdci. Nebudu již déle mluvit o otázce národnostní, neboť vidím, 
že svoboda řeči jest zde ukována.« - ». K pořádku;«« ozval se 
opět hlas předsedův; »>vytýkáte předsedovi, že potlačuje svobodu 
slova. Prosím, sedněte si.'« - .Sláva svobodě řeči, jak se pro
vádí v rakouském parlamentě!« - »» Volám vás k pořádku.«« -
»A já volám vás ke spravedlnosti .• 1 

Čechové, když přibyli do Vídně, zachovávali ještě naději, že 
jich příklad přivábí Maďary, a že s jejich pomocí podaří se jim 
čeliti Němcům. Odkázáni byvše na vlastní své síly, vysilovali se 
marnými protestacemi, jež umlčovány byly pokřiky většiny a jež 
předseda Hein nazval infamií. Moravský Němec K are I G i s k r a, 
který o několik let později t smutně proslul svou »Trinkgeld
theorií« v processu Ofenheimově (1875), jeden z řečníků nej
oblíbenějších, protože náležel k nejprudším, nemilosrdně posmíval 
se ústavním theoriím jejich; - »My jsme v jednotě rakouské a tato 
zvláštní rakouská jednota jest taková, že všechny země náleží do
hromady k jediné nerozdílné říši. Pánové! My pro onu k sobě ná
ležitost nepotřebujeme za střední člen mystického vynálezu nového 

1 Dne 16. června 1861. >Protokolly stenografické«, str. 302-310. 
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věku, tak zvané koruny České, domnělé koruny sv. Václava _ 
jako by on byl někdy nosil korunu královskou... My nechceme 
žádné k.oruny České; a dokud mi v žilách proudí kapka krve, 
koruna Ceská nebude korunou, na kterou přísahám, my se držíme 
toliko císaře, císař jest naším jediným pánem, jehož se držíme; 
my nechceme žádného zvláštního krále Českého a dáme na tento 

y , 

titul krále Ceského tak málo, jako na titul krále Jerusalemského.< _ 
Brauner, který chtěl odmítnouti tyto útoky, byl hned přerušen od 
Heina. - »Prosím, pane předsedo, mohl-li předešlý řečník mluvit 
o tom -« »> Odnímám vám slovo .• « - > Jak chcete odepříti Čechovi, 
aby svatou památku ... < - »"Prosím pana poslance, aby se po
sadil a mlčel. «« - Brauner, jenž vždy dovedl se opanovat, jsa 
chladnokrevné povahy, tak že nic ho nezmátlo, pozbyl trpělivosti: 
• Teda dobře, já se ohrazuji před národy celého Rakouska proti 
tomuto nátlaku, proti této křivdě, proti tomuto tyranství.« - »» My 
všickni přistupujeme k tomuto ohražení,«« vykřikl Rieger. _ 
Většina, na chvíli zaražena, vzpamatovala se rychle, a křiky svými 
provázela Čechy a Poláky, t když povstali co jeden muž i byla 
povzbuzována galeriemi. Celá pravice opustila sněmovnu. - To 
byl první z oněch bojů parlamentárních, jimiž tak často vyznačují 
se současné dějiny rakouské. 1 

Federalistům opravdu nic nezbylo činiti v tomto shromáždění, 
a vláda sama podávala jim záminku, které potřebovali, aby nabyli 
opět volnosti jednání. - Ústava, poznamenal Smolka, předpokládá 
dva parlamenty, společný parlament pro celé mocnářství a užší 
parlament, kde zemím neuherským jest jednati o věcech společ
ných. Co jsme, vlastně řečeno? - Zajisté parlament užší, odpo
vědě! Schmerling, protože jenom země západní jsou zde zastoupeny. 

Nepřestal dlouho na tomto pojetí, a aby se zbavil ne
snází, vymyslil právní theorii podivně subtilní. - Pokud ústava 
nevešla v platnost, císař má právo ustanoviti rozpočet naříze
ním; přece nemůže se mu popírati možnost o své právo sdíleti 
se s poslanci shromážděnými ve Vídni. Touto sofistickou vy
táčkou Schmerling odstranil rozdíl, jejž byl stanovil mezi par
lamentem užším a parlamentem všeobecným a předložil shro
máždění zákony, které měly býti provedeny v celé říši. Rieger 
vytkl, co libovůle obsahuje v skutečnosti tento domnělý liberalism. 

1 Dne 26. července 1861. >Protokolly stenografické<, str. 602,651. 
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- »Jak se dnes věci mají, máme v říši asi 16 mi\lionů obyvatelů, 
kteří zde zastoupeni nejsou, a asi 17 millionů, kteří tu zastoupeni 
jsou, a to ještě zastoupeni způsobem tak neurčitým, ohrazeným ... 
Jeliž dle státoprávních zásad aneb po obyčejném všedním rozumu 
lidském a dle obyčejných zásad právních možno učiniti menšinu 
zákonodárcem většiny? Toť přece odporuje všem zásadám kon
stitucionalismu, a vy přece chcete konstitucionalism... Chci na 
vysvětlenou uvésti prostý příklad. My v Rakousku tvoříme jaksi 
rodinu národů; dejme tomu, že jsme uzavřeli provozovati v do
mácnosti pospolu divadelní představení, ve svém domácím divadle 
dávati na příklad Romeo a Julii, Čechovi připadla by úloha 
Romea ... « (Řečník je přerušen.) - »» Všeobecná nevole, jež se vy
slovuje, vám snad ukáže, že vaše řeč nyní ubírá se směrem, jenž se 
nesnáší s důstojností vysoké sněmovny a se slušností." < - • Myslím, 
že jsem tím slušnost v ničem a nijak ... e - ».Dovoluji si jen to 
krátké připomenuli.«« - »Chtěl jsem jen poznamenati, že se před
stavení nemůže dávati bez Julie ... Pánové, jsme, jak jsem již po
dotkl, v rakouském mocnářství jaksi ve svazku rodinném, jest nás 
tu mnoho národů mezi sebou a pospolu. Jest mezi námi jakási 
rivalita, kterou nelze popírati. V okolnostech takových jest pro nás 
tím více na pováženou, abychom se jali o tom rozhodovati, co 
nám nepřísluší; mimo to již tomu tak bývá, že křivda, kterou 
bratr bratrovi učiní, bývá pociťována hlouběji nežli křivda, kterouž 
jemu učinil cizí; a musí-li se nám již, abych tak řekl, dostati trá
pení a bolesti, je-li nám to nevyhnutelně usouzeno, pak snesou to 
bratři všichni pospolu snadněji, když jim je udělí, abych tak řekl, 
otec sám osobně, než aby si bratr proti bratru moc tu osoboval. 
Myslím tedy, že bychom vzbudili ... jen rozhořčení v zemích neza
stoupených, rozhořčení oprávněné tím, že bychom se jaksi činili 

pány nad nimi, čehož nikdy činiti nemáme... Já spatřuji v tom 
dále také porušení jednoty monarchie, a spatřuji v tom nebez
pečné uvádění dualismu; a to jest mi pohnutkou veledůležitou, 
abych se vyslovil proti návrhu výboru. Jakmile jsme jedenkrát 
podle předlohy této vykonali právo povolovati daně pro země zde 
zastoupené, pak - a třeba bychom to učinili s výslovným ohra
žením, že to nemá být na ujmu právu ani povinnosti říšské rady 
úplné - pak nic nám to vše neprospěje; události budou mocnější 
a budou účinkovati svým rozhodujícím vlivem. Jakmile Jsme jednou 
povolili rozpočet v užší radě, řeknou Uhři a Chorvati: Vy jste to 
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již jedenkrát za sebe povolili, jde to tak, a můžete tak i podruhé 
učiniti. Tím se dualismus stává skutkem, a, pánové, toť největší 
nebezpečenství, jaké pro monarchii znám.« (18. proilince 1861.) 

Učinku těchto řečí škodilo, že Čechové neodvažovali se, 
třeba bylo; schváliti tato prohlášení, co bylo by bezprostřed

ním odstoupením. Jejich chování bylo rozpačité a jejich přání 
nejasná. V zásadě schvalovali sice nesmiřlivost Madarův ale obávali 
se jejich vítězství příliš úplného, poněvadž nechtěli anl vydati jim 
Slovany jižní, ani zavésti dualism, jímž by "byli odsouzeni k trap
nému postavení vůči Němcům; neúčastnili se sice debatty bud
žetní, ale zasahovali do otázek všeobecné politiky; když na denní 
pořádek byly dány návrhy liberální, zdálo se jim opravdu příliš 

těžkým, aby nedokázali svým háncům, že nejsou reakcionáři, za 
jaké byli prohlašováni v Evropě. - • Bud'te ubezpečeni,« praví I 
Rieger, -že svobodomyslní jsme a zůstaneme za všech poměrův, 
ať se již v novinách a i v této sněmovně o nás v této věci smýšlí 
a mluví cokoliv. My Čechové byli jsme vždy národem svobodo
myslným od nejstarších dob až do nejnovější. My, pánové, hono
síme se tím, že naši předkové byli p r v n í, kteří v Evropě zdvihli 
boj za ideu, a v této válce za svobodu svědomí čelili jsme mužně 
celé Evropě! Byli to naši předkové, kteří za svobodu svědomí, za 
svobodu občanskou a na obhájení ústavy zdvihli válku třicetiletou! 

Když potom touto válkou naše vlast byla tak hrozně zpustošena, 
že počet obyvatelstva klesl až na pětinu a země musela se zalidniti 
cizími osadníky, tu zasazena národu našemu rána takořka smrtelná' 
od těch dob musela národnost naše po dvě stě let jen živořiti. AI~ 
již první snahy národnosti naší, opět procitlé ze mdloby, byly snahy 
po svobodě. Neboť, pánové, my to víme nejlépe, že právě naše 
národnost a svoboda jsou nerozlučny; kdo naše dějiny zná, ten 
zajisté ví, že po všechny časy, kdy svoboda se v naší vlasti po
vznesla, i naše národnost i naše národní literatura mohutně po
kročily, a kdykoliv II nás vlády zmocni! se absolutismus, tu šly za 
llÍm germa~isace a potlačování naší národnosti. - A proto také 
cítí každý Cech a každý z nás má to v srdce vepsáno a ví, jakou 
měrou u nás možná pronésti slova, jež pronesl belgický básník 
o svém národě: ~ Vizte, Čechové, k vašemu jazyku jest vaše štěstí 
připoutáno; rozevřete dějiny a kdekoli shledáte své právo týráno, 
své blaho pošlapováno: tam trpí stejně i váš jazyk, a k jeho zničení 
vždy směřuje tyranství!« Můžete tedy býti přesvědčeni, pánové, že 
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my Čechové po všechny časy, a pokud jediný pravý a ryzí Čech 
bude na světě, o svobodu a za svobodu státi budeme.« 

Přesvědčili se, že i v té věci činnost jejich byla marná 
Schmerling nijak nepřál opravdové vládě ústavní. »Ve hloubi srdce 
jeho,. napsal Froebel, kterýž jej pozoroval zblízka v této době, 
»system jeho byl system Schwarzenbersko-Bachovým převedeným 
do liberalismu.« Kdyby byl býval upřímný, byl by se hned za: 
stavil na dráze ústupků. Beze vší znalostí lidí oddával se nejpodiv
nějším i\lusím o svém vlivu. Celkem bylo mu lhostejno, zda pře

svědčí osoby, s nimiž se stýkal; činil výminku jen u císaře a jal 
se užívati komplikovaného plánu postupného vychování, jímž se 
velmi chlubi!; podařilo se mu jen podrážditi hluboce panovníka, 
jenž ještě nebyl zcela rozhodně získán pro par1amentarism, a jenž 
nebyl nijak zbaven vlivů klerikálních. Biskupové, hrabě Schaff
gotsch, kníže Fiirstenberk, kardinál Schwarzenberk mařili u panov
níka důvěru ministrovu. Kardinál Rauscher, německý centralista, 
šetřil ho více, protože bál se vítězství Maďarů; ovšem nešel 
v ochotě své tak daieko, aby zrazoval věc církve. Pokusy Schmer
lingovy, aby dosáhl od kurie upuštění od konkordátu 1 - co bylo 
jednou z podstatných žádostí většiny na říšské radě - takto byly 
předem odsouzeny k ponižujícímu nezdaru. 

Ministr, který měl ruce svázány, pokoušel se oklamati veřejné 
mínění chvastavostí a byl vždy hotov přiřknouti si zásluhu vítěz

ství: - Vytkne se snad vládě jistá vlažnost v jejím liberalismu, 
přijímám klidně tuto výčitku; člověk má právo býti mírně libe
rálním, když má čest raditi císaři, aby dal ústavu říši, a když se 
mu podařilo tuto ústavu v několika měsících uvésti v život. -

Tyto okázalé obrany neměly jiného účelu, než přinutiti vět
šinu k nejtrapnějším abdikacím. Poctivým zápasem měla vymoci 
zákon o svobodě tiskové, ještě docela nesmělý a jenž ji neuspo
kojoval hrubě: jestliže předběžné schválení a výstrahy administra-

1 [Petice proti konkordátu byly příčinou,}e ,v. říšské ~adě byl ~v?l~n 
zvláštní výbor, který vypracoval navrh o zrusem Jeho. ~avrh ~vereJnén 
potom v některých dennících vídeňských o ~od n~zv~m e dl k tun a b o z e n
s ké ho. Proti návrhu tomu vlivem poslancu slechtlckych Lva Thuna a Clama
Martinice W. W. Tomek složil petici, která by byla podpisována od českého 
obecenstva. Peticí tou žádáno, aby říšská rada nedávala místa návrh~ yýboru 
náboženského, nýbrž šetříc jedynostej~ě práv c~rkve i. státu jak?} pak 1 Jednot
livých království a zemí, jich! pome~y ': potr~by ,lsyo:; yrozhcne, za~ec?~l~ 
upravení toho, čeho by ve vececoh nab~ze~skych Jeste cas~m ?y!o Sl pratl, 
rozumnému a přátelskému spolupusobem vsech k tomu opravnenych.] 
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tivní byly zrušeny, zákon potvrzoval drakonickou přísnost nařízení 
Bachových. Většina žádala, aby aspoň přestupky tiskové byly od
kázány porotě: - Schmerling volal ji k pořádku. - Pan Kuranda 
pravil, že vládě náleží část odpovědnosti za spor; má úplně pravdu, 
ba jdu dále, vláda jediná je zodpovědna za spor ten, a byla by 
zachovala své mínění, kdyby i vysoká sněmovna byla se vyslovila 
proti ní; má proti tisku aparát výstrah a konfiskací: nechce-Ii vět
šina schváliti znění, jež jí bylo předloženo, jest jí na vůli; on může 
čekati (28. října 1862). - Nejskrovnější žádosti levice byly po
dobně odmítnuty. - .Zvolna, ale rozhodně nazpět,. pravil Giskra, 
ve chvíli upřímnosti, paroduje program ministerský. - Parlamentu 
popíráno právo projeviti své mínění v otázkách politiky zahraniční. 
Když roku 1863 většina nepřijala položku v rozpočtu na vysla
nectví Vatikánské, Rechberk jí klidně odpověděl, že vláda zacho
vává své mínění. - Městská rada by lépe učinila, kdyby se ne
zabývala vysokou politikoll, prohlásil císař k magi"trátu Vídeň
skému, jenž přijal adressu o vévodstvích dánských. Podle pře
svědčení Rechberkova a Schmerlingova pravomoc rady říšské ne
převyšovala kompetenci magistrátu Vídeňského. 

Co změnilo se opravdu v Rakousku od doby, co s takovým 
hlukem byla prohlášena ústava? - Jistý počet hodných pánů, 
kteří dřív o politice mluvili v hostincích, rokovali nyní v sněmovně 
za Šotskou branou, které neuctivá Vídeň dala jméno Schmerlin
gova divadla, aniž jinak rozhovor jejich měl dosah učinnější. 1 

Rada říšská, osamocena mezi nesmiřitelným nepřátelstvím Maďarův 
a Slovanův a mezi posměvačnou ironií voličů německých, oč mohla 
se opírati, aby přinutila ministerstvo k jednání? Nehleděla ostatně 
ani je odzbrojiti, protože jejich odpůrci byli titíž a abdikace nejvíc 
pOriižujícf zmírňovala jí naděje, že obnoví panství německé v moc· 
nářství a převahu rakouskou ve Spolku německém. 

Nebezpečenstvím politiky bezpráví a potlačování bývá, že zleh
čuje povahy vítězů, poskvrňuje jejich duše; ze sobectví stran vzrůstá 
lakota jednotlivců. Úroveň mravnosti byla dosti nízká v Rakousku 
jako ve všech zemích, kde stav hospodářský je porušený. Od sto
letí vládly tu papírové peníze a neustálými a náhlými změnami 

1 >Unsere Zeit<, Neue Folge 1., 1865. - .Oesterreich seit dem 
Frieden von Villafranca<. Srov. >Oesterreich seit dem Sturze 
des Ministeriums Schmerling«, lbid., SV.l. 1868. - Tyto studie po
cházejí od dopisovatelů dobře zpravených a poměrně nestranných. 
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kursu rozdrážděna náruživost hry až v zuřivost; vláda podobna 
-oněm synům marnotratným v rodině, kteří vzbuzují na své dráze 
tolik nízké chtivosti, šířila kolem sebe korrupci svým systemem 
nskálním, jenž od loterie žádal důležitou část důchodů rozpočtu, 

svým výstředním ochranářstvím, jež tvořilo strojený průmysl, svou 
ochotou k podvodníkům vysokého vzletu a k podezřelým finanč

. níkům. Žádný národ v mocnářství neunikl úplně nákaze, a veliká 
dávka pokrytectví byla v rozhorlení, kterým nepřátelé ministerstvá 
tupili bursovní šejdířství vídeňské. Nelze aspoň popříti, že poslanci 
většiny měli okolnosti zvláště příznivé k obstarávání svých věcí. 
Nejen usnášeli se především o zákonech, z nichž brali užitek plný, 
ale mnoho jejích členů podnikalo onu výpravu g run der s tví 
a podniků průmyslových, jež vedla ke »krachu« roku 1873. Zničili 

takto na dobro trochu vážnosti, jež jim zůstávala, a stali se před
mětem opovržení pro ministry, kteří znali sazbu jejich svědomí, pro 
veřejné mínění, jež přehánělo zlo a všecku osobní politiku zamě
ňovalo tímtéž opovržením, a konečně pro císaře, který pro speku
lanty choval lehké pohrdání lidí, kteří nepoznali nikdy nedostatek 

peněz. 

Čechy nic nezdržovalo v tomto shromáždění zchátralém a záštÍ
plném než nesnáz málo slavné změny politického smýšlení. Některý 
čas omlouvali své vytáčky, namlouvajíce si, že jejich řeči, marné 
ve sněmovně, přesahují stěny její a dostávají se národu. Jejich 
řečníci zabírali vždy místo velmi význačné v parlamentu; tehdáž 
Klaudy, Brauner, Zelený, Jirsík, biskup Budějovský, tvořili 

znamenitý štáb Riegrův. Nabažili se brzo těchto deklamací, 
jež mluveny byly do větru. Palacký, osamocený ve sněmovně 

panské, t dávno přestal se účastniti jejího zasedání, - Rieger byl 
vysílen: »Cítím se tu takořka nešťastným. V postavení našem 
nynějším nedá se nic dělati, ale právě tato nečinnost unavuje a 
stává se nesnesitelnou .• - Konečně _.- přespříliš pozdě - dne 
25. června 1863 slavnostně ohlásili, že nebudou se účastniti dalších 

1 [Palacký, jenž sám jediný z Čechův občanského původu povolán byl 
do panské sněmovny, ujal se v ní pětkrát slova, ale po každé s naprázdným 
úsilím. Společníkem jeho ve strázních menšiny byl někdejší odpůrce jeho 
hrabě Lev Thun ,vi:/: str. 355). V památném zasedání dne 27. srpna 1861, kde 
jednalo se o adresse k císaři z příčiny rozpuštění sněmu uherského král re
skriptem ze dne 21. srpna, Palackěmu i hr. Lvu Thunovi odňato slovo od před
sedy panské sněmovny knížete Karla Auersperka. Již dne 30. září r. 1861 
Palacký vyžádal si dovolenou na neurčitou dobu, aby dostáti mohl svým 
povinnostem jako historiQgraf český a užíval jí potom až do smrti své.] 
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porad: - vstoupili do parlamentu jen proto, .aby také se své 
strany přispěli k velikému dílu srozumění, ke kterémuž všickni 
národové rakouští svoláni byJi, a při úplném nestranném svolení 
zástupců všech zemí říše vyhledávali opravu oněch nových zřízení, 
jimiž odůvodněná a nejvyšším diplomem zaručená práva země a 
národa našeho ukázala se porušená.; doufali tehdáž, že dbáti se 
bude jejich oběti. Na místě toho říšská rada v duchu Slovanům 
nejnepřátelštějším vykládá ústavu únorovou, překračuje svůj úkol 
rozšiřujíc nezákonně svou pravomoc na škodu jak jednotlivých 
sněmů tak společného parlamentu, jenž nemohl býti ještě vytvořen. 
Výsledkem těchto úchvatů jest, že potměšile se zavádí dualism 
že v pochybnost se uvádějí historická práva království, z nich; 
skládá se mocnářství, a že překáží se zříditi konečný pořádek, 

jehož podstatnou podmínkou je svobodná soutěž všech národů. 
Za takových okolností nechU t svým účastenstvím třeba jen pas
sivním propůjčiti se k uzavřením protiústavním, aniž chtí účastniti 
se v rokování sboru zákonodárného, který nedbá ústavního zá
kladu. -

Vystoupení Čechů nezpůsobilo účin očekávaný, protože bylo 
neobratně inscenováno, a odkrylo roztržku pravice. Poláci, Mora
vané, ba i někteří poslanci slovanští z Čech dále se účastnili za
sedání; 1 jiní vzdali se mandátu, nepodepsavše prohlášení. 2 Fede
ralisté poznali teprve nyní těžkou chybu, kterou spáchali: bylo 
~.e~onečně lehčeji překaziti shromáždění říšské rady, nežli ji zni
Citl. Zvyklo se tomuto parlamentu kusému a o několik mezer více 
nevyrušilo ani hrubě veřejné mínění. Ovšem vážnost shromáždění 
již jinak slabá, byla ještě zmenšena, a následující zasedání byl~ 
téměř neplodná; trůnní řeč to přiznala s jakousi melancholií 
(15. února 1864). Nicméně rada říšská trvala. Ústava z roku 1861 
jakkoli nedokonalá, měla před předešlými rozhodnou výhodu; 
netrvala jen na papíře, byla v činnosti a vytvořila takto praece
dens a příznivé znamení pro dua1ism. Když ve chvíli krise zo
střené ministr v tísni své hledal rychlého rozhodnutí, jakýmsi 
reflexním pohybem vrátil se k ústavě, která již byla prováděna, a 
nezdálo se nemožno obejiti se bez Čechů, protože stroj parla
mentární šel již bez nich. 

I [Do říšské rady dále chodili Krása, Čupr a Vokoun.] 

J
. 'k'] [Mandáty složili Griinwald, Havelka, Žák, Tomek, Dvořák a biskup 
lrS1 • 
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Na sněmě Pražském měli lepši půdu k činnosti. Většina jeho 
závisela na velkostatkářích, kteří stavěli se jaksi hrdě nestran
nýmí: Čechové stěžovali si, že v okolnostech nejvážnějších bývají 
opouštěni i od těch pánů, kteří honosí se obranou historických 
práv koruny Svatováclavské, že nechtí svou věc splétati s věcí 
vlastenců. Tímto odlučováním a nenuceností chování byli roz
hořčováni radikálové i posuzovali situaci s jakousi hořkostí: > N e
máme mnoho příčin,. psal Sladkovský po uzavření sněmu r. 1864; 
.abychom se jako svobodomyslní federalisté těšili ... z výsledku 
minulého zasedání, neboť se ani mnoho nezměnilo v postaveni 
stran, aniž vyskytly se záměry takové, aby nás naplniti mohly 
zvláštním nějakým potěšením.« - Však skupina Clama-Martinice, 
v níž na počátku bylo jen asi patnácte členů, získala znenáhla 
členy nerozhodné, kteří sdruženi byli vedením hraběte Alberta 
Nostitze, a dosti rychle vyvážila téměř stranu Auersperkovu; 
v jistých okolnostech většina klonila se i ve prospěch Čechův, a 
nový místodržitel hrabě R i cha r d Bel c r e d i (1864), velmi mírný 
a snášelivý, rád viděl pokrok Slovanu. 

Nepodařilo se jim přese všecko úsilí dosáhnout opravy zákona 
volebního, co bylo jich nejvroucnějším přáním a co bylo podmín
kou vší vážné nápravy. Za to sněm snesl se t zákoně obecním, 1 

o zřízení okresních zastupitelstev,2 která způsobem nejšťastnějším 
obmezila pravomoc byrokracie; slušná subvence byla poskytnuta 
výboru, který pracoval o zbudování národního divadla, a studovány 
plány stavby monumentální ustanovené ku přijetí sbírek společ
nosti musejní; sněm povolil potřebné výdaje na zakoupení knihovny 
Šafaříkovy a sbírky děl Václava Hollara, slavného rytce českého 
v XVII. století. Založena byla banka hypoteční. Rieger, jenž měl 

1 [Proti návrhu menšiny vtlkostatkářské, jejímž zpravodajem byl hrabě 
Clam·Martinic, aby .majetku zapsanému ve dskách zemských a n;anských, 
na němž se základá volící právo ve skupině velkostatkářské, přiznalo se 
právo, aby vedle obce ustavil se jakožto obvod statkový,. postavili se jedno
myslně poslanci čeští povzbuze.ni byv~~ hl<l;vně ostrý~ ?,dporem Slad~ov
ského, jenž odvolával se na dIplom nJnovy 1860, hlasa]1cl rovnost vsech 
občanu. Poslanci čeští spolu s německými hlasovali svorně proti návrhu men
šiny, jenž zavržen 147 hlasy proti 70. Vděčně :nužeme zaznamev~ativ zn:ařen~ 
požadavk-u velkostatkářského, vzpomene:ne-}I SI na malomoc <: .. zlvorem ObCl 
haličských, kde podobný zákon o vyloucem velkostatku byl pľlJat] 

4 [Zřízením okrv~sních zavst.u~itelstev ': v~echách opatře~a :výbor,~á šk?la, 
ve které lid zvykal ZlVotu vereJnemu a cVlcll se v samosprave, v mz naJezal 
ochranu národnosti své proti byrokracii vždy ještě poněmčujís:í. Proto strana 
německá jen s odporem a nechutí přijala tuto instituci v Cechách, kdežto 
na Moravě do té doby dovedla ubrániti se zavedení jejímu.] 
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velmi živý smysl pro otázky národohospodářské, obklopoval se 
vynikajícími spolupracovníky technickými a způsobil, že sněm přijal 
rozsáhlý plán prací veřejných; země pokrývala se sítí dráh) jichž 
ote~ření působilo nejšťastnějším vlivem ve vývoj bohatství národního. 

Většina předložila vládě s příznivým dobrozdáním petici 
lékařů, kteří žádali, aby na universitě byly otevřeny přednášky 
české; na technice pražské t při novém zřízení jejím stolice 
učitelské byly zdvojnásobeny a čeština výslovně na roveň polo
žena němčině. Konečně zákon školní roku 1864 v zásadě uznával 
určitě rovnost obou jazyků užívaných v království: ve školách 
národních jazykem vyučovacím bude jazyk většiny obyvatelů míst
ních; co do středních škol, gymnasií a reálek, ústavy ty dělí se 
na české a německé, ale na všech druhý jazyk zemský je před
mětem povinným. 1 Tento zákon, kterému Němci přezděli ~Sprachen
zwangsgesetz <, vzbudil mezi nimi výbuch zuřivosti a Schmerling 
na naléhání jich nedal ho schváliti. Byl stvrzen o něco později 

zásluhou Belcredovou, a právě toto opatření vytýkali mu centra
listé s největší příkrostí: jakmile se domohli moci roku 1868, 
zrušili ten zákon. Poslanci čeští jednohlasně usnesli se o povinném 
učení se oběma jazykům na všech školách středních. Od té doby 
mnozí zmalomyslněli víc a bojí se, aby znalost němčiny neusnad
ňovala odpadlictví. Obavy to dosti liché a to tím spíše, že silou 
okolností počet Čechů vzdělaných, kteří neznají německy, nebude 
nikdy velmi značný, a což není nepříjemný a nebezpečný systém, 
který nepronikavou přehradou odděluje dva kmeny, jež příroda 
nutí, aby žili vedle sebe! Není možno, aby všickni obyvatelé 
Čech mluvili oběma jazyky: ale co nedorozumění by zmizelo, 
a jak by bylo usnadněno usmíření, kdyby lidé tříd vyšších, ze
jména všickni ti, kteří jsou povoláni, aby hráli úlohu v životě 
veřejném, znali stejně oba jazyky! Sněm roku 1864 pochopil to, 
a kdyby zákon školní byl býval proveden, bylo by se vyhnulo 
většině nynějších nesnází. 

Přese všecko úřední týrání Čechové důvěřovali svému štěstí. 
Praha hlavně usnesením rady městské, která prohlásila, že čeština 

1 Rozdělení bylo nesmírně příznivé Němcům, kteří zachovali si gym
nasia v Budějovicích a v Plzni, kde většina žáků byla jistě česká. Podle 
nového systému jazyk český nebyl aspoň již obmezen, jako bylo tomu dříve, 
na gymnasiích českých, na vyučování náboženství a Jazyka i písemnictví 
národního, a stával se opravdu jazykem vyučovacím. 

A. Denis·VančuTa: Čechy po Bílé hoře. II. 29 
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bude jazykem vyučovacím na školách obecných, pozbývala rychle 
'tvářnosti německé, kterou zachovávala ještě roku 1860 a stávala 
se velkou metropolí slovanskou, kterou je podnes. > Umělecká be
seda« shromaždovala umělce, spisovatele a osvícené ctitele umění 
a působila hned od svého založení co nejšťastněji v rozvoj dušev
ního a společenského života. Sbor pro zbudování národního di
vadla, v jehož osudech zobrazovaly se jednotlivé fase vývoje ná
rodního od roku 1848, rozestřel po království síť svých poboček. 1 

Slované mají velmi živý smysl pro projevy života veřejného, hro
madné petice, tábory, slavnosti památné; všecky záminky přišly 

vhod a všickni hrdinové vyvoláváni po řadě, od Husa po Šafaříka 
a Havlíčka. 

Ministerstvo na tyto projevy odpovídalo drážděním a proná
sledováním. Mecséry, ministr policejní, byl správcem Čech za doby 
Bachovy; zanechal špatnou pověst v Praze, vědě! o tom a chtěl 

ospravedlnit antipathii Čechů. Prováděl bez ohledů nejhorší na
řízení absolutismu; úředníci, jsouce takto jisti, že zalíbí se svým 
představeným, pořádali pravé honby na vlastence; rádi vyhlašovali 
je za nepřátele mocnářství, popuzovali proti nim hněv vojska; 
chvílemi se zdálo, že ministr hledá srážky. Noviny byly zahrno
vány procesy, konfiskacemi a pokutami; se žurnalisty, odsouzenými 

1 [O zřízení samostatného divadla českého veliké zá~luhy měl Rieger. 
Když roku 1861 zvolen byl do výboru zemského, přijal intendanci českého 
divadla -- intendantem německého divadla stal se někdejší druh, od nedávna 
odpůrce politický Dr, Ad, M. Pinkas - způsobil, že zemský výbor přiměl 
ředitele stavovského divadla, aby dával v témdni dvoje a od 1. ledna 1862 
troje představení česká. Ve schůzi zemského výboru dne 2l. ledna r. 1862 
usneseno k návrhu jeho, žádati na sněmu, aby uzavřel, že se ze zemských 
prostředků s použitím fondů k tomu účelu sebraných má vystavěti české 
divadlo, a že se provedení jeho, důstojnosti země přiměřené, svěřuje zem
skému výboru, j~nž k tomu cíli smí ze zemského fondu vynaložiti až do 
300.000 zlatých. Sťastná a plodná byla myšlenka Riegrova - ač na počátku 
potkala se s tuhým odporem zvláště mladších horlivcův - aby, než zbudo
váno bude veliké divadlo národní, vystavěno bylo ze zemských peněz 
české divadlo prozatímní, jež postaveno na zadní části staveniště pří
štího národního divadla tak, že později mohlo býti připojeno k budově hlavní 
za sál ke zkouškám, za skladiště garderob a p. V prozatímním divadle od
chováno obecenstvo i síly výkonné jak pro činohru tak i pro zpěvohru pří
štího velkého divadla národního. Dne 18, listopadu 1862 zahájena byla diva
delní představení v tomto prvním samostatném stánku české Thalie tragoedií 
Hálkovou Vukašínem. Do let 60tých náleží kultus Shakespearův, jenž litera
turu českou obohatil př~klady dramat Shakespearových prací K. Douchy, 
J. J. Kollára, Ladislava Celakovského a Jak. Malého a hrdinům mistrných 
tragoedií . dostalo se výtečných interpretů v $lbou Kollárech, Šimanovském, 
slečně Malé (pozdější paní Sklenářové), paní Samberkové aj.] 
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pro precm tiskový, bylo zacházeno jako se zločinci sprostými: 
hlava jim oholena, oblečeni v šat trestanecký. 

Tato okázalá hrůza byla hnusná, což jí nechránilo, aby ne
byla trochu směšná, a nesnáz, kterouž ukládala straně národní 
byla více než vyvážena horlivostí, kterou čerpala z půvabu nebez~ 
pečenství a z pýchy obětování se. Slované jali se vnikati do 
vyšších kruhů měšťanských, dlouho téměř úplně uzavřených jejich 
propagandě, dostávali se též do velkoobchodu a velkoprůmyslu; 
cukrovary, jež se šířily zprvu hlavně v krajích českých, přispívaly 
přes náhlé převraty, jimiž prošly, značným poměrem ke vzrůstu 

kapitálů v zemi; spolky hospodářskými šířilo se užívání strojů. 

Pokrokem blahobytu spolu s potřebou svobody vzrůstala osobní 
důstojnost a láska ke vzdělání. 

Literatura česká nebyla již obmezena na malý kroužek pro
roků; s počtem čtenářů rostly její snahy, i chtěla státi se obrazem 
a vůdkyní všeho života národního. Rieger t s podnikavým knih
kupcem I. L. Kobrem konečně t r. 1859 odvážil se oné encyklo
paedie, o nfž Jungmann snil již roku 1815, ale netušil její roz
sáhlos5 i a významu. Tento »Slovník naučný« t (1859-1874), 
jímž Cechové právem jsou hrdí, a jenž v mnohých věcech, zvláště 
ve všem, co se týče dějin slovanských, zůstává posud vzácnou po
můckou pracovní, tvořil slavnou bilanci díla vykonaného generací 
zakladatelů, která žila již jen několika slavnými představiteli. 

P a I a c k ý, jenž věkem neochabl v činnosti ani neutuchl v hor
iivosti, vkládal pronikavější pohnutí ve své vypravování »D ěj i n 
II á rod uče s k é ho«, čím více blížil se době nové. Nedostačo

valo mu, že své spisy věnoval národu svému; chtěl po sobě zů
stavit učence schopné, aby pokračovali ve zkoumání, které byl 
zahájil, a jeho vedením a podnětem připravovaly se veliké sbírky 
pramenů a listin archivních, jimiž umožněno bylo následovníkům 
jeho, aby své výzkumy pevně založili na nerozborných základech. 
Erben počal roku 1857 .Regesta diplomatica nec non 
e p i s t o I a r i a B o h e m i a e e t 1\1 o r a v i a e«, v nichž pokračoval 
potom Emler, jenž svými publikacemi .Reliquiae tabularum 
terrae regni Bohemiae« (1870) a svými ,Prameny dějin 
čes ký c h« vřadil se mezi přední veliké učence současné. G i n
dely sbírkou >Dekrety Jednoty bratrské. (1865) zahájil 
vydávání pramenů, vztahujících se k náboženským dějinám zeměF 

29* 



434 

a jako pokračovatelé a spolupracovníci závodili s ním Bor o v ý, 
D vor s k Ý a jejich spoluzávodníci. 

W. W. Tom e k, jejž nová škola historická uznává za vůdce 
vedle P a I a c k é h o, nepožívá ani ve své vlasti slávy, jíž zasluhuje. 1 

Cizinci ho neznají, protože přestal právě jen na dějinách národ
ních, a že skoro všecky práce jeho jsou sepsány česky. Co do 
jeho spoluobčanů, hojnému jejich obdivu chybí poněkud upřím
nost a vřelost, což vysvětluje se povahou jeho převládajících vlast
ností. Protože vyrostl za vlivu romantismu vlasteneckého, tvrdo
šijně hájil these, jež byly drahé mládí jeho, a vedl si s prudkostí, 
jež urazila tím více, že věc nebyla dobrá, a že mistr čtenáře své 
zvykl větší jasnosti. Tyto omyly byly tak řídké, že mizejí v životě, 
který neznal jiné inspirace než hledání pravdy. Tento konserva
tivec směru přesně katolického napsal nejkrutější spis obžalovací 
proti zlořádům církve římské na konci středověku; tento spojenec 
šlechty feudální byl jeden z prvních, kteří v anarchii aristokrati
cké vyznačili. hlavní příčinu zkázy Cech v XVI. století. Špatné to 
podmínky, aby si získal sympathie stran! Tomek byl poslancem 
po velmi dlouhá léta a několikrát jeho vliv na události byl sku
tečný. - Nikdy však nemiloval politiku a nedbal· hluku a reklamy; 
lid zapomenul na tohoto tichého učence, který neúčastnil se jeho 
vášní a nedbal jeho oslav. I dnes kolik nejosvícenějších Cechů 
netuší, kdyby jim voliti bylo delegáty, kteří by je zastupovali 
v areopágu světovém, že Tomek byl by s Riegrem a Dvořákem 
nebo Fibichem 2 jedním z nejvzácnějších kandidátů, na něž volbou 
svou by byli odkázáni. 

Žák Palackého, jenž poznal jeho schopnosti vynikající, ale 
hodný, aby postaven byl po bok učitele svého, vypravovatel dějin 

města Prahy, mnohem více než vrstevníci jeho byl chráněn od 

1 W. W. 1: o m e k narozen 31. května 1818 t v Hradci Králové. Napsal. 
.D ě i e zem ě Ce s k é< (1843), od té doby často nově vydávané, a .D ě je m o c
nářství Rakouského< t (1858 a 1887); .Děj epís uni versity Pražské. 
(1848). Ale dílo, jež založilo slávu jeho, jest >D ě i e pi smě s t a P r a h y<,. 
jehož díl první vyšel r. 1855 a jehož díl XII. pochází z r. 1901 a sáhá až ku 
prahu války třicetileté. Viz o Tomkovi yýbo[ný článek V. Novotného, žáka 
a někdejšího jeho pomocníka, v Gollově Ces. Cas. histor. 1898, str. 145 a násl.. 
[O vlivu hr. Lva Thuna ve vývoj smýšlení Tomkova viz str. 374.] 

2 [Zatím z řady současných slavných představitelů smrtí vyrváni všichni 
mimo stařičkého Tomka, jenž do nejpozdnějšího věku zachovává neumornou 
·sílu pracovní. Ještě r. 1901 vydal XIT. dí! Dějepisu města Prahy, roku 1905, 
1. dí! svých Pamětí a dotiskuje právě jejich II. část.] 
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přeludů fantasie bezpečností vědecké své methody: nechce být 
ani moralistou ani filosofem; nedogmatisuje ani neprorokuje; nemá 
jiného cíle než z pramene nejjistějšího získati všecky zprávy v něm 
obsažené Dostihuje jakési vznešenosti pevností svých konstrukcí 
a pře?ojnou bohatostí svého vypravování; podává nám v nejvyšším 
stup11l CIt skutečnosti a života. Kritikové literární, kteří studovali 
rozvoj ducha českého v XIX. století od optimismu Dobrovského 
a mystického idealismu Kollárova až k vystřízlivělému pesimismu 
a realismu vrstevníků, příčinu těchto přeměn hledali hlavně v ci
zině, a nelze popírati, že spisovatelé francouzští, ruští a skandinavštf 
jsou učiteli nejoblíbenějších dnes spisovatelů českých; vedle těchto 
vlivů cizích nesmí se však zapomínati na příčiny obecné: mezi 
nimi rozvoj ducha vědeckého a přeměna způsobu práce historické 
nepůsobily zajisté nejméně. Tomek právě tím zaujímá důležité 
místo nejenom v historiografii, ale v dějinách myšlení českého za 
naší doby. 

Kolem roku 1860 minula konečně doba, kdy snahy vlastenců 
přestávaly téměř na utvoření terminologie vědecké, kdy za pro
slulé učence pokládáni spisovatelé, kteří složili měřictví nebo fysiku 
pro začátečníky. Jan e m Ev. P u rky ní (1787-1869) a Jan e m 
Sv. Preslem (1791-1849) vzbuzena byla čilá horlivost a rozvojem 
průmyslu rozšířena potřeba výzkumů technických. Cechové přejali 
od Němců jejich smysl pro podrobnosti a jejich obvyklou přesnou 
meth~dll a trpělivé sebezapření, a zároveň ze svého dřívějšího ro
mantismu a ze svých styků s druhými Slovany zachovali si lásku 
~ o~ecným ideám a jistou jemnost mysli a otevřenost ducha, je
JlC~z stopy nacházíme i v jejich konstrukcích nejabstraktnějších; 
ul1lversitě vídeňské dali některé nejznamenitější professory a sboru 
dělostřeleckému a ženijnímu nejdůkladnější síly; jména geologa 
Jana Krejčího (1825-1887), lékaře Edvarda Alberta 
(1841-1900) nebo mathematika Emila Weyra (1848-1893) 

'kl JI prom a za hranice mocnářství. 

Škola právníků českých, jež se proslavila v XV. a X VI. století 
a jejíž duch ~e zachoval až do počátku naší doby, nabyla znovu 
svého lesku. Casopis »Právník«, založený r.1861, sdružoval četnou 
skupinu mladých mužů, kteří s nejdůkladnější učeností spojovali 
úctu k tradicím národním. Jo s. K a 10 u s e k připravoval svou 
vzornou knihu "Státní právo české. (1871), kde položil pevné 
základy k ústavním dějinám království. Na universitě působili na 



436 

čas dva neznamenitější právníci v mocnářství. U n g e r, rozhodný 
centralista a později spolupracovník Auersperkův (1871), obnovil 
vyučování soukromému právu způsobem historickým a methodou 

, '1 A n tRa n d a po něm pak nebyl pouze vykladatel srovnavacl. . 
odivuhodně pronikavý a svrchovaně jasný; hleděl prozkoumati 

~ůvod zákonů, vyložiti je podmínkami, za kte,rý~~ povstaly" sle~o
vati jejich vývoj a prohlédati jejich z~ěny; na~ezl te~y ;nezl y pr~v
nlky prvního řádu, mezi ty, kteří JSou dostl promkh myslemm 

předků aby pokračovali v díle jejich. 2 

M~žové jako Tom e k a Ran d a leskem, kterým září národu, 

a pevným rázem, který vtiskují mladým lidem, zne~ožňuj~.od~ad
Iictví a od okamžiku, kdy národnost česká byla [mmo pn, pred
choz; škola literární, jejímž výlučným heslem bylo zachování idee 
slovanské stala se neužitečnou, ba na překážku. Před rokem 1848 
byla Již ~yčerpána a Havlíček připom!nal, ž~ k~ihy pr~dchn:,té 
nejlepšími city mohou býti přece velmi prostred,?l. - »Prede,vsHl) 
nesmíme se tajiti mrzutou pravdou, že je v Cech ách (take na 
Moravě a na Slovensku), z dopuštění božího každý spisovatel 
také zároveň vlastencem, a tato bytost vlastenecká jest ,v. n~m 
s bytosti spisovatelskou nerozdílně spojena. To se zdá by tl sice 

1 U n g e r vyučoval na universitě Pražské v letech 1853 -1856, Viz 
,Die deutsche Karl-Ferdinands Univer~itaet in Prag unter 
der Regierung Seiner Majestat des Kalsers Franz Josef 1.<, 
v Praze 1899, str. 119. , 

• Ant. Randa, narozen roka 1834 t v Byystři.~~ nad Ublavo~. [~; 1861 
h bTto al se pro rakouské právo občanske, obdrzel J1Z roku 18.62 mlmoradnou 
p~o}~ss:ru s vyučovacím jazykem čes~ým .. Literá~ní. svou ČIn?ost v Jaz~ku 
y k' očal r 1861 v časopise >P r a v n I k«. prave toho roku zalozene~. 
~e~k~rr:.8~4 s D;. Prachenským, Škard0;.t ya jiný;ni .česk~m~ 'právníkyy zal?zll 

P · ickou J' edn otu« ku pěstovám vedy pravm a statm jazykem. c~skym, 
> ravn . ' • k' y d ě vychovalllm do-Veliké zásluhy zjednal si o zřízení umverslty ces e, p~e n, ~ y .• . 

t • ských docentův a umístěním jich na posavadm umverslte, jez nyaby~ 
~~~a Utí~ víc a více rázu utraquistického, a ~one~n~, .k?yž odpore.m ~emc,: 

y bylo provedení rovnoprávnosti na umverslte, uSlhm o rozdelem stare 
zmareno • y' . . ·C·e ké Randa 

'versit na českou a německou. Na nove znzene uU1~ers: e c.s .y v. 

Up~l Tomfovi zvolen byl za druhého rektora.] Oba. hl~vU1, spiSy, Jlmlz zahlozIl 
la'vu J'sou' "Der Besitz nach oesterrelchlschem Rec te, 

svou s , . . R h t d p r e u s s i s che n mi t Ber li c k s i ch t i g u n g des gem e lil e n e c es, es, 
'r~ nzosischen und sachsischen Gesetzbuches<, v LIpsku 1865, ~ 
'D"er Erwerb der Erbschaft nachoesterreichischem Recht~ a~ 
Grundlage des gemeinen Rechtes<, ve Yídni ~~67: V:,:konáva v~~ 
v různ' ch odvětvích studií právnických, a duch Jeho oZlvu)e vsec~y profe 

~ávnické fakulty pražské. [Vědecké zásluhy Randovy .uzn~ny doma 
~ory .P. eY Roku 1881 ]'menován byl doživotním členem panske snemov~y. <;
I V CIZlll . I kYt' . d . h akademlcke 
řádn' m členem říšského soudu. Na sk on u .c,:s ne sve .. ra y o. . 
rokuY 1904 povolán byl za ministra krajana. do mllllsterstva Korbrova a zustava 
v úřadu tom i v ministerstvu Gautschove.] 
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na první pohled nepatrná věc, ale každý kritikus nejlépe vi, jaký 
to zpropadený háček. Některý spisovatel vydá knihu, některý 
kritikus napíše, že ta kniha nestojí za nic. Kdyby byl onen spi
sovatel jenom spisovatelem, neměl by proti tomu úsudku žádný 
nic, ba ostatní spisovatelé by se v tom mínění všickni z bratrské 
a kollegiální lásky také shodli. Ale onen spisovatel je také vla
stencem, a proto v jeho osobě uražena sama vlast a všickni vla
stenci napořád; a následovně se onen kritikus nesmí od té doby 
opovážiti v létě po deváté a v zimě po šesté hodině z domu vy
jíti bez hole.« I 

Žerty Havlíčkovy nebyly však s to, aby rozptýlily poněkud 
dětinskou předpojatost a absolutism dopřál nového vlivu opozdě
ným žákům Kollárovým. Jejich nadšení bylo dávno vyčerpáno a 
líd odvracel se v nudě od jejich práce; mstili se za to tím, že 
svými žalobami pronásledovali smělce, kteříž odvážně se pouštěli 
na dráhy nové a kteří se nespokojili časováním: Já jsem Čech 
ty jsi Slovan. - Vlastenectví, aspoň až dosud, jest jednou z pod~ 
mínek osobního vývoje, a je při rozeno a potřebno, aby národ, 
jehož existence jest ohrožena, shromáždil všecky své síly k od
ražení útoku hrozícího; ale odpor jeho, jehož cílem jest obrana 
jeho života, nesmí vyplňovati jej zúplna. Vlastenectví je jako zdraví, 
jemuž nikdo neupírá, že je nejvzácnější ze všech statků, s vý
hradou, aby nezabíralo všecky naše myšlenky. 

Vynikající zásluhou J o s e fa V á c. Fr i č e a těch, kteříž ozna
čováni bývají způsobem dosti nesprávným jménem novobyronistů, 
bylo, že přemohli konečně jednotvárný a plačtivý sentimentalism, 
kterýž opakoval od čtvrt století starou písničku. Již za doby abso
lutismu K. J. Erb e n 2 a B o žen a Něm c o v á 3 počali působiti 

• 1 [K. Havlíček, .Kapitola o kritice< v Sebraných spisech vydaných 
nakladem Svatoboru od Váco Zeleného (v Praze 1870), titr. 168.] , 

.' .~are.~)aromír Er~en (1~11-=-1870) t z Miletína, je z nejryzejších 
a neJza)lmav~Jslch postav v I!terature ceské. O .Kytici« (1823) viz před
ml.uvou y'r~~I}c.kého ~ ~ysIání z roku 18'?1. -- Z vědeckých prací Erbenových 
neJ.dule~lteJ~1 Je vl~alll Ses!erých knihy Stítného o obecných věcech křesťan
skych, ceskych SpiSU Husovych, t BartosQvy Kroniky Pražské Harantovy Cesty 
do sv. země, prvního dílu Regest atd. ' 

, .• [B o žen a Něm c o v á (1820-1862) rozená Panklová t narozena ve 
Vldlll,. provdaná za finančního úředníka, který za vlastenecké a literární pu
sobem manželky své trpěl přesazováním a konečně zbavením úřadu. Za po
by~u syého v Domažlicích poznala život svérázných Ch o d ů jejichž bída 
dusevllly v,zbu~lla hluboký její soucit (viz str. 190 a její >Obrá'zky z okolí 
Domazlolckeho:). - Za pobytu na Slovensku čerpala látku k půvabným 
.Obrazum ze zlvota slovenského •. Z belletristických jejích skladeb 
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proti tradicionálním otřepaným frasím a upřímností své inspirace 
a svým úsilím, aby vešli v přímý styk s národem, ohlašovali čer
vánky nové doby. Erbenova »Kytice« uvitá z pověstí národních 
vyšla roku 1853 a t o dvě léta později (1855) .B abička« Boženy 
Němcové, nejoblíbenější ze všech románů českých, jedna z nejvzác
nějších prací literatury české, jež přeložena byla do většiny jazyků 

evropských. 1 

Ani Erben ani Němcová nebyli spisovatelé z povolání. Erben 
byl velmi pilný a velmi vzdělaný archivář; Němcová, chudá 
a hodná žena, věnovala se svým dětem, jež u velké bídě vycho
vávala. Její muž, úředník finanční stráže, byl na pohřbu Havlí
čkově; byl velmi vysoký, udali ho, že vynikajícím způsobem 

účastnil se manifestace. Byl zbaven úřadu; a tento šprým vtip
ného policisty uvrhl v bídu domácnost, jež od té doby žila jen 
z podpory několika přátel a z vý'dělku Boženina. Hubený to pra
men, pomyslíme-li, jaké bylo tenkrát české kněhkupectvL Erben 
byl též udáván a nenáviděn reakcí. 2 Jejich neštěstí sblížilo je a vy· 
vinulo v nich něžnost srdce a soustrast s ubohými; Kytice a veské 
povídky Němcové působí na nás půvabem, že není v nich nic hle
daného, přednášeného a strojeného. Jsme pohnuti a okouzleni 
střízlivou prostotou tě~hto vypravování, jich skromnou emocí a 
jich odevzdanou melancholií. Jeto vzácné umění, ale obmezené 
a neschopné obnovy; jemná vůně těchto pověstí brzo vyvane 3 a 
něžná průhlednost těchto duší souvisí poněkud s tím, že jim chybí 

hloubka. 
-Lada Niola<, sbírka, kterou Frič vydal tak směle roku 1855, 

a almanach» Máj <, který vyšel roku 1858 ve chvíli, kdy stahovaly 
se mraky války s Italií, byly projevy nové školy. - Byl to pěkný 
hluk: »osoby bez nadání, jež za tou příčinou i každému jinému 

vedle .Babičky' vyniká >Pohorská vesnice< (1856), povídka z okolí Do
mažlického, kdež užito k charakteristice osob a děje dialektu chodského a 
slovenského. Rozkošné jsou obě sbírky .Národních pohádek a pověstí«, 
českých a slovenských.] 

1 [Mimo jazyky slovanské Babička Boženy Němcové přeložena byla též do 
němčiny, angličtiny, francouzštiny (dvakrát) a rumunštiny. Druhý překlad [fall
couzský od Thiérota byl přijat ve Francii s uznáním a pochvalou originálu.] 

2 [Viz str. 354.] 
3 [Tak zdá se pozorovateli vzdálenějšímu; u nás Kytice a ještě více po

vídky Boženy Němcové neztrácejí své jemné vůně, ba vábí k sobě čím dál 
více čtenářstvo. Jednotlivé skladby Kytice jsou hudeoně zpracovány v melo
dramatech a symfoniích našimi nejpřednějšími skladateli (Dvořákem, Fibi
chem, Bendlem, Měchurou, Kovařovicem aj.).] 
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nadání upíraly, žárlivě se vrhly na nový almanach, aby jej strhaly, 
ponižujíce každou v něm práci i od autorů dávno uznaných, 
jejichžto příspěvky do podniku toho málem za svatozrádu pova
žovaly. Jak se mohli opovážiti jíti ruku v ruce s oněmi literár
ními ,proletáři' beze jména, bez minulosti a budoucnosti!. \ Tito 
revolucionáři neměli v skutečnosti tuze černých záměrů. Jako mnoho 
jinochů myslili též oni o sobě, že jsou zkaženi, co svědčí o ne
obyčejné nevinnosti; vybočovali někdy z pravé míry a své poža
davky vyjadřovali s emfatickou bujností. - Což očekávat od mla
díků, kteří by nebyli přesvědčeni, že ubírajíce se do hospody, 
spějí k obrození světa; Život dosti brzo se postará, aby přistřihl 
jim křídla a zdržel jejich vzlet. 

Byli neuctiví ke svým předchůdcům, což bylo jejich povin
ností, protože v umění ohled jest jen výrazem zručnosti a slabosti. 
Nové pokusy ukázaly jim, co bylo dětinského a lichého v blaže
ném optimismu jejich předchůdců, a věděli, že hymny na věčnou 
spravedlnost nikdy ještě nezahnaly tyranů. Jejich čela, jež ponej
více stínila ještě rozcuchaná kštice, byla zasažena bouří; poznali 
udavačstvÍ, krutá a nespravedlivá podezření, zbabělost lidu, zradu 
sobectví a strachu; chtěli vysloviti svou bídu a své záští, své na
dšení hledali u Berlioze, Huga a zvlášť u Byrona. 

Nepochopili ho vždy docela dobře a přečasto přestali na tom, 
že napodobili jeho postup a jeho formule. Aspoň naučili se od 
něho vyjadřovat obecné city a vybaviti se z úzkého a j edno
tvárného kruhu, kam chtěli je zavříti. Byli obviňováni, že zrazuj í 
svůj národ, což od půl století je kletba, jež vrhá se v Čechách 
na hlavy všech, kdo nechtí jíti po cestách vyjetých. Myslili pouze, 
že je zbabělé a zpozdilé zatarasovati se čínskou zdí, že třeba 

spojiti se s druhými národy, aby s nimi hledalo se rozřešení zá· 
had, jež nám ukládají společnost a příroda. - Navyklo se žíti 
v jakémsi klamu a myslilo se, že obtíže se překonají, nebude-li 
se o nich mluviti; k černu tato malomyslnost! Nadešel okamžik, 
kdy třeba pohleděti do očí světu a životu; literatura byla při1iš 

dlouho jen ukolébavkou, kterouž uspávalo se dítě; dítě vyrostlo, 
pocítilo touhu a potřebu pravdy. 

Dvojí službu prokázala české literatuře škola z roku 1858. 
Předně navázala znovu styky s Evropou: v době, kdy národové 

1 Karolina Světlá, .Z literárního soukromí., str. 33. 
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žijí v tak úzkém spojení, kdy jejich existence, jak mravní tak 
hmotná, záleží na stálé výměně služeb, jest již nebezpečno pro ně
kterou skupinu býti jaksi zadržován stranou od civilisace zvláštností 
svého jazyka; nebezpečenství vzrůstá, když neprozíraví kritikové 
káží tomuto národu soustavné osamocování. Vycházejíce cio ciziny 
Čechové unikali mystickému idealismu, v kterém byli uvězněni, 
cítili důležitost skutečnosti, vybavovali se z formulí všedních a po 
prvé porozuměli, že národ český není hoden úcty a lásky jen 
proto, že má hrdinnou minulost, ale proto, že záleží z lidí, kteří 

bojují, pracují a trpí; nepozorovali ho již jen v znetvořujícím 

zrcadle pověsti, ale v složitosti života. Literatura přestala býti ká
zaním, stala se méně vzdělávací, však spontannější, méně nucenou, 
však rozmanitější a též zajímavější. Mladí spisovatelé, kteříž obvi
ňováni byli z odpadlictví, vraceli se naopak k pravým tradicím 
národa, utilitárního i morálního, málo zaujatého pojetími meta
fysickými, praktického i neustupného, přemítavého i žertovného • 
schopného nadšení, ale jen tenkrát, když cíl je blízký a úspěch 
možný. 

Obecenstvo bylo dávno syto ubohých a nuzných splašek, jichž 
mu nalévali jeho básníci, přijalo almanach z roku 1858 »jako sku
tečný máj, jenž puky a poupaty svými slibuje národu nový kve
toucí život, bohatou, utěšenou, krásnou sklizeň, z níž vzejde nová 
úroda, stále jen úroda pořád hojnější, požehnanějšÍ,« Jeho vděč
nost přesahovala zásluhu nových jeho miláčkův a zjednala jim dů
věru v příčině jejich dobrých záměrů. Marně stavěli na odiv písně 
samostatnosti a hráli si na obry: mnozí z těchto chlubilů byli 
hodnými žáky, poslušnými a dobře vychovanými; jejich vzpoura 
přecházela v rychlou lítost a za jejich smělou reklamou skrývalo 
se často zbOŽÍ, jež nebylo právě nejčerstvější. 

H á I e k, 1 jenž po dvacet let byl velikým miláčkem obecenstva, 
měl dalekosáhlé snahy: - stará literatura byla hubená a suchá; 
chtě! představiti č'ověka celého s jeho potřebami, jeho slabostmi, 
jeho velikostí, napraviti jej, vésti jej: > byl, jak praví sám,2 pomazán 

1 Vítězslav Hálek (1835-1874) t z Dolínku u Klecan. Slávu jeho 
počala lyricko-fantastická báseň Alfred (1858). Od té doby až do smrti své 
vydal velmi veliký počet spisů všech druhů slovesných, epopeje, t povídky, 
romány, cestopisy. - Jeho básně lyrické, >Písně večerní. (1858) a .V pří
rod ě« (1872-1874) tvoří pravý nárok jeho slávy. Viz o něm studii proni
kavou - myslím rříliš přísnou - Jas. Sv. Machara v Masarykově ,N a š í 
době. 1895. 

2 (>Večerní písně., 53-58.] 
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Bohem na proroka a kněze lidu svého, Bůh mu zjevil neznámá 
jiným tajemství a svěřil poklady nesmírných říší, aby z nich čerpal 
nadšení a přispíval k lidskému štěstí, hlásaje píseň lásky a smilo
vání.. 1 Neobmezujte vnuknutí básníkova a nesúžujte jeho vliv: 
nic lidského není mu cizí a jeho kovový hlas přesáhá hranice.
Stoupenci .. staré školy vzali si z toho podnět k obvinění jeho 
z kosmopolitismu, a opravdu v jeho dílech je hojně nápodoby: na 
každé stránce setkáme se s reminiscencemi neb s upomínkami více 
méně určitými na Heina, Byrona, Puškina a Mickiewicze. To vše 
jen povrchně; skutečnou výtkou, které zasluhuje Hálek, není, že 
hledal vzorů v cizině, ale že nepronikl až v nejvnitřnější myšlenku 
spisovatelů, jimž se obdivuje; napodobil způsob Byronův, ale nic 
není méně byronovské než jeho dílo. 

Tento lžiprorok je milá duše. Měl dobrou povahu, štěstí mu 
přálo; příroda byla dobrá, protože vydala umělce takového, jakým 
byl on. Dnes kritika podrážděná jeho naivním optimismem a do
bráckou domýšlivostí, vytýká mu jeho povrchní a prázdnou psy
chologii a vidí již jen cop a řev tomto málo divokém vzbouřenci; 
vypouští ho z literatury, aby odkázala ho do literární historie. Pří

lišná to přísnost, jejíž důvody zmírní potomstvo. 
Pravdou aspoň jest, že úspěch Hálkův nebyl by ani tak vše

obecný, ani tak rychlý, kdyby byl opravdu odtrhl se od návyků 
obecenstva. Podával mu dost exotismu, aby povzbudil jeho zvě
davost, aniž odváděl je z domácí půdy; čtenáři libovali si v něm 
zvláště následovníka Čelakovského a byli mu vděčni, že líčí jim 
s tak rozmilou něhou půvaby země české. Jeho píseň, poněkud 

krátká, má chvílemi něžnost úsměvu na rtech mladistvých a vedle 
toho je v jeho verších něco, co ohlašuje úsvit nové doby, cit přes
nější, umístněnější, vzpomínky určitější. Jaroslav Vlček zajisté pře
hání poněkud, spatřuje-li v něm reformátora sociálního: ale on 
sklání se k nízkým, miluje je a jeho přirozená vlídnost, která 
zjemňuje jeho kresbu, zostřuje také její působivost; od Turgeněva, 
jejž mnoho studoval, naučil se sympathii, jež je snad podmínkou 
všeho vyššího realismu. 

Hálek měl dalekosáhlé snahy, na něž nestačilo jeho nadán 
poněkud uhnané; zemřel roku 1874, ve chvíii, kdy Svatoplukem 
Čechem a Jaroslavem Vrchlickým nastupovala nová generace. 

1 Maryan Zdziechowski, >Karol Hynek Macha i bajronizm če
s ki<, v Krakově 1893 (překlad český J. Voborníka, v Jičíně 1895) str. 64. 



> Jakoby osud sám, < praví Machar, >chtěl mu uspořiti marného 
soupeření a jisté porážky .• Mladí lidé našli tehdáž podporu a vudce 
v Nerudovi. 1 

Kázal jim totéž evangelium jako Hálek: otevřenost ducha, 
který se neptá ideí, odkud pocházejí, upřímnost, která se snaží 
představiti živou skutečnost, Gdvahu, která nevyhýbá se žádnému 
z problemů, jež znepokojují lidské svědomí; ale jeho slovo bylo 
účinnější, protože spojoval příklad s příkazem. Jeho začátky byly 
trudné; i když došel pověsti, byl v oblibě hldvně jako vtipný 
essayista, který ve svých feuilletonech šířil vnady vtipu věčně 

mladého a oslňujícího humoru. Zasluhoval této chvály: jeho prosa 
jako Havlíčkova - vyšší měrou - působí v nás dojem, že je 
řečí živou, kdežto u většiny druhých spisovatelů zdá se nám přílíš 
často, že čteme skladby výtečných žáků, kteří se cvičí v cizím 
jazyku. Bolelo ho však, že obf!censtvo vidělo v něm jen vynika
jícího feuilletonistu. Jeho bystrozrak, jenž byl neobyčejný, se ne· 
zapíral, když posuzoval sama sebe; nebyl v té věci nijak samo
libý; jeho život byl neustálou snahou po zlepšení a jeho díla vy
značují stálý pokrok. Ale jakkoli si přiznával bez milosti své ne
dostatky, cítil, že zasluhuje více než popularitu, tuto drobnou 
minci slávy. Obecenstvo, jež nerado vidí, když pomíchávají se 
druhy slovesné a když přehazují se jeho seznamy, potřebovalo 

poněkud dlouhého času, aby zpozorovalo, že tento duchaplný 
causeur jest umělcem prvního řádu. 

Docela mlád vydal se do boje proti vlasteneckým pokrytcům, 
kteří na spisovatelích především žádali českosti. - »U čme se 
u národů jiných,« odpovídal Neruda, 'poznejme stupeň jejich 

1 Jan Neruda (1834-1891), syn města Prahy, kde ztrávil své mládí 
t (na Malé Straně), a odkud nevzdálil se nikdy. Všecken život svůj zasvětil 
literatuře; podlehl velmi živě vlivu .Mladého Německa., Heina, Gutzkova, 
a též Meissnera a Hartmanna, pak i Byrona. - Jeho .H ř bit o V n í k vít í, 
(r. 1858) minulo téměř bez povšimnutí. Podnikl potom vydávání .0 b r a z Ů 
ž i v o t a ({ (1859), kde bránil mladou školu proti zástancům panenské čistoty 
literatury české; pokoušel se o divadlo, ale neměl úspěchu i opustil je záhy 
a stal se členem redakce .Hlasu., později .Národních Listů. (1865); 
redigoval v nich feuilleton po dlouhá léta a provozoval tehdáž nesmírný vliv 
na duševní hnutí v zemi. Jeho .Knihy veršů. (1867), jeho ,Písně kos
mické. (1878), jeho »Ballady a romance- (1881) a jeho .Prosté mo
t i vy. náleŽÍ do první řady nejznamenítt jšich děl literatury české, a inspirace 
básníkova povznáší se, ještě výše ve .Zpěvích pátečních<, jež vyšly 
teprve po smrti jeho. Uspěch těchto básní byl předstižen popularitou humo
ristick.ých a realistických obrázků spisovatelových, .0bJazů z ciziny., 
"Povldek malostranských., >Arabesek. atd. - Zivotopis jeho viz 
v Ottově Slovníku naučném. 
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vývinu, spřátelme se. s jejich světem myšlenkovým a spracujme 
pak v sobě vše v celek nový s tím, co jsme s mlékem mateřským 
už obdrželi a ve vlastech svých seznali. Bude to pak zajisté slo· 
vanské, poněvadž co Slované jinak tvořiti nedovedeme.« Možná, že 
tehdáž nepamatoval vždy dosti na těžké podmínky, v nichž žil jeho 
národ, a jak přiznal se později, že > literatura, kterou pěstoval se 
svými přáteli, byla méně literaturou českou než literaturou vůbec.« 
potřeboval některého času, než uhodl, že »k svatému boji básníků 
připouštějí se jen bojující, kteří přicházejí odění ve svou vlastní 
zbroj.- Paradoxa to mladosti, jež nemívají důsledků. 

Některé z nejdojemnějších básní Nerudových jsou věnovány 
jeho rodičům a zvláště jeho matce; byl z oněch dětí věrných, 

v nichž daleké cesty neoslabí lásku k otcovskému krbu. U něho 
nebylo rhapsodií, nebylo tirad; na každé stránce chvěje se však 
ona vroucí láska k posvátné půdě předků, jež je jednou ze samých 
podmínek života mravního a dovolává-li se on »slavného dne, kdy 
lidstvo bude slaviti své letnice,' činí tak proto, že bude to konec 
nespravedlivého boje, jejž podstupovati Čechy jsou ještě odsouzeny. 
Vlast jeho kárala ze lži apoštoly hrubé síly a rozmnožila harmonii 
na zemi tím, že nedala se potlačiti, dvojnásobně posvátná, protože 
představuje spravedlnost a že je slabá: musí se snažit, aby získala 
účast lidstva pro svou existenci a proto je třeba, aby se nezavírala 
do svého zamlklého osamocení, a aby u samých nepřátel svých 
zjednala úctu své myšlence tím, že přejímá svůj díl utrpení a 
práce všeobecné. 

Řeklo se o Nerudovi í že .kovová struna lyry jeho vydávala 
takové zvuky, že bylo ji slyšeti nejen v Čechách, ale i za hrani
cemi,< pravdou jest aspoň, že velmi živě sdílel úzkosti svých 
vrstevníkův, a že nezůstavuje ho lhostejným žádný z problemů 

životních, jež nás se dotýkají. Nehledí vynutiti naše pohnuti, ba 
vytýkána mu poněkud přílišná střízlivost, poněkud chladná zdrže
livost; obrací se spíše k rozumu než k srdci; ale rozchvívá nás 
upřímnoóOti svého hlasu; jeho poesie nepůsobí ilIuse, ale vdechuje 
odvahu; utěšuje, ne tím, že hýčká naše přeludy, ale že probouzí 
naši vůli. 

Některá díla Nerudova byla přeložena do různých jazyků. -
Zda opravdu překládá se někdy cizí dílo literární? Co zbude v ně
meckém textu z oněch Malostranských povídek v originále tak 
živých, životem tak překypujících? Jediné umění jest opravdu vše-
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obecné - více než umění výtvarná, již mnohem méně nepronik
nutelná než díla literární - totiž hudba, a právě svým hudební
kům národ český je díkem zavázán za své první pergameny, jimiž 
propůjčeno mu občanské právo mezi vzdělanými národy. 

Roku 1863 B e dři c h S met a n a zadal ředitelství prozatím
ního divadla svou operu »Braniboři v Čechách<, jejíž první 
představení roku 1866 bylo přijato s nadšením. V tomto oboru 
hudby přirozené vlastnosti národa, podporované podmínkami 
zvláště příznivými, dospěly plného rozvoje, tehdy, kdy v jiných 
oborech nepřekročily ještě dobu pokusů. Čechové byli vždy ná
rodem hudebníkův a zpěvákův, a Praha byla v XVIII. století 
střediskem slavného umění: Gluck dával tu své první opery, Mozart 
slavil tu své nejskvělejší triumfy a založil tu slávu svou úspěchem 
Dona Juana (1787). Weber ze svého divadla v letech 1813-1816 
učinil nejznamenitější scenu střední Evropy a přispěl k tomu, že 
přivábena byla pozornost ku písním národním a odhaleno jejich 
kouzlo. Od té doby docházejí obliby a někteří skladatelé hledají 
v nich oblíbená themata. Rozhodný krok zbývá ještě učiniti: ne
spokojiti se přímou reprodukcí a otrockým napodobením těchto 

melodií, ale zase nalézti jaksi původní zdroje inspirace národní a 
přenésti do uměleckého díla tento spontanní projev bezejmenných 
básníků, kteřiž od věků podle svých radostí a žalostí skládali roz
manité písně své. Mylně soudívá se o Smetanovi a umenšuje se 
jeho zásluha, vidí-Ji se v něm jen pěvec, který sbírá rhytmy, jež 
poletovaly rozptýlené ve vzduchu; jeho protivníci posuzovali ho 
lépe, když obviňovali jej, že neváží si tradicí a že se dal do vleku 
ciziny. Jako Neruda i on věřil, že povinností umělcovou jest >vše
možně těžiti ze všeho toho, cokoli pokrok umění světového při

náší nám nového. Tím ovšem nikterak není míněno pouhé holé 
přejímání cizích vymožeností, ba ani ne pouhé jejich přizpůsobo
vání potřebám domácím, nýbrž pokračování v pokroku tom, roz
množování hřivny odjinud nám poskytnuté vlastní prací, slovem 
'Činné, nejenom trpné účastenství na celkovém rozvoji umění 

hudebního.« 1 

Jako žák Lisztův a tím veliký ctitel Wagnerův, otvíral duši 
svou kráse ve všech jejích formách, přesvědčen jsa, že, čím více 
-,-~-

1 Hostinský, .Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou 
hu d bu., v Praze, 1901. Je to kniha předůležitá pro dějiny všeho života 
·duševního v Praze okolo roku 1870. 
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se vybaví z předsudků školy, tím dílo, jež vytvoří, bude opravdo
věji národní, protože bude vyjadřovati upřímnou formou. totiž 
českou, city lidské. »P rod a n á ne v ě s t a« (1866), jež ;ůstává 
dosud nejmilejší operou Čechův,l a jež založila i v cizině pověst 
Smetanovu, odzbrojila kritiku kouzlem barev, bohatostí melodických 
motivů, jednotou a případností základního tónu a oním nejvyšším 
kouzlem, jež mimovolně připomíná veliké jméno Mozartovo. Díla, 
jež následovala, »Dalibor e , »Hubička< (1876), spornější, 

protože byla složitější, vyznačují novou snahu a aspoň v jistém 
smyslu, pokrok; stár, hluch Smetana utrpením zbaven jaksi ohledův 
a nesmělosti, jež ukládal mu zastaralý návyk posluchačův, ukázal 
posléze své umění v nádherných svých skladbách instrumentálních -
v kvartetu .Z mého života«, v cykiu symfonií »Má vlastc, 
jež samy zaručují mu první místo mezi moderními umělci. 

Tento pokrok ducha českého, toto odloučení se od starých 
tradicí, tento rozkvět vyššího myšlení byly provázeny bolestnými 
.zápasy: doba idylly a eklogy byla naprosto uzavřena. Naivní 
rmoutili se tím a mdlí viděli v tom znamení úpadku, kdežto 
z horlivosti bojů vysvítalo naopak vření horkokrevného mládí. 
Nikdy živel nebyl rušnější v Praze; týrání ministerské dodávalo 
heroického rázu projevům, jež byly by brzo staly se dětinskými, 
kdy by nebyly bývaly spojeny s jistým nebezpečenstvím: debatty 
sněmovní udržovaly pozornost daleko od parlamentu vídeňského
ldea národní sálala na venek; Slované moravští vymaňovali se 
~ejeny z podřízenosti, v níž až posud ~držovaly je třídy vyšší, ale 
1 z predsudků, jež oddělovaly je od Cechů; strana práva histori
ckého nabývala tu znenáhla většiny. Též ve Slezsku Poláci a Če
chové počali se organisovat, a eskamotáží zákona nedalo se více 
zakrýti místo důležité, jež Slované zabírají v této zemi. Federa
listé byli by měli velikou výhodu, kdyby pokus Schmerlingův byl 
se prodloužil ještě nějakou dobu: až udeří hodina konečného 
vypořádání účtů, čím pokročilejší bude jejich organisace a čím vy
cvičenější jejich síly, tím spíše budou s to, aby diktovali své pod
mínky. 

Pád ministerstva (v červenci 1865), jímž překvapen jen sám 
Schmerling, byl podstatně rozhodnut nezdary jeho politiky za
hraniční, z nichž v okolí císařově kořistili přívrženci Maďarův. Od 

. • 1 [V posledním cyklu oper Smetanových v měsíci květnu 1905 ,Prodaná 
<l1evesta< provozována na jevišti zemského divadla po 427-té.] 
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chvíle, co Bismarck ujal se řízení věcí státních v Prusku (v říjnu 

r. 1862), zostřilo se víc odvěké soupeřství Hohenzollerův a Habs
burků. Schmerling neurčitým snahám ctižádostivým dvoru Vídeň
ského dal formu určitější a jako sám Bismarck i on v úspěšfc~ 
diplomatických hledal, čím by získal si mínění veřejné a utvrdil 
svůj vliv v duchu panovníkově. 

Františka Josefa s vládou ústavní nespřátelilo divadlo, jež mu 
poskytoval parlament: byl nespokojen rekriminacemi, rozhořčen 
protiklerikálními snahami jeho, unaven zmatkem skupin politických 
a neurčitostí programů. - t Orges, jeden z tajemných jednatelů, 
kteří působili podle diplomacie, představoval jemu, že jest vždy 
velmi nesnadno vládnouti se stranami vyslovenými, však právě 

tvoření stran že nelze více zabrániti. 1 - »Ovšem, kdyby jen 
byly se nejprve utvořily strany,< odpověděl melancholicky panov
ník, 'aby se mohly jasně poznati; ale tomu není tak, a nejhůře 
je, když mlčí nebo sledují jiné cíle, než k jakým se hlásí.« - Odpor 
který vždy choval k Schmerlingovi, a který stížen byl těmito ne· 
hodami, byl zdržován jen nadějí v náhradu, kterou mu ministr 
stavěl před oči. 

Ale ani na tuto půdu politiky zahraniční nenásledoval ministra 
bez vedlejší myšlenky. Duch jeho dozrával, neliboval si v dobro
družstvích, měl vedle sebe rádce opatrné, poněkud úzkostlivé jako 
Rechberka, jenž ho vystříhal od nebezpečenství, do něhož byl 
lákán. Moric Esterházy, jenž vstoupil do ministerstva v měsíci 

červenci 1861, a j enž představoval v něm směry starých konserva
tivcův uherských, půvabný, okouzlující, sledoval své plány zvláštní 
a strojil podzemní podkopy. Tímto vnitřním soupeřstvím zvláště 

byly ohroženy velkolepé a znepokojující kombinace Schmerlingovy. 
Sh romážděnÍ knížat ve Frankfurtu (v srpnu 1863) okázale in
scenované skončiio žalostně, a sokové Schmerlingovi upozornili 
císaře na chybu, ke které byl sveden tím, že lehce vzbuzena byla 
otázka federativní opravy v Německu. Tušil to ve chvíli, když 
odcházel do Frankfurtu, a upustil od svých snah všeněmeckých 
dříve, než Schmerling vážně podnikl svou výpravu. Jedním z pod
statných rysů povahy Františka Josefa je, že neodpouští rád těm, 
kdo nutí ho, aby spálil své koráby, a po každé, kdy dopustil ně
kterému ze svých ministrú rozhodnutí vážně kompromitující, jeho 

'0. Lorenz, .Aus dem Briefwechsel von Hermann Orges<, 
v Biographische Blatter, v Berlíně 1895, str. 346. 
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přemáhání bylo mu tak trapné, že poznával hned potřebu odlou
čiti se od rádce příliš mnoho vyžadujícího: tak při dvoře rakou
ském více než kde jinde skála tarpejská je blízko Kapitola. 

Od návratu ze schůzky Frankfurtské patrně ubývalo vlivu 
Schmerlingova: události, jež následovaly, ačkoli ministr neměl 

skutečně za ně zodpovědnost, spolek s Pruskem ve věci vévodství, 
válka nesmyslná proti Dánsku, spory potomní s Bismarckem ne
byly s to, aby zmenšily rozmrzelost panovníkovu. Uhři, dobře 

jsouce zpraveni u všem, co se dálo ve Vídni, vždy více pohrdali 
hrozbami protivníka, jehož dni byly sečteny. V říšské radě drobila 
se většina: autonomisté s Rechbauerem a Kaiserfeldem, vyčítali 

předsedovi ministerské rady jeho nesmířlivost vůči Mad'arům, čiří 

centralisté obviňovali ho, že Rakousku odcizil veřejné míněni ně
mecké. V skutečnosti byli od té doby přesvědčeni, že dni minister
stva jsou spočteny a nechtíce spojovati své štěstí s jeho, rozvíjeli 
nenadálou horlivost v obraně zásad liberálních. Chováním většiny 
zničen konečně vliv Schmerlingův u dvora: jestliže nedovede ani 
ukrotiti, liberály, jakou službu můŽe prokázati? 

V měsíci červnu 1865 konservativci uherští přiměli Františka 
Josefa, aby přijel na hospodářskou výstavu Peštskou: prohlásil tu 
slavnostně, že je .naprosto rozhodnut učiniti vše, co může, aby 
uspokojil národy koruny Svatoštěpánské.« Zasažen smrtelně tímto 
zneuznáním, Schmerling odstoupil (27. července 1865). - Jeho 
ministrování bylo neblahé: chlubil se, že pozvedne vážnost moc
nářství, že ve svobodě usmíří zakořenělé soupeřství a Rakousku 
zjedná postavení převážné v Německu. Zůstavoval je bez spojence, 
kompromitované nesmyslnou politikou, jež mu znenáhla odcizila 
protivné strany, zavedené v nebezpečný spor s Pruskem, vydané 
válce nebezpečné. Pokladnice byly prázdny a země vyčerpána; 
v měsíci září 1865 nedoplatky přímých daní převyšovaly 40 milionů 
zlatých, a v některých krajinách bída poplatniků byla taková, že 
třetina pozemků byla na prodej. Nikdy záští národní nebylo zuři
vější; vláda samého Bacha byla méně ne oblíbena, než vláda tohoto 
šarlatána liberalismu, který nedostál žádnému ze slibů svých 
a vládu parlamentární připravil o dobrou pověst. - Nevyčítal 

bych vám, řekl mu později Beust, že nemožné nemohl jste učinit 
možným; ale překvapuje mne, že ve čtyřech letech nepochopil jste 
konečně, že třeba učinit ústupky Uhrám. - Jeho chyba byla vše-
obecnější a byla chybou celé strany liberální. Obviňujete nás, 

A. Den i s - Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 30 
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řekl později jeden Maďar centralistům, že vyvrátili jsme vaši ústavu, 
v skutečnosti padla sama sebou ve chvíli} kdy jste chtěli ji pro
vésti. Vaší chybou byla domněnka, že proti reakci použiti lze 
ústavy, kterouž Uhři nechtěli. - Vládnouti zároveň proti dvoru 
a proti většině národů, bylo sázkou, kterou na dlouho nebylo 
možná vydržeti; parlamentarism a centralism jsou v Rakousku dva 
pojmy, které se vylučují. 

Palacký ohlašoval to jasně ve svém spise .Idea státu 
Rakouského« (1865).1 - Tvrditi, napsal, že zdroje mocnář

ství tak rozsáhlého jsou jen ve službě dvou národů vyvolených, 
kdežto druzí, kteří přispívajíce k moci celku, spokojí se tím, co 
uráčí se jim ponechati, to znamená: my jsme pány a vy jste slu
žebníky. Jak tedy možná očekávati trvalého smíření na takovém 
základě? Bylo by bývalo možná přijmouti za východisko diplom 
říjnový, který sliboval šetřiti práv historických a tradicí národních. 
Naopak ústava únorová postavila národy neněmecké ve stav infe
riority, který přivádí je v nesnesnou podřízenost. Maďaři prote
stovali, a protože se nepodařilo je zkrotiti, hledí se, aby byli 
uspokojeni: běží nyní o kombinace, jež by rozšířily dualísm, tak 
jak se vyvinul od časů Marie Teresie, a jenž by vydal Maďarům 
Rakousko jižní a Němcům Rakousko severní: Podobný pokus vedl 
roku 1848 k válce občanské. Je stejně hrozivý pro moc říše jako 
pro Slovany: jakkoli jest upřímná oddanost naše, jsou jisté oběti, 
jichž nemůže rozumně být od ní požadováno. »Byli jsme před 

Rakouskem, budeme i po něm!. Slované přejí si prospěchu 

mocnářství, však s podmínkou, aby zaručovalo jejich pravidelný 
vývoj. Jinak odsouzeni jsou k nesmiřitelné opposici, jež nedopustí 
činnost žádné vládě liberální, a příště může vésti jen k rozdrobení 
říše, jejímž prvním dělením bude dua1ism. -

O nástupci Schmerlingově se myslilo, že není nepříznivý těmto 
ideám. Připisovány mu city velmi sympathické ke Slovanům: do
káži Němcům, že lze vlásti bez nich, řekl prý; tvrdilo se, že chce 

, [Idea státu rakouského, vlastně řada osmi článkův uveřejněná 
v >Národu. od 9 dubna do 16. května 1865, je největší politický spis Pala
ckého, v němž odů vodněn jest a proveden program federalistický z let 1848 až 
1849 přispůsobený theoriím o historicko-politické individualitě zemí, jež vlivem 
politiků maďarských zavládly v novém směru politiky české přičiněním hlavně 
hraběte Clama-Martinice. Ve zvláštním otisku vydána tato řada článků r. 1865 
a brzo potom v překladu německém od Viléma Kíenbergra: ,O es t e r r e i ch s 
Staatsidee von Dr. Franz Palacký (1866)«. Nově otištěn je spis ten 
v 1. dílu .Spisů drobných. Fr. Palackého v Praze 1898, str. 209-267.] 
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uvažovati věci státní se stanoviska českého. - Povídání to, jež 
mívá původ v redakcích časopisův a přehání fakta až k znetvoření. 

R i cha r d Bel c r e d i pocházel ze staré rodiny šlechtické, 
t původu lombardského, ne velmi bohaté, ale velmi vážené, a byl 
velmi oblíben u dvora; jeho tchýně baronka Weldenová byla vy
chovatelka dítek císařových. Vstoupil do správy státní a jeho 
jméno a styky přispěly k rychlému postupu, kterýž oprávněn byl 
jeho taktem, obratností a vzácným nadáním právnickým. Měl ná
zory svého stavu, názory svého bratra Ekberta Belcrediho, jenž 
s Clamem - Martinicem a Thunem byl jedním ze zakladatelů 

» V a t e r I a n d u <, orgánu stran katolických a feudálních. Nevěřil, 

že ustanovením Prozřetelnosti od nejdávnější věčnosti Němci jsou 
předurčeni k panování a Slované k otroctví, a tito, málo zhýčkaní, 
byli mu vděčni, že za správy své v Čechách nepokládal je za ve
řejné nepřátele. Jeho ideálem byl by býval návrat k systému 
Metternichovu, lehce vyzdobenému reformami liberálními, a zdálo 
se mu, že prospěch panovníkův, za jehož jakéhosi správce se po
kládal, srovnává se co možná nejlépe s rozšířením moci sněmů 
zemských. 

V mocnářství tak spletitém posláním císařovým bylo, aby byl 
rozsudím stran, a nikoliv aby se vrhal do zápasu; prvním okruž
níkem nový ministr doporučoval úředníkům, aby šetřili mínění 

veřejného a jednali s největší mírností. Potom 20. září 1865 za
stavil ústavu: - Nebylať přijata ode všech národův a bylo třeba 
hledati nové půdy pro shodu s Uhry; s druhé strany bylo by ne
důsledno a málo vážné, udržovati pro část mocnářství ústavu, od 
jejíhož provedení v celé říši se upouštělo; jestliže podaří se jeD 
dnání, jež mělo býti zahájeno v Pešti, panovník vyslyší rozklady 
druhých poddaných o zřízení konečné vlády. - Federalisté vítězili: 
upouštělo se od pokusu Schmerlingova, stavba měla býti nově po
čata od základu. 

Belcredi netušil, jakou hroznou zuřivost vzbudí u Němců za
stavení ústavy. Nelekl se toho: vždyť nebyl neozbrojen proti jejich 
hněvům; i ve většině sněmů, kdež ústavověrní měli převahu, 

v Dolních a Horních Rakousích, v Korutanech a ve Štyrsku, 
Slezsku a Salzbursku, vláda mohla spoléhati na podporu ducho
venstva a poddajnost velkostatkářů. Byl jist Tyrolskem a Haličí; 

mě! velmi spolehlivé spojence ve Slovincích, kteří kolem Lublaně 
tvoří skupinu jednoho millionu lidí, dobře disciplinovaných a na 

30* 
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svá práva velmi žárlivých. Byli tu velmi pevní živlové vojska, jež 
nebylo snad velmi snadno zachovati na dlouho úzce spojené, ale 
jež bylo dosti silné, aby kladlo své podmínky. 

Bylo by bývalo jen třeba, aby jeho vůdce měl plán a získal 
proň císaře. Belcredi spoléhal na čas a na sílu věcí: jeho methoda 
byla vyčkávací, a myslil, že třeba zůstaviti vášně, aby se vysílily, 
a hněvy, aby ochladly. Jeho výpočty byly by se snad zdařiiy, 

kdyby nebyl býval překvapen událostmi, a kdyby neobratná opa
tření nebyla poškodila výsledek jeho práce. Nebezpečenství při

cházelo od Uhrů: vítězně vycházeli z nové výpravy a jejich důvěra 
tím vzrostla; měli ve svůj prospěch listiny přesné a v čele svém 
výtečné vůdce, postavili na blízku panovníka ochrance ochotné 
a obratné; byli v okolnostech nejpříznivějších, aby těžili z pádu 
Schmerlingova. Císař unaven těmito spory a chtěje dojíti rozhod
nutí, rychle svolil ke svolání sněmu v Pešti a slíbii Maďarům, že 
koruně Svatoštěpánské bude navráceno Sedmihradsko, jež Schmer
!ing od ní oddělil a kde byl podporoval Rumuny. Belcredi nebyl 
ani otázán za radu. Zvláštní to způsob jednání, postupují-li se ne
příteli posice ovládající! Napříště vláda byla vydána na milost 
Deákovu, jestliže nechtěla znovu se uchopiti terroristického po
stupu, jehož výsledky za doby Bachovy byly tak bídné. Všecken 
plán Belcredův byl zvrácen, poněvadž se podstatně zakládal na 
ústupcích, jichž by se dosáhlo od Maďarův, a jež podávati tito 
neměli více příčiny. Jsa velmi poctivý, poněkud naivní, velmi 
skromný, aby vůli svou ukládal na místě nejvyšším, by! odzbrojen 
před bojem a odsouzen pracovati k vítězství politiky, kterouž od

suzoval. 
Sněmy moravský a český vyslovily se pro ministerstvo, Váhavěji 

v Brně, určitěji v Praze. Velkostatkáři, na nichž závisela většina, 
podporovali kabinet federalistický s touže naivní lhostejností, 
s jakou někdy schvalovali Schmerlingův. - »Od roku 1848,' praví! 
Rieger, • staly se mnohé pokusy jak absolutismu tak konstitucio
nalismu, ale žádný nevedl k urovnání státu a k upokojeni ná
rodů. Konečně nastoupil Jeho Veličenstvo císař a král náš na 
cestu pravou, cestu historickou, nejvyšším diplomem svým, cestu 
to, která zároveň konstituční spolupůsobení lidu a národů při do
stavění ústavy co zásadu vyslovuje, zároveň pak i skutečně národy 
v jejich historické individualitě a platnosti pozastavuje a uznává. 
Pánové! Jeho Veličenstvo, vznešený architekt, podal jenom hlavní 
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rysy zamýšlené ~udovy ústavní, nové to budovy státního práva 
rakouského. " Umysl ten byl stvořit ústavu organickou a sou
měrnou, ale též pro všechny národy stejně spravedlivou, všem stejně 
volnou, všem přirozené vyvinutí přející ... Ku provedení díla svého 
pov.olal Jeho Veličenstvo po sobě dva stavitele. Ale, pánové, žádný 
z llIch neosvědčil se mistrem; jeden z nich neznal čas a druhý 
neznal národy, pro kteréž měli stavěti. Každý z nich zůstavil nám 
jen jakési počátky stavby své, kteréž nyní odstraniti se musí 
je:tliže se ústavní budova dle prvotního spravedlivého úmyslu, dl~ 
puvodniho rysu našeho vznešeného architekta dostavěti má. Ovšem 
že i to se nestane bez nářku některých, kteří se v budově, dosud 
nehotové, již ubytovali, sobě v ní pohovili, kteří, zapomínajíce na 
to, že č ás ~ nemůže nikdy cel ke m býti, domnívali se že co se 
jim líbí, chtěj nechtěj všem ostatním se líbiti musL Prv'ní ~tavitel 
Jejž Jeho Veličenstvo povolal ke vznešenému dílu, neznal dost: 
ducha naší doby, neznal obliby času aniž povahy národů; chtěl 

stavěti, abych tak řekl, ve slohu parukovém; avšak povzbudil proti 
sobě brzo nevolí všech národů rakouských, a musil odstoupiti od 
díla. I povolal Jeho Veličenstvo druhého stavitele, muže to, o němž 
se vůbec kladlo, že zná ducha a povahu naší doby. Tento ujal 
se díla s plnou důvěrou zdaru, ba s nemalým sebevědomím; utvořil 

si plán stavby své, abych tak řekl, ve slohu modním, neřku·li 

kasárním. I domníval se, že ovšem některým národům se stavba 
jeho líbiti nebude, ale hodlal zlomit odpor jejich vůlí nevyvratnou 
a neustu pnou. Když dostavěl budovu svou, povolal veškeré národy 
rakouské, aby se v nf ubytovali. Avšak někteří naprosto nepřišli, 

jsouce již zpředu odstrašeni formou celé budovy; jiní pak přišli, 

aby vše ohledali, a aby v dobré vůli se přesvědčili, zda-li by se 
budova ta dala přestavěti... ke skutečným potřebám národů. 

Avšak v krátké době přesvědčili se, že to s touto budovou ni
kterak nejde... i odešli tudíž z této budovy, kterou již na
potom považovali, abych tak řekl, spíše za pen sylvánské vě

zení, než za budovu své ústavní svobody. Pánové 1 Pět let práce 
usilovné, ba práce často násilné, přišlo tak na zmar. Odpor ná
rodův a nespokojenost jejich neměnily se, ba zmáhaly se ne
ustále, finanční nesnáze říše, nejistota všech poměrů našich vzrů
stala. .. S druhé strany, na venek totiž, byl stav naší říše ne
méně smutný; poněvadž stát byl uvnitř nehotový a v sobě ne
svorný, nemohl vyvíjeti ani na venek té moci a ani té váhy v oboru 



452 

evropské politiky, jak by bylo podle velikosti jeho mu náleželo. 
... Jestliže ústava tato se nezdařila, nebyl vinen toho jen správce 
její, vina ležela v samém základě a jádře jejím .. Jeho Veličenstvo 
poznal zároveň a vyslovil také v nejvyšším manifestu svém hlavní 
příčinu, proč se dílo ústavní, předešlou vládou počaté, nezdařilo. 
Poznal, že hlavní příčina toho byla: odchýlení se od liberálních 
zásad nejvyššího diplomu, hlavně pak od té zásady, že ústavní 
poměry rakouské mají se utvořiti spolupůsobením národů, že tito 
sami mají být k tomu povoláni! Hle, pánové, právě toto spolu. 
působení. národů, to oprávněné jejich a svobodné jejich sebeurčení, 
to jest veliké, drahocenné právo, kteréž Jeho Veličenstvo císai 
a král v nejvyšším diplomu národům svým zaručil. A proti tomu 
nejvyššímu právu národů rakouských se ministr Schmerling pro· 
hřešil, a v tom hříchu, pánové, spočívá příčina, že se dílo nezda
řilo. Když takto věci se ukázaly, vláda konečně vrátila se k prvotní, 
pravé cestě. A mocnář náš sám nyní svolává národy své, aby spolu
působením svým, aby vlastenectvím svým a zralou radou svou 
přispěli k organickému zbudování ústavy rakouské... Manifest 
císařský ovšem nedává žádnému národu privilegium. Jestliže 
tedy některý národ hledá v manifestu císařském výhod nějakých 
pro sebe, hledá-li v něm privilegium, hledá-li, kterak by mohl na
býti panství nebo přemoci nad jinými: pak jich ovšem nenajde 
v nejvyšším manifestu. Který národ však hledá upřímně jediné rovné 
právo s jinými, který hledá jen svobodné sebeurčení, jen ohradu 
práv vlastních a svobodu: ten najde v manifestu císařském záruku 
všech práv svých a všech přání svých ... Jakkoli nejsme stejného 
plemene a stejného původu, můžeme přece vespolek se dorozuměti 
o nejdůležitějších, nám všem společných zájmech celé říše, můžeme 
v jedné ústřední radě shodovati se pro dnešek i na budoucnost 
o všech těch a takových otázkách, a tak shodou svou a jednotou 
svou povznésti opět jednotu a vážnost říše na venek. Uvnitř pak 
každý z nás národú budiž o sobě; neboť v bližším státoprávním 
kruhu svém bude moci nejlépe vyhledávati a pěstovati bližší zájmy 
své, tak může pracovati na vzdělání a blahobytu svém cestou, 
kterou každý sám za nejlepší uzná. V autonomii své nebudou již 
jedni vázáni druhými, kteří snad mají potřeby a směry od nich 
rozličné. Tak každý z národů historických, zůstaven sám sobě, 

bude moci pracovati celou chutí a silou, a bude moci vejíti ve 
šlechetný zápas pokroku s jinými. Pak každý z nás může se osvěd-
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čiti, kolik vlastní zásluhou přičinil k své blaženosti a svému blaho
bytu, a kolik z vlastního ducha přispěl k společnému kapitálu ce
lého lidstva. Nuže, pánové, kdo v takovém zápase a závodění šle
chetném a svobodném ze všech národův ukáže největší schopnost, 
největší moudrost a sílu, toho hlas zajisté bude míti největší váhu 
mezi námi, jakož mezi muži svobodnými, ač sobě rovnými, přece 
vždy některý věhlasem, vůlí a povahou vynikající vévodí a věci 

k cíli vede a spravuje. Tak stane se zajistě přirozeně i mezi spo
jenými národy rakouskými: ten, kterýž bude vynikati mezi námi 
větším vzděláním, duchem a větší politickou moudrostí, větší silou, 
energií a vůlí, bude přirozeně provozovati jakousi hegemonií; ale, 
pánové, hegemonie taková nesmí se zakládati v i n s t i t u c í c h, 
nesmí se žádati co právo, nesmí se zakládati v privilegiích někte
rého národa, ústavou zaručených. Schopnost, dělnost a síla není 
ani některým lidem ani některým národům udělena výhradně nebo 
vždy stejně, vzrůstají zajisté nebo klesají a přicházejí od jedněch 
ke druhým ... Já myslím, že můžeme appellovati k loyálnosti ně
meckého národa, aby tak loyálně jako všickni ostatní národové 
říše přijal situaci danou ... aby, jsa vědom své síly, s nimi se 
pustil v závod šlechetný při stejném rozdělení prostory a světla ... 
Národ tak mocný a vzdělaný, národ tak veliký, jako je německý, 
nepotřebuje se věru báti rovnoprávnosti; vždyť krom toho tato 
část jeho, která jest obsažena v mocnářství Rakouském, má kul
turní spojení s celým velikým Německem, s celým tím národem, 
který vyniká takovou mocí a četností, tolikerými vzácnými dary 
ducha a povahy; s národem, který má literaturu takřka nejbohatší 
na světě, vědu tak slavně vyvinutou; s národem, jehož synové 
v říši naší mají vzdělání literární, umělecké, obchodní a průmy
slové v takové míře, že jiné národy v Rakousku v tom namnoze 
předčívají. A, pánové, při všech těchto okolnostech, při všech 
těchto vlastnostech a výhodách netroufal by si národ německý 

státi na rovné půdě s jinými národy rakouskými? Netroufal by si 
obstáti bez privilegií?.. Když dráha dorozumění jest přiměřena 
a vítána všem jiným národům, když i menší kmenové nebojí se 
vstoupiti v zápas svobodný: pak by tento jediný národ mohl býti 
tak neochotný a nesmířlivý, na škodu říše, aby nechtěl vstoupiti 
do vyjednávání svobodného a shodnouti se s jinými?« - Adressa 
sněmovní vyslovovala naději, že >všickni národové v říši stejně blízci 
jsou otcovského srdce Vašeho, a že každé království i každá země 
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nadíti se může stejného uznání práv svých a stejné nejvyšší jejich 

ochrany.c 
Byla přijata teprve po velmi pohnutých debatách, a většina 

byla nejista; na Moravě hlasováni záviselo na s tře dní straně, 
jež podtají přála Němcům; ve Slezsku Čechové měli jen jednoho 
poslance. Federalisté, ačkoli se svými spojenci klerikálními tvořili 
stranu daleko nejčetnější v obyvatelstvu, takto vypadali dost uboze 
naproti sněmu Peštskému, který s hrozivou jednomyslností kupil se 
kolem Deáka a kladl za předběžnou podmínku všeho vyjednávání, 
aby ústava z roku 1848 byla uvedena v platnost. Od měsíce 

března r. 1866 bylo jisto, že v podstatných věcech bude mu vy

hověno. 

Na zachránění prospěchů druhých skupin proti tomtlto hro
zivému nárazu bylo by bývalo třeba, aby Belcredi postavil se roz
hodně v čelo Slovanův, a aby byl prost starostí zahraničních. Však 
právě tehdáž styky s Pruskem byly tak napjaty, že roztržka zdála 
se bezprostřední. Ve chvíli, kdy Rakousko dožadovalo na sněmě 
Frankfurtském podpory proti Prusku, zda bylo rozumno rozjitřo-

. vati Němce domácí, a zda bylo moudré vúči nepříteli přistupovati 
k obecnému přepracování řádů? Na venek i uvnitř ministerstvo 
žilo den ode dne; vydáno bylo na milost událostí, jichž neřídilo. 
V álka, které nedovedlo ani zabrániti ani připraviti, přivodí jeho 
pád, a s ním pohřbi na dlouho naděje Slovanú. 

, 

HLAVA DRUHA. 

VÍTĚZSTVÍ MAĎARŮV A NĚMCŮ. 1 

Válka roku 1866: Prusové a Čechové; Rakousko vyloučeno ze Spolku něme
ckého. - Beust a Belcredi: parlament mimořádný. - Dualism: ústava prosin
cová z r. 1867. - Odpor trpný: deklarace r. 1868. - Občanské ministerstvo: 
Herbst a Giskra. Stav obležení v Praze. - Návrh přímých voleb. Poláci 
opouštějí říšskou radu. Propuštění ministerstva centralistického. - Pokusy 
o smír. Potocki a Hohenwart. Články fundamentální. Omyl a porážka Čech{', 
(1871). - Ministerstvo Auersperk-Lasserovo: pronásledování Slovanů; vláda 
tisku. Chabrus a volby roku 1872. Volby přímé do říšské rady (1873). -

Rozklad opposice federalistické. 

Prusové znali velmi dobře vnitřní postavení Rakouska, a bez 
rozpakú kořistili z výhod, jež jim skýtalo. Bismarck se chlubil 
potom, že šetřil svého odpúrce; chtěl prý, aby umožnil rychlé 
usmíření a připravil spolek, který by pod jinou firmou zjednal 
pro služby Německa onu Východní marku, kterou krutý a ne ctný 

1 Většina děl, vyznačených v předcházející hlavě. Hlavní zákony ústavní 
jsou sebrány v Manzově .Taschenausgabe der oesterr. Gesetze<, 
sv. XIX.: >Die Staatsgrundgesetze. Die Reichsverfassung. Die 
Lan des v e r fa s s u n g<, ve Vídni 1896. Ze studií kritických, k nimž podnět 
zavdán narovnáním Rakousko-uherským, nejznamenitější jsou Helfertova, 
>Revision des ungarischen Ausgleichs«, 1876, a zvláště Kaizlova, 
.Vyrovnání s Uhry roku 1866 a 1871« s historickým úvodem Rezkovým, 
v Praze 1886. - Ulbric.h, >Oesterreichisches Staatsrecht<, 1883, 
II. vydání, 1891.- Mischlera Ulbrich, .Oesterr. Staatsworterbuch<, ve 
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osud odsuzoval, aby na čas byla vypuzena ze Spolku německého. 
- Tato prohlášení, nechť byla diktována výpočty diplomatickými 
nebo nechť byla výsledkem jedné z oněch illusí retrospektivních, 
jimž nejskeptičtější diplomati neunikají vždycky, neshodují se valně 
se skutečností. Partie byla zralá ke hře, a aby pojistil si prospěšné 
sympathie, ministr pruský neváhal rozpoutati revoluci třeba za 
cenu rozdrobení říše Habsburské. 

V týž čas, co zval k sobě jednatele emigrace maďarské, sli
boval Čechům, že >šetřiti bude jejich práva historického.« - > Jest
liže nám po přátelsku přijdete vstříc«, praví! v manifestu, jejž 
uveřejnil ve chvíli, kdy voje pruské vtrhly do Čech, >[oznáte nás 
jakožto přátele a nikoli jako nepřítele. .. Zvítězí-li naše sprave
dlivá věc, pak by snad také pro Čechy a Moravany vyskytlo se oka
mžení, ve kterém by jako Uhři mohli uskutečniti národní přání svá.« 

Když Prusové obsadiii Prahu,l poslali ke Grégrovi a Sladkov
skému, vůdcům strany české nejodvážnější, Friče, starého bojov-

Vídni 1895; velminestejnéceny.-Rogge, .Oesterreich seit der Kata
strophe Hohenwart-Beust« (2 sv.), v Lipsku a Vídni, 1879. 

Ministerstva centralistická zavdala podnět k dosti hojné literatuře bro
žurkové. Z nejzajímavějších: Helfert, .Di e b ohm i s che Fr a g e i n i h r e r 
jiingsten Phase<, v Praze 1873.- (Anonymus), .Ausgleich und Ver
fassungstreue, 1871-1873,< v Lipsku 1879. - .Die Corrup tion in 
Oesterreich<, ve Vídni 1872. ~- .Lasser genann t Auersperg«, v Lipsku 
1877. - .Der Wahlsieg der Verfassungstreuen in Bohmen<, 
v Lipsku 1872. - .Austriaca«, v Lipsku 1883. . 

Hlavním sborníkem pro tuto dobu je spis Arbesův: >Pláč koruny 
České v letech 1869-1873«, v Praze 1894, a dodatek jeho .Persekuce 
lidu českého v letech 1869-1873<, v Praze 1896 . 

• Franz Schmeykal<, Eine Gedenkschrift, v Praze 1894, zajímavý 
spis pro poznání staré liberální strany německé. 

Biografie Riegrova od J. V. Jahna přestává při roce !867 a rovněž 
sbírka řečí jeho, vydaná od Kalouska. - O stranách v Cechách, • Die 
Schicksale der nationalen Bewegung in Bohmen, 1861-1878<, 
"Praze 1879. 

[Vzácný materiál historický obsažen jest v korrespondenci hraběte Taafa, 
kterou pražská .Politik< počala uveřejňovat (> A u s dem p o I i t i s che n Na c h
lass des Grafen Taafe«) 4. prosince 1904 (č. 335); ale přestala v další 
publikaci již 29. ledna 1905 (čís. 29). Uveřejněny jsou tu listy předních 
úředníků státních a vynikajících politiků domácích k hraběti Taafovi z let 
1868-1871. - Doba Hohenwartova ministerstva osvětlena nedávno vydanými 
pamětmi dra Alb. Schaeffia: .Aus meinem Leben, v Berlíně 1905.) 

, [Prusové vjeli do Prahy dne 8. července 1866. Již ke konci května 
opustil Prahu CÍs. Ferdinand 1. pře~těhovav se do Insbrucka, počátkem června 
místodržitelstvo a výbor zemský odstěhovaly se do Plzně. Předtím již koruna 
česká s druhými klenoty korunovačními odvezena do Vídně. Za okkupace 
pruské, která trvala do 13. října 1866, vyznamenal se neohrožeností a obrat
ností svou purkmistr pražský Dr. V á c I a v Běl s k Ý (1818-1878), jenž na 
úřad ten byl zvolen po předčasné smrti zasloužilého Fr. Pštrosa (t 1863).] 
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níka z roku 1848, vypovězen ce, jehož horoucnost nebyla zmír
něna ani síla illusí zmenšena věkem. Zda Frič přinesl jim vzácné 
nabídky? Není nám to známo, a samo mlčení Čechů v té věci 
spíše by zdálo se svědčit o opaku. To nebyl způsob Bismarckův; 
jeho taktika záležela v tom, že těm, jež chtěl svésti, otvíral vábné 
obzory, zůstavuje jim starost, aby uspokojili, seč by byli, choutky, 
jež roznítil. Zde léčka byla nemotorná; > Timeo Danaos,« odpo
věděl Grégr na námluvy Fričovy. 

Vláda docela nesprávně nedůvěřovala opatrnosti Čechův. Od
mítla nabídnuté služby jejich, nepřijala dobrovolníků. 1 Bylo by jí 
postačilo přečísti znovu dějiny Marie Teresie, aby poznala, jak 
mnohdy úspěchy nájezdníků byly zadržány nepřátelstvím obyva
telstva, a bylo by jí bývalo snadno rozdmýcháním záští národního 
způsobiti Prusům vážné překážky. Válka, jež byla počata bez roz
vahy, byla vedena bez důrazu; 2 ani ministři ani panovník nepocho
pili vážnost sázky podniknuté, že běží o poznání, zda Habsbur
kové budou přivedeni v jisté vasalství; spokojivše se důkazem, 

že nelekají se pošetilosti, myslili jen, jak by co možná nejrychleji 
skončili souboj, přesvědčeni jsouce, že jim bude vždy volno ob
noviti jej za lepších podmínek. 

Slovany jinak nemrzel obrat událostí a nepochybovali ani na 
chvíli, že celistvost království je v nebezpečenství. Starý král Vilém 
měl dlouhé zuby a krátký zrak; rád hrával úlohu spravedlnosti 

1 [Myšlenkou Tyršovou bylo tehdáž, zavésti brannou organisaci v nově 
zřízeném Sokolstvu a zříditi sbory dobrovolnické, pro něž vypracoval i po
drobné řády.] 

2 [O válce roku 1866 viz oba spisy Jindřicha Friedjunga: .D e r K a m p f 
um die Vorherrschaft in Deutschland, 1859-1866< (čtvrté vydání) ve 
Stuttgartě 1900 a .Benedeks nachgelassene Papiere< v Lipsku 1901. 
V prvním spise pozornosti zasluhuje výklad, proč Pruskll dostalo se vítězství 
nad Rakouskem. Prusko r. 1866 sklízelo ovoce díla velikých učitelů svých 
Kanta, Viléma Humboldta, Steina, Scharnhorsta a jich spolupracovníků, kdežto 
Rakousko pykalo stále za převrácenosti zpátečnickě vlády Metternichovy. 
Prusko roku 1866 mělo následkem všeobecné povinné návštěvy školní vzdě
lanější prosté vojáky, co důležito bylo při všeobecné povinnosti branné; 
ve vyšším důstojnictvu pruském nebylo nepotismu; bojovalo se vůbec od 
Prusů lepší zbraní (zadovkami) a moderní taktikou palných zbranÍ. - V dru
hém spise Friedjung podnikl rehabilitaci nešťastného vůdce severní armády 
Ludvíka Benedeka, jenž proti vůli své přejav velitelství, obětí stal se 
vší opozdilosti a nedostatečnosti na zbraně rakouské. Ač 19. listopadu 1866 
Benedek zavázal se arciknížeti Albrechtovi, že na vždy bude mlčet o tom, 
co se stalo roku 1866, a v důsledku toho spálil všecky písemnosti z té doby, 
tajemství toto nezaniklo jeho smrtí (t 1881), než objeveno z listů, jež psal 
milované své manželce, a jež byly zachovány a vydány Friedjungem, který 
spracoval je v apologetickou biografii nešťastného vůdce.] 
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boží, když bylo mu uloženo, aby vybral pokuty, jež ukládala. Pře
svědčil se konečně, že Rakousko naň učinilo útok; morálka tedy 
žádala, aby podstoupilo trest za svou chybu; chvíle zdála se mu 
přízniva, aby znovu se ujal plánu Bedřicha II. a zmocnil se pra
vého břehu horního Labe. Strach ze zápletku zahraničních přiměl 
ho k mírnosti. Čechové, kteří neznali jeho snah panství chtivých, 
viděli nejprve ve smlouvě Pražské jen článek, kterým Rakousko 
vyloučeno je z Německa. Nebyl, aby se jim nelíbil. Habsburkové 
tak dlouho hypnotisovaní svými ctižádostivými snahami týkajícími 
se všeho světa, budou příště přinuceni přiznati, že Slované tvoří 

většinu jejich poddaných. 
V skutečnosti František Josef neoželel své porážky, a teprve 

až po Sedanu cítil opravdu význam Hradce Králové. Horlivě touže 
po brzké odvetě, myslí! jen na znovuzřízení vojska a na ~smíření 
Maďarů, kteří za války uzavřeli se v hrozivou reservu. Cechové 
těžce se zmýlili, nepochopivše, že Deák tou dobou je pánem 
situace. Že tyto plány dvora byly Čechům velmi nepříjemné, lze 
si vysvětliti: vítězství Uhrů skoro nevyhnutelně mělo vzápětí 

opuštění Slovákův a Chorvatův, a způsobilo předpojatost proti 
koruně Svatováclavské. Však politika záleží v tom, aby se co 
možná nejlépe využitkovalo události a nikoliv aby proti větru 

a proudu hnalo se za ideálem mlhavým. - Esau, pravil Deák 
v jedné ze svých nejslavnějších řečí, když měl jednou hlad, za 
mísu čočovice prodal své právo prvorozenské; snědl svou čočku 
a z toho vznikla válka bratrovražedná. - Představte si, pravil 
dále k žurnalistovi, že máte směnku docela v pořádku: váš věřitel 
požádá vás za poshovění a nabízí vám částečnou splátku: budiž, 
shoda je možná. Ale když on popírá váš nárok a milostivě vám 
nabízí odškodnění nezbude vám než strčiti svou směnku do kapsy 
a říci: počkejme, 'však nastane doba, kdy mně zaplatíš. - Úspě
chem byla ospravedlněna jeho nesmiřitelnost, a jeho příklad Ce
chům popletl hlavu. Zapomněli, že situace není táž v Praze jako 

v Pešti. 
Průměrná prozíravost stačila k předpovědi, že vítězstvím Prusů 

rozjitří se šovinism Němců v království, a že dvůr doháněním jich 
k nejhoršímu neodváží se vytvořiti G e r man i i i r r e den t u. Bylo 
třeba vzdáti se naprosto naděje, že jim budou diktovány podmínky, 
a pracovat o shodu přátelskou. Belcredi byl ještě u vesla, a Čechové 
byli jisti, že v něm mají laskavého smírce; císař přál si vřele, aby 
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ukončeny byly spory vnitřní, a byl ochoten ke mnohým ústupkům. 
Němci, kterým bylo počítati s touto situací, a kteří znepoko
jeni velikášstvím Maďarů, nebyli by odmítli návrh smíru s Čechy, 
kdyby jím hlavní práva jejich byla zabezpečena proti všelikému 
pozdějšímu útoku. Příklad Polákův ukazuje, jakého ovoce bylo lze 
~adíti se tehdáž od politiky transakční, a není pochyby, že Čechové 
při trošce obratnosti byli by již tehdáž došli postavení lepšího, 
nežli jakého se domohli pomalu po dlouhých zkouškách a vysilu
jících zápasích. Bohužel, bylo mezi nimi příliš mnoho historikův 

a filosofův, a ne dosti diplomatův a taktiků. Byli ještě pod trap
ným vlivem ponížení, které podstoupili ve Vídni, a aby neupadli 
v chybu spáchanou roku 1861, uzavřeli se v hrdé non-possumus. 

Odpovědnost za tuto chybu padá vedle Pal a c k é h o, příliš

. ného idealisty, aby se poddal potřebám okamžiku, na feudální 
šlechtu. Lev T h u n, Se h w a r z e II ber k o v é, Lob k o v i c o v é, 
přáli si jen obnoveni samosprávného království, v němž by hráli 
první úlohu, a naproti tomu vedlejšími zdály se jim výhody, které 
z politiky smiřlivější byly by vyplynuly národnosti české. Nad to 
Cla m - Ma r ti nic, jehož vliv té doby na Riegra byl nesmírný, 
vnášel do politiky odvahu velikých odvážlivců XVII. století; miloval 
nebezpečenství a váži! si vítězství jen tehdy, bylo-li úplné. Příliš 

bychom přeháněli zajisté, kdybychom řekli, že tehdy jako roku 
1618 aristokracie prospěch Čech vsadila na jednu kartu a pro
hrála ji: nezdar r. 1866 neměl sice následků tak tragických jako 
Bílá Hora, nicméně odsoudil Čechy ke zkouškám bolestným. 

A jako roku 1618 i tentokrát politika pánů feudálních byla 
určována důvody rázu podřízeného. Císař od krále Saského přijal 

nov'§ho svého ministra věcí zahraničních hra b ě t e B e d ř í cha 
Fe r d. B e u s t a (30. října 1866).1 Oligarchové rakouští se škaredili 
na toho protestanta, na toho cizince, na toho povýšence a zamí
tajíce jeho první kroky smířlivé, tiskli jej na stranu Maďarů. 

Beust, kterému bylo tehdáž padesátsedm let, neměl štěstí ve 
věcech, jimž dříve sloužil; jeho domýšlivost tím neutrpěla. 

Okouzlil císaře - ne na dlouho - svou svižností a svou důvěrou, 

I [Jmenování to stalo se za pobytu císařova v Praze (24-31. října 1866), 
kdy Čechové, zahrnováni uznalostí panovníkovou za loyální smýšlení své za 
invase pruské. Mimo jiné důkazy přízně císař povoliJ tehdáž odstranění starých 
hradeb pražských (30. října). Na zpáteční cestě z Cech listem k nově jmeno
vanému místodržiteli hraběti Rothkirchovi císař nově vyslovoval vděčnost 
svou .svým věrným Čechům jakožto z nejmohutnějších podpor moci své •. ] 
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vlastnostmi, kterým František Josef nebyl téměř zvyklý. Neklidný, 
povrchní, vynikal drzou chvastavostí anesnesnou smělostí, kterou 
lze vysvětliti jen plnou nesvědomitostí. Neznal mocnářství a ne
popřál si času, aby je poznal. Přicházel, nechť cokoliv o tom 
tvrdil později, se záměrem vzít odvetu za nezdar způsobený mu 
Bísmarckem, a byl hotov ke všemu, aby provedl své rozsáhlé 
kombinace politické a měl ruce volné. Odcházel do Pešti v prů
vodu kancléře Majlátha. - Vidím, vzal jste svůj klobouk, pravíl 
mu Majláth, když chystali se jíti na poradu s Deákem a t dru
hými předáky maďarskými. Činívám tak obyčejně, když vycházím. 
Ano, ale cylindr. Viděl jsem, že máte velmi pěknou čepici s koží
škem. - S radostí, je-li vám tato milejší. 1 Majláth zase hned po 
svém příchodu vklouzl do kalhot těsných. Byly to pocti vice sym
bolické. Beust se rozhodl postaviti zlatý most Maďarům, bez 
smlouvání přijal jejich podmínky. Jeho nepřátelé tvrdí, že ani ne
četl narovnání; jeho obranci uvádějí okolnosti polehčující, uvádě
jíce, že nepochopil dosah svých ústupků. 

Belcredi nepopíral potřebu shody s Budapeští, myslil jen, že 
druzí národové mají také právo, aby byli slyšáni. Dosáhl od císaře, 
aby v mimořádné radě říšské shromážděni byli delegáti zemí, 
jež netvoří část koruny Uherské, a aby jim předloženy byly před
chozí úmluvy, přijaté od Deáka; aby tento mimořádný parlament 
vyslovil přesněji mínění veřejné, ministr zdvihl platnost článků 

zřízení zemského, podle nichž sněmy nuceny byly voliti své zástupce 
v kuriích neboli v určitých skupinách. Za těch okolností Čechové, 
kteří měli většinu v Praze a v Brně, a kteří byli si jisti. podpory 
Poláků, Slovincův a Tyrolanů, byli pány situace. Proto Němci, ohro
ženi jsouce ve své moci, hlučně protestovali proti mimořádné 

radě říšské, a byli ovšem podporováni od Maďarů, kteří se báli, 
aby nebylo jim vytrženo vítězství ve chvíli, kdy myslili, Le drží je 

v hrsti. 
Beust živým způsobem vylíčil zasedání rady ministerské, kde 

žádal, aby prostě a pouze vrátilo se k systemu Schmerlingovu 
a k parlamentu užšímu, který byl v činnosti až do roku 1865. 
Zůstal osamocen se svým míněním; i ti z druhů jeho, kteří se 
srovnávali s ním, neodvážili se dáti na jevo svůj souhlas. Belcredi, 
jenž vynikal nad Beusta dokonalou znalostí faktů, proslovil řeč 

, F. F. Graf von Beust, »Aus drei Viertel-Jahrhunderten<, Il., 
str. 84. Ve východní Evropě cylindr se pokládá za odznak Němců. 
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velmi skvělou, jejíž účinek zdál se rozhodným. Císař se zamlčel 
a ministr věcí zahraničních odešel, přesvědčen jsa, že nezbývá mu, 
než aby hledal štěstí jinde. Přemýšlel o odchodu, když dostal 
list od panovníka, jímž mu nařizoval, aby říšská rada byla svo
lána za obyčejných okolností. Druhého dne Belcredi odstoupil a 
Beust ujal se řízení věcí státních (9. února 1867). Dne 16. února 
Andrassy byl jmenován předsedou ministerstva uherského. Deák 
odevzdal již císaři snesení sněmu uherského, jímž upraveny věci 
společné oběma částem mocnářství. Dne 8. června 1867 František 
Josef byl korunován za krále Uherského, a do diplomu inaugurač
ního vložen byl pověstný článek XII., který jest od té doby ústavní 
listinou Rakouska Uherska. 

Čechové byli tím vice rozhořčeni, čím větší byly po dlouhý 
čas naděje jejich. V měsíci červenci 1866 přední jejich vůdcové 
Palacký, Rieger, Brauner přispíšili do Vídně;! byvše přívětivě uví
táni od Belcrediho a laskavě přijati od císaře, s pomocí velikého 
biskupa chorvatského Josefa Jiřího Strossmayera vyznačili obecné 
obrysy plánu, jenž byl příznivě posouzen od Poláků. Spoléhali na 
své velmožné pány, aby odstraněny byly poslední překážky; ve 
chvíli rozhodné tito se vytratili; ze strachu snad, aby se nezdálo, 
že vykonávají nátlak na císaře. - .Zlobím se jediné na naši ari
stokracii, jejíž matadoři vzdor pozvání opětnému nepřicházejí, 
v tom právě okamžení, kde by právě nejvice prospěti mohli.« 2 

Tato nečinnost byla jim drahá. Po některém váhání Němci se 
rozhodli; byli odhodláni za žádnou cenu nepřijímati státní právo 
české. -- »Naší chybou bylo až posavád,« psal Kaiserfeld, který 
by! jeden z nejmírnějších, »že jsme se pokládali za Rakušany a 
ne za Němce. Politika BeIcrediho vyléčila nás z tohoto bludu. 
Nedáme druhou národností pronásledovati své bratry české a mo
ravské; netoužíme po tom, abychom byli pohlceni jedni po dru
hých.« Lépe bylo vydat Uhrům část říše, aby zachováno bylo 
panství ve zbytku mocnářství. 

Beust nedával se v jednání se žádnou vášní, ba i po pádu Belcre
diho byl by draze zaplatil vstup Čechů do parlamentu; vyjednávání 

1 [Zakročení vůdců českých ve Vídni stalo se ještě v době příměří 
s Prusy, kdy Maďaři a vídeňští i moravští Němci usilovali, aby dobyli sobě 
prospěchů v příčině budoucího spořádání říše. Dne 23. července Palacký a 
Rieger přijeli do Vídně, kam za nimi vypravena deputace rady městské 
(Brauner, Becher), jíž 30. července dostal\? se slyšení u císaře, který znovu 
velmi pochvalně se vyslovovalo chování Cechů za okkupace pruské,] 

2 ]iljíV.]ahn, .František Ladislav Rieger<,vPraze1889, str. 282. 
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však bylo od nich zamítnuto. Rieger v řeči pichlavě melancholické 
podal důvody, jimiž vysvětluje se chování Čechů - neospravedl
ňuje se však po mém soudě: - »Až dosud,« pravil, > království 
české bylo samostatným členem říše rakouské, té říše, která způ
sobem zajisté případným nazvána byla státem státův a trůnem 
trůnův - té říše, kterou až do roku 1848 i vláda sama nejinak 
jmenovala než státy rakouskými. V této říši, pravím, bylo království 
Ceské osobností samostatnou, mající zvláštní státní práva svá. 
Nyní pak má se věc ta změniti podstatně: císařství rakouské má 
býti roztrženo na dva státy, a do jednoho z nich má býti vtěleno 
království České, a má tak býti zbaveno své samostatné osobnosti 
právní; má povstati v císařství Rakouském nová říše, nový stát, 
o kterémž posud nikdo neví na jisto, jak se nazývati má. Někteří 
jej nazývají Neuherské Země, což je pouhá negace; jiní jej nazý
vají Západní Polovicí Říše, což je statistická lež; a ještě jiní na
zývají jej Cislajtanií, což je geografický nesmysl. Pánové, do takové 
říše vstoupiti, odříci se všeho toho, co jsme po otcích zdědili a 
čeho si vysoce vážíme, k tomu my z dobré vůle nikdy přistoupiti 
nemuzeme. Zdá se nám, jako kdyby k nám přistoupil nějaký 
alchymista a řekl: Ejhle, můj zázračný tyglík: vložte do něho svou 
korunu, své skvosty rodinné, své památky a drahé ostatky po 
předcích; já vám to vše svařím v jeden celek a uvařím vám kámen 
moudrosti. Pánové, do takových experimentfl se pouštěti neradno, 
a jakož mnohé rodiny podobnými experimenty přišly na mizinu, 
když takovým zázračným raditelům uvěřili, mohlo by se státi 
i nám. Je to skutečně žalostná situace, když pohlédneme ... na 
toto bojiště, na kterém leží tolik mrtvol všelikých, ústav zkouše
ných, místo, na kterém pohřbeno tolik nadějí a práv našeho ná
roda ... Kam takovým způsobem a po takových cestách konečně 
dojdeme? J esti to skutečně žalostné; nám pak v takovém stavu 
věcí nezbývá nic jiného, než držeti se toho, co nám po otcích 
zbylo a co jsme po nich zdědili, totiž státního práva českého. 
A jestliže toho se spustíme, spustíme se do onoho vlnobití, do 
moře bezedného, pustíme se na moře bez vesel a právně utoneme, .. 
Státní právo koruny české jest půda pevná, jest skutek nepopí
ratelný, jest resultát mnohověké, ba tisícileté činnosti našeho ná
roda. Ono je resultátem velikých bojů často slavných a vítězných, 
často i nešťastných, ale vždy čestných, které podnikal národ náš 
k uhájení své individuality a své osobnosti politické. Tuto osob-
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nost politickou, tuto individualitu zachovali jsme až do této doby, 
a bylo by to zradou na našich otcích, abychom od ní z dobré 
vůlé pustiti chtěli a vydati se chtěli v něco docela nejistého, ne
stálého. Pánové, věci tyto, míním totiž toto státní právo a tato 
politická osobnost království Českého, jsou nám cenné, ba nade 
všecko drahé. Pánové, my chceme upřímně, chceme, aby v každém 
ohledu a beze všech úskoků plná rovnoprávnost byla provedena 
v naší vlasti, rovnoprávnost obou národností v zemi té osedlých; 
ale toho, pánové, si zapříti nemůžeme a nedáme, že to, co po tolik 
věků v historii české bylo vykonáno, jest hlavně zásluhou českého 
národa, a že sláva této země jest naše sláva!< 1 

Řeč Riegrova měla jen jednu chybu; neodpovídala skutečnosti 
faktů. Bylo snadno vysmívati se slovům Cislajtanie a Translaj
tanie, která zavedl hippophag Ignác \Vi!dner z Maithsteinu, a zajisté 
Jiří Poděbradský nebyl cislajtán a neměl před sebou translajtána, 
když bojoval s Matyášem Corvinem. Sama rychlost, s jakou se 
rozšířily tyto názvy, přece jasně dokazuje, že dány byly něčemu 
skutečnému, a proč bouřiti se proti nutnosti? Státní právo bylo 
celkem jen abstrakcí; slušelo-li, aby jemu obětováno bylo to, co 
bylo konkretní sku!ečností, totiž český národ sám? Beust odpo
věděl na protesty Cechů rozpuštěním sněmů pražského i brněn

ského, a nové volby pojistily mu většinu. V kurii velkostatkářské, 
na v níž záviselo hlasování, Němci zvítězili 209 hlasy proti 174 
v Cech ách a 83 hlasy proti 62 na Moravě, to znamená, že zá
sluhou moudrých opatření Schmerlingových osudy Rakouska byly 
v rukou asi čtyřiceti osob, jež všecky poslouchaly ochotně každého 
pokynu vládního. 

Parlament Vídeňský schválil sliby učiněné Maďarům a upravil 
potom postavení Rakouska vlastně řečeného. Od té doby zákony 
ze dne 21. prosince 1867 nebyly změněny než v některých věcech 
vedlejších. - Rakousko a Uhersko tvoří dva státy svrchované, 
spravované týmž panovníkem a spojené vůči cizině; zahraniční 

věcí, vojsko a finance, pokud potřebí jich na výdaje společné, 

spravovány jsou říšským ministerstvem, jež zodpovědno je dele
gacím parlamentů rakouského a uherského. Delegace zasedají a 
rokují odděleně. - Toto uspořádání bylo zvláště příznivé Maďa
rům, jimž přiznáván rovný vliv, který nebyl ospravedlněn ani 

1 Dne 25. února 1867. Protokoly stenografické, str. 10-14. 
A. Den i.· Va n č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 31 
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počtem jejich obyvatelstva ani jejich bohatstvím. Nad to tato 
rovnost, v zásadě prohlášená, ustoupila hned pravé hegomonii jejich 
v Translajtanii. V skutku delegace před litavská záleží z 20 členů 
volených ze sněmovny panské a ze 40 delegátů vysílaných do 
říšské rady z rozličných sněmů, 10 za Čechy, 4 za Moravu, 1 za 
Slezsko, 7 za Halič atd.: utvořena jsouc takto ze skupin velmi 
různých, jež často nedorozumějí se v otázkách důležitých, objevila 
se úplně neschopnou čeliti uzavřenému šiku delegátů zalitavských. 
Maďaři ostatně velmi obratně získali pro svou věc dvůr, povolivše 
štědře císaři prostředky, jichž potřeboval pro reorganisaci vojska, 
a tato obratná taktika umožnila jim potom, že podle svých pro
spěchův a svých tužeb řídili všeobecnou taktiku mocnářství, v téže 
době, kdy pevně zřídili své panství v zemích koruny Svatoštěpán
ské na ujařmení národů podružných, Němců, Slovanův a Rumunů. 

Bylo jim tím snadněji ukázati se štědrými, že přejímali po
měrně malou část společných nákladů. Smlouva celní a spolek 
obchodní, jimiž doplněno bylo narovnání politické, byly tak na 
prospěch jen jedné straně, že říšská rada, jakkoli většina její byla 
ochočena, zprvu je odmítala; úvahy stranické přece zvítězily ko
nečně. Bylo tedy ustanoveno, že společné náklady budou hrazeny 
čistým dúchodem cel a - co do ostatku - rozvržením, jímž Uhrům 
dostalo se 30% a Rakousku 70%. Co se tkne dluhu státního, Maďaři 
prohlásili, že v zásadě jim není nic do něho, poněvadž půjčky byly 
učiněny bez jich svolení, ze slušnosti svolili ku placení určitého 
důchodu, kterým na výlučné břímě Rakousku zůstavena roční 

umořovací částka 25 mil !ionů větší než by měla býti jeho kvota, 
i kdyby se připustilo měřítko přijaté pro příspěvky obou stran se 
smlouvajících. Rakousko bylo takto dohnáno k částečnému bank
rotu státnímu: Maďaři necítili z toho žádného zármutku; byli 
rádi, že sousedé jejich byli takto zabráni svými nesnázemi, aby 
nezbývalo jim chvíle, zabývati se tím, co se děje v Budapešti. 
Smlouva celní a obchodní byla zjednána na deset let: takto máme 
nový typ státu, říši na v)Tpověď, a Maďaři dobře počítali, že po 
každé, kdy znovu bude rokováno o smlouvě, rozšíří své výhody.l 

Jisté věci, jako správa obchodní, cla, mince, nepřímé daně, 

jež mají bezprostřední vliv na výrobu průmyslovou, organisace 

I Kvota o přispívání na společné výdaje pro obě části mocnářství usta
novena je parlamenty Vídeňským a Budapeštským. Jestli nepodaří. se, ~by 
oba sněmy se shodly, císař rozhoduje jako rozsudí. Jeho rozhodnut! platl na 
rok, ale může být obnoveno. 
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vojenská, třeba nebyly společné, jsou upravovány podle podobných 
zásad. V těchto věcech ministři obou států po dohodnutí se 
oředkládaji oběma parlamentům zakony obdobné nebo parlamenty 
~amy volí výbory, jež se dorozumívají o znění, které by předlo
ženo bylo sněmům. Pokud tento modus vivendi je zachováván, 
t Rakousko-Uhersko tvoří jediné území obchodni; jako smlouva 
obchodní i jednota celní jest uzavřena na deset let. 

Rakousko, pravil jeden z centralistu, kteří potírali narovnání, 
opustilo velikou ideu politickou, jež z malé marky ohraničené Lí
tavou a Erlafon učinila ohromnou říši, která se rozkládá mezi 
Labem a mořem Adrijským, svou moc a budoucnost zakládá již 
ne v sjednocených silách všech svých poddaných, v uspokojení 
všech svých poddaných, již běží jen o jedinou národnost, aby se 
jí zalichotilo a aby byla získána. 1 

Žádný národ v mocnářství nebyl úmluvami roku 1867 hůře 
postižen než Čechové. Každý článek smlouvy dotýkal se jich na 
nejcitlivějších místech. Nesvědomitým a nelítostným pánům vydá
vala bez odporu jejich bratry Chorvaty, Srby, zvláště Slováky, 
kteří přes svou roztržku dále tvořili až posud skrytou zálohu; při

váděla korunu Svatováclavskou v jakési vasalstvf a směšovala ji 
venkoncem v parlamentě Vídeňském se shlukem nejrozsáhlejších 
a nejnepatrnějších provincií; odsuzovala Slovany, aby se stali ná
strojem politiky, které nenáviděli, protbže - aspoň po dlouhý 
čas - Uhry ucházely se o spolek s Německem. Ježto Čechy byly 
zemí nejbohatší a nejprůmyslnější v mocnářství, převaha nákladů 

finančních, jež Maďaři uložili Předlitavsku, z větší části spadala na 
ně, a stávaly se takto poplatnými koruně Svatoštěpánské, kdežto 
hospodářské prospěchy království ve věcech obchodních a celních 
byly ohroženy převážným vlivem národa soupeřského, jehož po
třeby byly naprosto opačné jeho potřebám. 

Němcům předHtavským, kteří byli také zasaženi ve svém bohat
ství, bude zajisté jednou líto chyby, kterou spáchali přijetím supre-

1 Kaizl a Rezek, .Vyrovnání s Uhry roku 1867 a 1877<, str. 43.
Je to výklad velmi přesný a pronikavý úmluv roku 1867. [Tému~ před
mětu věnován jest obšírný a důkladný spis L. Eisenmanna, .L e co m
promis Austro-Hongrois de 1867<, v Paříži 1904, v němž po 
úvodní části o době předbřeznové podány jsou celé novější dějiny rakousko
uherské na základě bohaté literatury francouzské, německé, české a maďar
ské. Idea celého díla vyznívá v závěru přáním po zachování a zdaru moc
nářství Rakousko·Uher,ského, jemuž přeje spisovatel, aby dalším vývojem stalo 
se monarchickým Svýcarskem.] 

31* 
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macie maďarské. Zatím měli jen jednu myšlenku učiniti Slovany 
neškodnými. Beust získal nejzpurnější centralisty, slíbiv jim, že 
zřídí opravdovou vládu parlamentární: čeho by se tím odvážil, 
když volební zákon dával mu prostředky pozměniti většinu podle 
své vůle? A ostatně článek XIV., který ve formě sotva zmírněné 
zachovávai XIII. článek ústavy únorové, dopouštěl v případech 

nutných vládnouti bez parlamentu. 1 

lako za doby Schmerlingovy všecken stroj parlamentární byl 
jen ídamem, a úkol domnělých zástupců národa byl velmi ne
patrný. Ve věcech poněkud důležitých dvůr ani nepřipouštěl zakro
čení pm;lanců. Beust ve chvili, kdy vliv jeho byl nejpevnější, jen 
stěží dosáhl od císaře, aby odstranil ze svého okolí nejkompro
mitovanější úředníky svého domu a svým vlivem nedovedl ho pře
svědčit, aby jednoho dne objevil se v šatě občanském svým věr

ným Videňanům, co by radostí naplnilo jich duši nevinnou a 
dětinnou. Nadšení, s jakým sněm říšský přijal řadu zákonův o svo
bodě tiskové, shromažďovací, spolčovací, petiční, osobní svobodě 
atd., připomínalo krásné dni roku 1848; bohužel, přestávalo se 
nejčastěji na okázalém prohlašování zásad a vskutku správa byla 
zůstavena moci nejnemírnější. Ministr domáhal se i práva potlačiti 
spolky, jež by se mu zdály nebezpečnými pro stát; levice shle
dala tuto výhradu hrozivou. - Připomenuto jí, že jsou to Čechové, 
jichž agitaci třeba potlačit, a hned se poddala. 

Více jí záleželo na panství než na svobodě, a zvláštním úko
lem vlády roku 1867 bylo pojistiti panství německé v Předlitavsku. 
Poplach nový byl tak prudk~', že centralisté učinili některé ústupky: 
nepodporovali těch ze své strany, kteří by byli chtěli, aby členové 
delegací byli aspoň částečně voleni v plném shromáždění říšské rady 
hromadným hlasováním a nikoliv odděleně od poslanců různých 

zemí a rozšířili tu i tam pravomoc sněmů zemských. Vážnějším 

1 § 14. Naskytne-Ii se nutná potřeba takových nařízení, k nimž dle ústavy 
třeba je přivolení rady říšské, v době, kdy tato shromážděna není, mohou 
nařízení ta vydána býti císařským nařízením za zodpovědnosti všeho mini
sterstva, pokud nemají za účel změnu základních zákonu státních a ne~ýkaj~ 
se trvalého obtížení státního pokladu a přeměny statku státního. Nanzení 
taková mají prozatimní moc zákonu, podepsána-li jsou všemi ministry a vy
hlásí se s výslovným dovoláním se tohoto ustanovení státního základního 
zákona ... Zákonná platnost těchto nařízení. přestává, jest.li vláda opominula 
předložiti je ke schváleni nejbližší radě říšské, jež sejde se po vyhlášení jich! 
a to nejprve sněmovně poslanecké do čtyř neděl po sejití se, nebo neobdrží-h 
nařízení ta schválení jedné z obou sněmoven rady říšské. § 14. třetího zá
kona ze dne 21. prosince 1867. (Manz, »Taschenausgabe der oesterr. 
Ges etze<, XIX. sv., str. 36.) 
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ústupkem bylo, že upustili od zásady stanovené Schmerlingem, 
který říšské radě přiznával theoretickou převahu nade sněmy, a 
vráceno se v té věci k soustavě diplomu říjnového, podle něhož 

všecky věci, jež nejsou výlučně vyhrazeny ústřednímu parlamentu, 
závisí na jednotlivých sněmích. Toto podružné zmírnění nepo
změnilo zřejmě centralistickou povahu nové ústavy; nebylať zru
šena žádná z nejnespravedlivějších absurdností zákona volebního, 
a v případě, kdyby sněm odepřel poslati své delegáty do Vídně, 
předem bylo postaráno o možnost přímých voleb z lidu. 

Centralisté té chvíle vítězi jsouce na poli politickém, chápali 
křehkost svého vítězství, pokud nepřinutili své odpůrce, aby při

jali převahu jazyka a vzdělanosti německé: z jejich zásad vy
plývalo důsledně, že se nespokojí přivedením Slovanů v malomoc, 
ale že budou hleděti zničit jejich národnost. Zápas nabyl takt? 
po roce 1867 mnohem určitěji než dříve rázu boje nesmiřitelného 
mezi oběma národy soupeřnými. 1 

Čechové spálili své koráby. Zamítli obeslání říšské rady; po 
dlouhém váhání strženi hrabětem C I a 111 e m lVI art i nic e m a žurna
listou ] a n e mSt. S k rej š o v s kým, kter)T tehdáž hrál mezi nimi 
velmi důležitou úlohu, rozhodli se opustiti sněm pražský. Dne 
22. srpna 1868 Rieger objasnil jich důvody v pověstné dek la r a c i, 
kterou vyloženy zásady, jichž potom nepřestala se domáhati strana 
státoprávní. 

I po bitvě bělohorské Ferdinand 11., všemocný vítěz nad od
bojem, uznal prý samostatnost království Českého a jeho privi
legia. Toto právní postavení země, potvrzené od té doby četnými 
smlouvami a přísahami, nemůže býti měněno než svobodným do· 
hodnutím se súčastněných stran, panovníka a národa českého. Ne
promlčitelné a nezadatelné právo národa českého nemohlo být 

1 [Již na počátku nového sněmu, jenž svolán byl 6. dubna 1867, aby 
vykonal volby do říšské rady, způsobili velké pohoršení nový maršálek hra b ě 
Ha r t i g a nový náměstek maršálkův Dr. J. Lim b e c k svou neznámostí 
jazyka českého. Když nejvyšší maršálek zemský presidiální oznámení činil 
jen jazykem německým, na žádost poslance Edv. Grégra náměstek maršálkův, 
jenž nuzně jen lámal češtinu, vykoktal několik nesouvislých vět, a když 
poslanci čeští tím se nespokojili, nejvyšší maršálek dal slova svá překládati 
sněmovnímu sekretáři. Proti takovému jednání, jímž uráží se cit a slušnost 
zástupců národa, když to, co poslancům německým oznamuje se ústy nej
vyššlho maršálka zemského, českým poslancum tlumočí se od zemského úřed
níka, protestovali poslanci Klaudy a Rieger, a písemní protest, který podal 
Klaudy, přiložen ku protokollu druhého sezení sněmovního. Německé listy 
domácí (.Bohemie<) i vldeňské žádali přímo, aby na sněmě českém mluvilo 
se jen německy.] 
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oslabeno abdikací domnělé většiny, která podrobila království 
České říšské radě nezákonité a nekompetentní. Němci, kteří zprvu 
pokoušeli se zgermanisovati celou říši, přinuceni nyní ustoupiti 
před Maďary, hledí s náruživostí tím odpornější udržeti své panství 
v krajinách, jež jim posud neunikly. Protože volební řády nejobrat
něji vypočtené nestačí na dlouho, aby jim zajistily většinu v zemích 
koruny Svatováclavské, vymyslili společnou radu říšskou a odsou
dili takto ke smrtelné ztrnulosti sněmy jednotlivé. Němčina bude 
silou věcí jazykem poradním sněmu ústředního: čím více pravo
moc jeho bude rozšířena, tím více národové neněmečtí budou při
vedeni k povolnému odumření. ,Svoliti k ustálení institucí tako
vých bylo by národu našemu tolik, co odhodlati se k samovraždě .• 
Kdežto prve nejvyšším manifestem od 20. září 1865 slíbeno bylo 
sněmu českému, že se jemu předloží úmluva s královstvím Uher
ským k podání hlasu stejně vážného, a ačkoliv tento slib zástupce 
vlády v plném sněmu slavně opakoval, neuznáno nyní zastupitelstvo 
království Českého ani za hodno, aby slyšáno bylo, ať již nedíme 
o státoprávním upravení celé říše, alebrž ani ne o změnách, kte
rýmž následkem nové organisace celého mocnářství podrobeno 
býti mělo vlastní státní právo a ústava této země ... « R o z h o d
nu t o o nás bez nás ... Nyní však, když všecky ty věci vyko
nány jsou bez řádného a správného svolení království Českého, ... 
svolán jest opět sněm český ... aby vzal na vědomost a tak fakticky 
uznal jako skutek dokonaný, co učiněno bez jeho svolení; aby 
přijal za právo země, co provedeno jest od representantů jiných 
zemí i bezohledným nešetřením celého národa českého; aby přijal 
to, co nemůže vésti než k hmotné záhubě království Českého, 
k úplnému zrušení jeho státoprávní samostatnosti, historicko-poli
tické osobnosti a k potlačení jeho odvěké zvláštní ve financích 
úplné autonomie, ba konečně následkem toho k podmanění národ
nosti českoslovanské pod vládu živlů cizích ji záhubou hrozících. ~ 
Pokud bezpráví, jehož jsou obětí, nebude napraveno, pokud stav 
věcí nebude upraven svobodnou smlouvou mezi panovníkem a před
staviteli národa volenými podle řádu spravedlivého k oběma národ
nostem, poslanci čeští neúčastní se jednání ve sněmu, jenž oloupen 
o své nejvzácnější právo. 1 - Téhož dne předčítáno podobné 

1 [Za nepřítomnosti Čechů na sněmě českém byl z ruš e n 29. srpna 1868 
zákon o povinném vyučování oběma jazykům zemským na střed
ních školách (refer. Leop. Hasner), p o I y tec hni k a p r a ž s k á rozdělena na 
dva ústavy, český a německý (24. září), a přijata vládní předloha o d o z o ru 
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osvědčení dvaceti osmi poslanců moravských, t kteří rovněž ne
vstoupili do sněmu. 1 

Čechové v zápase nerovném, jejž p::>dnikali, hledali sympathií 
v cizině. V měsíci květnu 1867 Palacký, Rieger, Brauner a Julius 
Grégr přidružili se k deputaci Slovanů, kteříž ubírali se ke slav
nostem výstavy národopisné v Moskvě, uspořádané od panslavistů 
ruských. Tato pout přese všecky akklamace a obvyklé přípitky 

v podobném případě byla spíše na škodu než k užitku. Vzpoura 
polská roku 1863 vyvolala v Rusku silný záchvat occidentofobie 
a veřejné mínění bylo tu ovládáno slavofily, vedenými Aksakovem 
a Katkovem. Vláda čas od času některým prohlášením podporo
vala hnutí, jež jí sloužilo, ale cele se nepoddávala. Ministr zahra
ničních věcí Gorčakov byl diplomat staré školy, velmi marnivý, 
povrchní, který malou důležitost připisoval sympathiím lidu a při 

revisi smlouvy Pařížské, což bylo jediným předmětem jeho politiky, 
mnohem více spoléhal na Němce než na Slovany. Nemrzelo ho, 
že způsobil trochu nepříjemnosti Beustovi, jehož zbrklost ho drá
ždila, ale byl pevně rozhodnut si nezadati. 

Cesta Riegrova a Palackého byla dosti nevčasnou recidivou 
romantismu; pobouřila Poláky, urážela západní liberály a ~vládě 

dala zbraň do ruky. A ještě horším bylo, že udržovala Cechy 
v nejnebezpečnějším klamu. Nebylo dobře, že hned po rozhodné 
bitvě spoléhali na platonické sympathie a na prohlášení při pří

pitcích; podobné přeludy byly jednou z příčin zkázy roku 1620. 
Zajisté je dllležito, nepodceňovati živly nezvážitelné, jež v dané 
chvíli zvrátí výpočty politiků z povolání, a byly oprávněny snahy 
o posílení citů vzájemnosti slovanské: ale opatrnost kázala, aby 
se změřil bez klamu skutečný dosah těchto citových sympathií; 
však v podobných případech obezřelí vůdcové pustí několik dětí 

ztracených, ale nezakročujf přímo. 

ke š ko I á m: utvoření místní, okresní a zemské rady školní (23. září). -
Konec roku 1868 (29. prosince) u vvsokém věku 85 let zemřel někdejší dlouho
letý náčelník stavovského sněmu hra b ě K are I Ch o t e k, poslední nejvyšší 
purkrabí pražský.] 

• [V osvědčení poslanců moravských těžká obžaloba vznáší se 
na vládu pro hříšné zanedbávání duševních i hmotných potřeb českého lidu 
na Moravě .• Tak na příklad s velikou tíží založila se jen dvě česká gymnasia, 
a teprve v poslední době staly se přípravy ku povýšení jenom je,dnoho z nich 
na vyšší. S nouzí str~ají se gymnasi~ ta do, ne~Histojných .~taveill, dot~ce ~y
učovacích prostředku .se jim zkraCUJe, ze statmch stlpe~dll. ~'. ne?ylo cesky~ 
ani jedno přiděleno. Ceských reálních škol posud nemame zadnych. Soudm 
a političtí úřadové úřadují posud nejvíce po německu :JC.' 
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Pokusy s Francií nebyly o mnoho lépe vypočteny. Události 
z roku 1866 velmi pohnuly veřejným míněním pařížským a pří

hoda Luxenburská neuspokojila ovšem nepokoj vzbuzený Králové 
Hradcem. Strach před Pruskem poutal pOzornost diplomatův a 
publicistů francouzských k zemím východním, což bylo jen ná
vratem k nejtrvalejším tradicím naší minulosti: zda pomocí Polska, 
Švédska a Turecka Bourboni nezastavili ctižádostivé snahy Habs
sburků? Protože totéž nebezpečí se objevovalo znovu, zdálo se, že 
třeba se chopit opět těchže prostředkův a toliko přizpůsobiti je 
k novým podmínkám životním. Různí spisovatelé jali se upoutávati 
pozornost veřejnosti k důležitým debatám, které se konaly v Ra
kousku. S a i n t - R e n é T a i II a n di e r, jehož zvědavost byla dosti 
čilá, svými studiemi o Německu byl přiveden k tomu, že zabýval 
se Deákem a Palackým a čtenářům ,R e vu e cl e s Deu x
Mo n d es« vypravoval některé z nejživějších episod z dějin če

ských. Se zcela jinou schopností odbornou a s vřelostí přesvědčení, 
jež neochabla věkem, L o u i s Le g e r, zakladatel studií slovanských 
ve Francii, počínal úřad apoštolský; plný trpkostí právě jako 
triumfů. Obdařen neobyčejnou pamětí a překvapující snadností 
připodobovací, mluvě stejně lehce všemi nářečími slovanskými, 
dobře znal celou východní Evropu, spojoval s nejjemnější úzkostli
vostí učencovou nesmírné nadšení a vzácné nadání získati veřej
nost pro otázky nejméně známé. Právě vydal za spolupracovnictví 
J. V.Friče, uprchlého do Paříže, spis »La Bohéme historique, 
pittoresque et littéraire« (1867), kde byly vyloženy revindi
kace Čechů. 

Velmi pomalu míněni veřejné počalo chápati nebezpečenství. 
jež Francouzúm vycházelo ze zřízení říše Pruské při je;ich hranicích. 
Napoleon III. kolísaje mezi svými povinnostmi jako obránce Francie 
a svými sny humanitními, vzdav se poněkud svých sympathií 
k Německu, byl by dosti rád uvedl ve shodu své koncepce filo
sofické s požadavky bezpečnosti: vážně pojal velký plán Sullyho, 
a existence autonomních Čech byla by se mu líbila. Paní Cornu
ová ho přiměla, že přijal Riegra: tento mu odevzdal pamětní spis 
v němž dovolával se zájmu Francie, aby .Rakousko bylo silné a 
aby nebylo přívěškem Německa.« Tyto styky vůdci'! českých s Na
poleonem, jež nebyly nikterak prakticky užitečné, poskytly novinám 
vídeňským zámi nku ke křiku o zradě; Rieger a Palacký osvědčo
vali nevinnost svých záměrů\-, a nikdo neměl je opravdu v pode-
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zření. Ale proto přece ocitli se v postavení nejasném: je vždy zlé 
býti přistiženu při samém skutku srozumění s cizinou, a František 
Josef, který hleděl na zahraniční politiku jako na svou vlastní 
državu, byl velmi nespokojen, že »laikové< odvažují se na tuto 
půdu vyhrazenocL 

Beust, ač na odiv sta věl ctnostné pohnutí, měl mnoho shoví
vavosti k dobrodružným diplomatům; tento intrikán rád chodíval 
po tajných schodech, míval dlouhé řeči a nevázané péro, a jest
liže odpůrci jeho nebyli prozřetelnější než on, těžil z toho, aniž 
jednal přísně s nimi pro jejich neobratnost. Hřešil proti Čechům 
více z nevědomosti a z lehkovážnosti než ze zášti a pro bezprávÍ, 
které jim způsobil, nechoval k nim hněv. Prokázal znamenité 
služby Maďarům a počínal si přiznávati v duchu, že mu za to 
nezachovávají vzpomínku příliš živou. Nebyl by se zlobil, že není 
jim více po chmi, a soudil správně, že dokud Čechy nejsou usmí
řeny, Rakousko zaujímá špatné postavení, aby hrálo velikou partii, 
kterou zamýšlel. V červnu roku 1868 přijel do Prahy 1 a snažil se 
zahájiti rozpravy s Palackým a Riegrem. Ale žádal, aby přijali 

ústavu, a Čechové v prvním zápalu boje nikdy by nebyli svolili 
k této kapitulaci. Nezbylo ministrovi než poctivě odprositi Němce, 
kteří mu neodpustili tento pokus odpadlictví, a znovu dáti se do 
politiky stíhání. 

Když kdosi mu připomínal ve chvíli, kdy se ujímal moci, že 
musí se připraviti na odpor Slovanů: »Co chcete! < odpovídal, »dvě 
osoby překonají vždy snadněji třetí, nežli se dají od ní překonati. 
Němci a Maďaři jsou dva proti jednomu. - A jestli Slované se
trvají v odporu? - Budu s nimi jednati, jako Belcredi chtěl jed-

1 [Beust byl povolán do Prahy v době, kdy císař do hlavního města 
zavítal (17. června 1868) k otevření nového mostu pod Letnou (mostu 
císaře Františka Josefa). Slavnost konala se 21. června za vzdorné nálady 
obecenstva, nespokojeného s ústavou prosincovou, takže připomínala p.od?b: 
nou náladu před desíti léty při odkrytí pomníku Radeckého na namestl 
Malostranském. (Viz str. 406) Ve slyšení císař rekton, university pražské 
Kosteleckému dal na jevo nelibost svou pro chování studentstva českého, 
které v den slavnosti chtělo konati schůzi na Střeleckém ostrově o proveden í 
rovnoprávnosti na universitě pražské, a když v poslední chvíli byla zakázána, 
táhlo provázeno davy obecenstva za zpěvu národních písní na náměstí Staro
městské, kdež oslavilo výroční den popravy vůdců stavovského. odboje 
(21. června 1621) provoláním .Hm .Slávy< a zapěním chorálu .H?spodlil~, po
miluj ny.< Rovněž při dvorní hostině téhož dne císař vyslOVIl nevol! svou 
zvlášť ostře hr. Clamu-Martinicovi pro oposičnÍ projevy, jichž buď byl svěd
kem neb o nichž dostalo se mu zpráv. Di1e 23. června císař nespokojen 
opustil Prahu] 



472 

nati s Němci: budou přitištěni ke zdi.' 1 - Ponechal volnou ruku 

ministerstvu předlitavskému, jehož přední členové, president kníže 

Karel Auersperk, Giskra, ministr vnitra, a Herbst, ministr 

spravedlnosti. byli centralisté ze zemí českých, šťastní, že mohli 

svou mocí těžce spočinouti na hlavě soků, které svým záštím pro

následovali od dávna. 

První jich starostí bylo, zrušiti zákon školský, jímž zavedeno 

bylo povinné vyučování oběma jazykůr'n zemským na všech školách 

středních (29. srpna 1868). Zřídili pak vládu bojovnou, která za

kročovala »s největší rázností a s veškerou přísností zákona proti 

živlu, jehož činítelové skrývajíce své osobní podvratné snahy pod 

pláštíkem vlasteneckého zájmu pomocí vlastního, k jejich účelům 

zřízeného časopisectva, hledí mezi obyvatelstvem země živiti ne

návist proti vládě, nedůvěru v její záměry a organisovati odpor 

proti zákonnému pořádku.. Jak obyčejně nejdříve zasaženi byli 

žurnalisté, a na listy opposiční snesl se příval process\\ konfiskací, 

žalob a mnoholetého vězení. 2 Český bohoslovec Vojtěch Křišťan 

, >Man wird die Slaven an die "'hnd urucken.< -- Popření Beustovo 
v říšské radě je velmi neurčité. .Politik<, která přinesla výrok ten, trvala 
na. své výpovědi a nabídla se udati svého svědka. Ministr nežádal toho. 
Potom přestal na pokuse zmírniti dosah svých slov. 

a [V letech 60tých rozmnožil se valně počet politických časopisů českVch. 
Roku 1862 založena energickým Janem Stanislavem Skrejšovsk"ým 
(183l-1883) .p o I i t i k<, aby německým jazykem hájila věci české. Proti 
.Národním Listům., jež staly se majetkem dra Julia Gregra a sloužily 
straně mladočeské, strana Palackého a Riegra založila r. 1863 .N á rod., 
který zanikl r. 1866, ale již r. 1867 J. S. Skrejšovský s bratrem svým Dr. 
Fr. Skrejšovským založili »N á rod n í P o k r o k< za, redakce prof. Ant. Oto 
Zeithammra .• Posel z Prahy., založený r. 1858 Fr. Simáčkem, jako časopis 
nepolitický, poučující formou prostonárodní o otázkách národohospodářských, 
proměněn v časopis politický. Na Moravě vydávána v Brně .Moravská 
Orlice« a v Olomúci .Olomoucké Noviny', později .Našinec •. 
Z jiných časopisův uvádíme: Kodymův .H I a S«, Barákovu »S v o bod u., 
Vilímkovy »Humoristické listy., .Dělník •. Všecky tyto časopisy, sloužící 
opposici české, stíhány byly nejtužší persekucí. Za .Nár. Listy., když zasta
veny byly na čtvrt léta, vydávány »Národní Noviny«, za .Politik- ná
hradou byla .Correspondenz<, a když i ta zastavena, ,Patriot«. ['.1868 
za výminečného stavu z rozkazu místodržitele barona Kollera zastaveno 
19. října vydávání .Nár. Novin«, .Posla z Prahy', .Correspondenze<, 
>Zvonu« (nově založeného) a .Dělníka., 21. října zastaveno vydávání 
»Nár. Pokroku«; 25. října .Hlasu«. Za .Nár. Noviny« vydávány»Naše 
Listy', jež povoleny s podmínkou, že zdrží se kritiky politických věcí před
litavských. Na místě .Nár. Pokroku« založena v Chrudimi .Koruna« 
řízením Kalouskovým, která stíhána způsobem nejhorším: zbavena práva 
k odbírání novinářského kolku krejcarového, zakázáno rozesílání její do Prahy 
a do obvodu okresních hejtmanství Smíchovského a Karlínského. Když i kauce 
listu byla vyčerpána, zastaven list 20. dubna 1869. Ale již 25. dubna 1869 
v Praze vydáván .P o k r o k. vedením dra Jana Jeřábka, později prof. Ant. 
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byl prohlášen vinným z velezrády, a odsouzen do těžkého žaláře 

na pět let pro politickou brožurku, jež nebyla ani vydána. Knih

kupci, trafikanti a obchodníci pražští, kteří prodávali • H II mor i

stické listy<, dostali rozkaz, aby je odstranili ze svých výklad

ních skříní, protože »se tím ruší pasáž na ulici. ~ l\1inistr zdržel 

až do měsíce května 1869 provedení nového zákona o tisku, ač 

mu přece poskytoval dostatečných prostředků pronásledovacích, 

aby znemožnil existenci časopisů, jež se mu nelíbily. - Obviněný 

redaktor byl povinen podati důkaz o své nevině; ob jek t i v n í 

říz e n í, jeden z nejznamenitějších vynálezů Schmerlingových, bylo 

zachováno, totiž policie a státní návladnictví, jež nařídily konfiskaci 

casopisu, nemusily stíhati soudně spisovatele, ale mohly se spokojiti 

tím, že soudu udaly článek závadný. - Obvinění byli po více 

měsíců držáni ve vyšetřovací vazbě. Soudy podléhaly ošklivému 

nátlaku. - ,Co chcete!~ odpovídal-i" zemský rada trestního soudu 

Předák k stížnosti obžalovaného. • My si z toho nesmíme nic 
dělat, řemeslo je řemeslo.' 1 

Zákonem bylo prohlášeno právo shromažďovací, ale mini

sterstvu ponechána volnost zrušiti jej v případě veřejného nebez. 

pečenství. Čechové, když chtěli užiti dobrodiní zákona, narazili na 

nejkrajnější obtíže. - > Podle nápadně se množících ohlášení aneb 

žádostí za povolení ke konání táborů,« pravil okružnik místodrži-

Oto Zeithammra. Z redaktorů, kteří na dlouhá léta odsouzeni byli do vězení 
v němž mnozí podryli své zdraví, zasluhují vzpomínky: Fr. G 6 bi, K. T ů m a; 
J. V. Kout, J. Arbes z redakce "Nár. Listů., V. KasRar, Fr. Kotek, V. 
Nedoma, Vinc. Kulhánek, J. Kreis, Ant. Tůma Č, Tchoř z redakce 
,Politik< a 'C:0rrespondenz<j Auvg. Tonner, Jan M: Černý, J. Květoň 
z redakce .Nar·v Pokroku«; Fr. Simáček a B. Tolman z redakce ,Posla 
z Prahy'; ) o S. Ce rn.o c h, redaktor .Olomouc. Novin« j J. D v o ř á k, redaktor 
»l\1or. Orhce«: Bar a k, redaktor zle stíhané >Svobody« a po jejím zastavení 
.Pravdy., Dr. F i I i pSt. K o dym, redaktor .Hlasu«, V. Pe t r, redaktor >Děl· 
níka«, Payer a Fr. Pechánek, redaktoři .Humor Listů«; Em. Tonner, re
daktor .Světozora« a j. Propadlými kaucemi novinářskými v summě mnoha tisíc 
:ozm.nc:žen stavební fond, domu"c~udých u sv. Bartoloměje. Z persekutorů 
ceske 7urna.hstlky, horhve konaj1clch rozkazy vyšší, vyznamenali se Prokop 
Jarc:;ch, ryt!ř z Adlerhorstu (syn zasloužilého učitele řídícího na Malé Straně 
>ll Maltézů' Jos. Jaroše), Váco Hlaváček a Jan Rapp jehož činnost z let 
~86?-1880 vylíčil po zás~uz.e J. Arbes v Rozhledech r.' 1900. Úřad policejního 
redltelc v letech persekucnlch zastával dv. rada Straub a od 8. května 1869 
Vojtěch Sedlaczek z Gr~uthalu. Horlivgu prací v obhajování českých novinářů 
vyznamenali se dři A. Cížek, Tomáš Cerný, Kučera, Mezník, Zucker.] 

a Arbes, > Plá č k o run y čes k é«, str. 113. - Arbes se záslužnou trpě" 
livostí sebral všecky děje persekuční, jichž obětí byli Čechové v letech 1867 
až 1873. Tato sbírka, která záleží jen z fakt a listin tvoří dva svazkv o 430 
3. 384 stránkách. Vrhá zářné světlo na jednání onoho ministerstva" občan
ského, jež vydávalo se za liberální. 
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telství, » lze s právem souditi, že nejde ani tak o užití práv vyhra
zených občanům státním zákonem ze dne 15. listopadu 1867 ve 
smyslu toho zákona; ale spíše hledí se zneužiti takových shro
máždění lidu k politickým demonstracím proti samé ústavě, kteráž 
přece jest pramenem zpomenutého práva. Co zběhlo se při posa
vadních shromážděních lidu, utvrzuje podstatnost toho domnění. 

Zkušenost ta přiměla c. k. místodržitelství, aby vyzvalo c. k. okresní 
úřad, by vzhledem k žádostem za povolení takových shromáždění 
lidu pod širým nebem užil svého práva k zápovědi tehda, když 
dobře zváživ veškeré okolnosti, jako jsou: příčiny, proč se tábor 
lidu žádá, povaha programmu, povaha příprav ke shromáždění, 
osobní poměry svolavatelů, volba doby a místa, z těch a jiných 
okolností nabude přesvědčení, že obmýšlený tábor lidu strojí se za 
účelem, v úvodu tohoto výnosu naznačeným, pročež plným právem 
lze užiti § 6. (o zákazu tábora). C. k. okresní úřad vyzývá se tedy, 
by při posuzování podobných žádostí veškeré naznačené okolnosti 
s největší bedlivostí vzal na zřetel, a jednal tak podle svého pře
svědčení, k jakému byl způsobem tím došel.« (17. července 1868.)
Policie byla vyzvána, aby bděla nad zpěváckými, studentskými a 
tělocvičnými spolky. Zapovězeno bylo představení ochotníků, pro
tože program ohlašoval písně národní, a jiné, protože se tam mělo 
rokovat o prostředku, jak rozšiřovati vzdělání v různých vrstvách 
společenských. Šest vlasteneckých dám, několik studentův a jiných 
občanův českých 8. listopadu 1867 ve výroční den bitvy na Bílé 
Hoře položilo vavřínový věnec na bojišti: byli odsouzeni do vězení, 
protože konali oslavu »povstalců proti svému císaři a králi v bitvě 
bělohorské padlých. « 1 

Toto neobratné týrání jitřilo tím více mysli, protože mnohó
násobné příčiny přispívaly ku pobouření veřejného mínění proti 
ministerstvu. Státní rozpočet jevil žalostné stopy neprozíravosti, 
s jakou bylo uzavřeno narovnání s Uhry. Přes částečný bankrot, 
schodek na rok 1868 dostoupil výše padesáti millionů zlatých; 
ke zmenšení jeho bylo třeba zvýšiti daně, ustanoviti mezi jiným 
daň z majetku, jež tím více tížila zemi, že tehdáž jedna z nej
vážnějších krisí hospodářských ničila rolníky.2 Duchovenstvo po-

1 Arbes, .Pláč koruny České., str. 91 a 134. 

2 [Proti zavedení daně z majetku ozvalo se nejdřív o k r es n í z a st u
pitelstvo Slánské (30. března 1868) peticí k zemskému výboru, a pří
kladu jeho následováno od většiny obecních a okresních zastupitelstev če-
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puzeno útoky většiny na říšské radě, podporovalo OppOSICl VSlm 
vlivem svým, jenž byl značný v některých krajinách, zvláště na 
Moravě. 1 Kabinet spojil proti sobě strany si nejodpornější, jakož 

ských protesty k vládě, zemskému výboru, ano i ku panovníkovi. V některých 
ohrazováno s~ nejen proti nové dani, nýhrž proti všelikému ukládání berní 
v království Ceskérn, které by nebyly schváleny sněmem českým, jak usta· 
novovala stará práva, stvrzená reversy a slavnými přísahami králů českých. 
Již ozývaly se i hlasy, aby vubec o<1epřelo se placení daní. R. 1869 v únoru 
vydána lithografovaná brožurka: .Ani groš daně více, čili skutky
nes lov a.< Ale v této věci vláda byla na stráži. Již za návštěvy panovní
kovy v Praze v měsíci červnu 1868, hraběti Clamu-Martinicovi, na jehož vy
zvání jako starosty okresního zastupitelstva Slánského byl učiněn první pro
test proti nové dani z majetku, dostalo se ostré výtky od císaře, že .první 
hleděl do země hoditi paličskou pochodeň -- k odpírání daní.. Redaktor 
,Politiky. VácI. Nedoma pro článek ,p a s s i v n í od p o r< pohnán v cervenci 
roku 1868 před soud, a 0dsouzen pro zločin rušení veřejného pokoje na 
14 rněs'ců a ke ztrátě 1500 zl. z kauce (státní žalobce navrhoval 2letý žalář 
a ztrátu 3000 zl.). Na brožurku .Ani groš daně v)ce« upozorněny úřady, 
že v mnoho tisících exemplářů bude dopravena do Cech, a vyzvány k ostra
žitosti, aby se nešířila v zemi, a kdyby kde byla přistižena, aby zavedly hned 
vyšetřování. Slabost trpného odporu českého projevila se zvláště v nemož
nosti odpírání daní. Po některém slabém pokuse nejprve velkostatkáři strany 
státoprávní činili svědomitě za dost svým povinnostem. Na venkově, kde 
shledána liknavost v placení daní, vymáhány těžkými exekucemi, jako v okresu 
Velvarském, Roudnickém, Pardubském, Benešovském, Soboteckém a j. Jestliže 
v staročeských listech ukazovalo se na vábný příklad tuhého trpného odporu 
Q1aďarského, Nár. Listy dne 8. března 1868 dobře upozornily na rozdíl mezi 
Cechy a Maďary, .jako mezi pražským domácím pánem -;;- (jehož typického 
představitele v Matěji Broučkovi předvedl později Svat. Cech) - a Percze
lem nebo Klapkou; Maďaři ke konstitučnímu živobytí nepotřebovali a ne
potřebují venkoncem ani zemského sněmu ani svobody tisim, mají-Ii županije. 
Dejte nám županije jako Maďaři - a vyhrajeme jistotně jako oni.. Zajisté 
Ferdinand 1. vyvrátiv samosprávu krajskou, jaká vyvinula se u nás za vlády 
Jagielovců, ochromil a zlomil sílu stavovské ústavy české a připravil pozdější 
její pád. - R 1868 státoprávní opposice česká byla též pobouřena prodejem 
posledních zbytků korunních statků českých, Z b i ro h a a statků, jež byly 
pod správou horního eráru (Slavkova, Jachymova). Statky tyto, spolu s jinými 
statky zemskými v Haliči, prodány židovským peněžníkům krakovským, Sa
muelovi Simundtovi a V. Kirchmayerovi, kteří s velikým výdélkem prodali 
hned zase Zbiroh cizozemci drn Baruchovi Stroussbergovi. Také proti to
muto nerozumnému prodeji protestováno se strany české a dovoláváno se 
starého práva sněmu českéi,o, že bez svolení jeho nesmí býti nic scizováno 
ze jmění korunního J 

1 [Duchovenstvo v zemích českých bylo popuzeno proti vládě a radě 
říšské rozvinutím otázky o zrušení konkordátu f. 1867, jehož marně hájil 
kardinál Rauscher, novým zákonem manželským a novým zřízením šlol 
obecných, jež odděleny od církve (1868-1869). Proti Isvětnovým zákonům 
školním, jakožto proti porušení svéprávností království Ceského (1869) tužší 
ještě odpor vzbuzen v řadách učitelstva a v obecních a okresních zastupitel
stvech, jež odmítala volby do místních a okresních rad. Učitelstvo bylo již 
r. 1868 znepokojeno, když při nové organisaci učitelských ústavů při c. k. 
vzorné hlavní škole odstraněno bylo jádro .Budče« pensionolláním zaslou
~ilých a vlasteneckých mužů, ředitele K. SI. Amerlinga, katechety J. K. 
Skody, učitelů Jos. Bačkory a Fr. Tesaře. O znovudosazení jich na dřívější 
úřad marně se ucházela deputace nedávno zalvžené • Učitelské besedy«, ústy 
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i třídy nejrůznější, a jednomyslná horlivost Čechů vzdorovala jeho 
hrozbám. Přes přísnost správních úřadů přibývalo velkolepých 
manifestací, 1 jež bývaly vždy oblíbeny Slovanům; tyto t á bor y , 
ředitele škol Smíchovských Fr. Zoubka. Odpor passivní proti zákonu školnímu, 
jenž mimo byrokratické zřízení správy zaváděl do škol obecných zdravé 
zásady v duchu Komenského, měl v zápětí mnoho škod a ztrát nejen pro 
existenci četných osob učitelských a jich rodin, ale i pro zřízení a opa
tření škol českých naproti německým. Tehdy otčímských dozorců dostalo se 
obecnému školství českému v inspektorech Fr. Pá t k o v i - horších ještě -
v P. Hradilovi a Galovi, z nichž zvláště P. Hradil neznaje ani náležitě 
jazyk český, byl hodným nástupcem pověstného P. J. Maresche z doby 
Bachovy. - Pozoruhodno jest, jak liberální vláda přes rozpor svůj s círlsvi 
katolickou v příčině zrušení konkordátu nepřestala jí horlivě chrániti v Ce
chách všudy tam, kdež oslabením panství jejího hrozilo posílení života národ
ního a živlu opposičního Tak ochrany plné dostalo se řád u j es u i t s k é m u, 
když r. 1866 usadil se v Praze při chrámě sv. Ignacia na Karlově náměstí. 
V příliš zlé paměti zůstával řád, jenž tak osudně působil v dějinách českých 
a polských, takže odpor a nevole zdvihla se ve veřejnosti, jíž výraz dal Dr. 
Ed.v .. Grégr ve sněmu zemském 20 pros. 1866 dotazem k místodržiteli, hodlá-li 
vláda přičiniti se, aby přítrž byla učiněna pobytu a dalšímu usazování se 
Jesuitů v Čechách. Interpellace nebyla podepsána ode všech [:oslancu českých, 
jichž většina zdržena byla ohledem k spojencům svým ve šlechtě historické, 
horlivě katolické. Interpellace podepsána byla od 31 českSTch a 10 něme~kých 
poslanců. Z českých podpisu uvádíme nejvýznačnější: K. Sladkovského, A. Cížka, 
J. Gabriela, Em. Tonnera, Jos. Friče, Trojana, K M.lttuše, F" St. Kodyma, Vojto 
Fingerhuta, V. Podlipského, J. E. Purkyně, J. Krejčího, J. Skardu, J. Jeřábka, 
J. 'vVenziga. I svobodomyslnější kněžstvo ozývalo se proti uvedení do země 
bojovného řádu; jen kanovník vyšehradský, K. Vinařický, zvláštní brožurou 
vystoupil na obranu Jesuitů. Clánky proti Jesuitům uveřejněné roku 1866 
v.Nár. Listech« a tři feuiIletony v • Plzeňských novinách« propadly konfiskaci, 
a redaktoři jejich vyšetřováni IJro rušení veřejného pokoje. R ] 867 zabavena 
brožurka proti Jesuitum, poněvadž .vzbuzuje k nenávisti a opovržení s řádem 
tím a podněcuje k nepřátelství proti nim«. S nakladatelstvím »J ezovitských 
melodií<, jež byly vydány po druhé, zavedeno trestní vyšetřování, aby by! 
vypátrán spisovatel. R. 1868 nálezem c. k. zemského soudu zapovézeno bylo 
další rozšiřování brožurky .Proti jezovitům<; první náklad 5000 výtisků byl 
zatím rozebrán. I Havlíčkovy »Kutnohorské epištoly« a .Duch Národních 
Novin« stíhány tehdáž s horlivostí podobnou, jako v letech padesátých za 
doby Bachovy. Roku 1868 dne 4. ledna dovoleno c. k. policií pražskou pro
vozovat operu Bendlovu »Lejla<, s pndmínkou, že jeptišky a inkvisitor ne
smí vystoupit v obleku řeholním - vše jako za reakce Bachovy.] 

1 [Významnou manifestací bylo vítání korunovačních klenotů 
čes k Ý c h při převozu jich z Vídně, kam před Prusy byly převezeny, do Prahy 
(28-29. srpna 1867). Města a dědiny podél dráhy byly osvětleny, na horách 
a návrších pileny ohně, a lid za zvuků zvonů, hudby a střelby sbíhal se 
odevšad k uvítání koruny Svatováclavské. Nejskvělejší uvítání bylo připraveno 
v Praze, kde súčastnili se ho zástupcové úřadů, duchovenstva, šlechty, po
slanci, obecní starší, a v slavném průvodu dovezeny do chrámu sv. Víta, kde 
po celý den byly vystaveny k obecnému spatření za ohromného návalu oby~ 
vatelstva. Slavnostním tímto uvítáním vzdáván byl nadšený hold koruně 
české, jakožto symbolu někdejší samostatnosti zemí českých, o jejíž obnovení 
usilovala státoprávní opposice česká, která právě tehdy nově byla povzbuzena 
šťastným úspěchem Maďarů, kteří krátce předtím, dne 8. června 1867 slav
ným korunováním Františka Josefa za krále uherského došli obnovy státní 
své samostatnosti. - Smýšlení své proti tvůrcům ústavy prosincové projevila 
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kde shromažďovalo se mnohdy několik tisíc vlastenců, daly této 
době zvláštní tvářnost, a jmenuje se proto dobou táborů. I 

Naděje v úspěch povznášela prsa; .Aj ty, předrahá máti naše 
Praho,« pravil Sladkovský v den, kdy kladen byl základní kámen 

Pra?a hlučnýn;i de,monstr~c,e:ni proti ministru Herbstovi, když 
zavltal do hlavmho mesta na navstevu a uspořádáno mu uvítání od studentu 
německých (llJ. a 21. ledna 1868), a bouřlivým přijetím premiery Bozděchova 
~B.aro,na G6rtze<, když v ?Iinistru-cizinci~ jenž osudně zasáhl do dějin 
svedskych za Karla XII, poznan obraz Beustuv a četné časové narážky při
jaty frenetickým potleskem.] 

1 [Tato shromáždění lidu konána na·památných horách a místech v Če
chách! na Moravě. První ~~kov~ ~ábor ~?rom,áž~il na. úpatí Řípu (dne 
10. kve~na 1868) na. 20.000 ucastmkuv, kten hlucne mamfestovali nespokoje
nost. s u.stavou prosmcovo~. V den příjezdu císařova do Prahy (17. června) 
ksmar: vtabo.r pod Bez d e z e~, ale brzo rozpuštěn. Téhož měsíce června 
pr~~, ~redn: zakaz)' sebral se hd, na Vys o k é (7. června), na Chl u m u nad 
b~Jls~em Sadovsk~;::tJ na ~Ianlku (28. června) a na hulínských tráv
nlkach u Kromenze (29. cervna). V červenci na Zvi číně u Králové Dvora 
na ~ošumberce u LužeJ na Kaň kovsJzý ch vrších nad Kutnou Horo~ 
(5. cervence)~ n~ ~ravde u Loun, na Zižkově poli u Přibyslavě, na 
vrchu P otstelne u Kostelce nad Orlicí na Valečově u Mnichova Hra
d i š t ě (12. července), na Hra d c i u Stradonic n a K o šíři u Olomouce a 
n a ~ evín ě (19. červ~nce '. V srpnu: u Li pa n,' na Šal dá c h u Mladé Bole
slave, na ,H u.k 'C a I d e na Moravě (2. srpna), naD ž b á n ě u Loun (6. srpna), 
na Karl.stelnev(l~.srpna), na C~oustníku, na Petruškových vrších 
u Vysoke" naD. ~.b a n u u Rakovmka (16. srpna), druhý tábor na B I a n í k u 
(30. srpna). V zan: na vrchu Poušti u Navarova a na Hersteině u Do 
mažlic. na místě Riesenb~~ku, ktertž osa.z,en b~1 od četníků (6. září), na 
KonCI-Chlumu (13.zan), na hore BlIzkove u Slavhostic na Petru
ško~ých vrších.u '!ysoké - prv~í tábor českých žen - (20. září), na Žiž
kov~.e, na Dobelll ne y Čes. Skahce, na Orebě u Třebechovic (28. září). 
V rljnu: na PankráCI u Prahy (4. října) a na vrchu Homolce u Plzně 
(11. října). Vý~ržn?~ti, jež, udály .se na táboře za sv. Pankrácem a potom 
'! P.raz.e, . kd,e ~esUltum a nem. kasmu vytlučena okna, měly vzápětí prohlá
sem. vyml?ecneho st~,:u a tU}lOU persekuci časopisů českých. Ale sotva za 
noveho predsedy mlmsters~eho hr. Taaffa zrušen byl stav výminečný (dne 
2~. ~u~~a 1~69) .~dpor ?~O.tl ,ús,tavě dualistické projevoval se novým svolá
vamm ~aboru . .JIZ v ~e~lcI. Kvetou v konány ,dva tábory na L e tn é u Prahy 
(16. kvetn':, a tabor del?lcky 23. kvetna). V cervnu: n a Z v i čín ě (6. června), 
]: a K ope c k u u ?!~I?uce (2~. června), u Kyš i c v krajině mezi Plzní a Ro
kyc':,ny,.ll Krom.eflze (26. cervna), u Brna (27. června). V červenci: na 
Muzskem u MnIchova Hradiště (11. července) na Podhrádí u Chocně 
pod. H,I a v ~ č o v ~ m (18. července I, v L o u n e ~ h na náměstí (25. července): 
ProtI taborum Jez od strany státoprávní byly pořádány na Moravě, konáno 
~ne 29. srpna 1869 .shr?m~ždění lidu. u Slavíkovic na stoletou památku 
ucty, kterou Josef II. 'projevll, ~e s~a~u .s~lskémll vyo:-áním brázdy. Účastníku 
bylo ~a 50~~ sehp.anych ?d. uredn!ku, jezto slavnostI vedle arcivévody Karla 
Lt;dvlka, s:;cas~m.I1 se mmlst,r vmtra Giskra a ministr orby hrabě Potocki. 
Du~az, !e cesky lId nesouhlas! s politikou svých poslanců, nepodařil se ovšem. 
Z taI:0ru, .roku 1869 konaných, zvláštní pozornosti zasluhuje hlučný tá bor 
Ma II n s k y u Kutné Hory (26. září), jehož účastnilo se u valném počtu také 
duch?venstv? katolické .. V res~[uci přijaté žádáno, aby jazykem bohoslužby 
~e v~ech obr.a~~e.r h byl olazy~. narodní, aby obnoveny byly synody vší církve 
c~ske) aby venClm lalkum pnznalo se právo hlasu ve všech věcech církev
mch, pokud nejsou rázu dogmatického, aby se národu vrátil vliv na jmění 
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k Národnímu divadlu (16. května 1868),1 .jak blažeností zanClm 
okem pohlížíš na bezčetné zástupy lidu nesčíslného, jenž v nepře
hledném průvodu slavnostním jeví se dnes před tebou 1 I neklame 
tě cit blaženosti mateřské! Ano, jsou to všickni vlastní tvoji synové 
a dcery, již byťsi v nejkrajnější konce širých vlastí našich roz
ptýleni) v duchu vždy věrně hlásili se k tobě. Jsou to věrní tvoji 
synové a dcery, z nichž každý v pocitu dětské lásky a vděčnosti 
po dlouhou dobu již skládal dárek k dárku, abychom tobě, drahá 
máti, spojenou silou připravili den svátku rodinného, den největší 
oné blaženosti, již cítí matka, když krutým osudem stíhané dítky 
své v okamžení utěšenějším spatří opět všechny kolem sebe ... 
Národ náš posud ovšem nevyšinul se na ono místo, jež v řadě 
ostatních národův evropských zaujímali předkové jeho; národ náš 
není dosud pevnou hradbou práva, po otcích mu příslušícího, za
bezpečen proti útokům, jimiž ohrožují jej odvěcí nepřátelé jeho, 
a posud jen duch času brání tomu mocnou rukou svou, aby nyní 
nestihlo ho ono ukrutenstvi, jemuž bezmála navždy by byl pod
lehl. To však svědectví může ve slavném tom okamžiku národ náš 

církevní a pod. Požadavky tyto opakovány v petici ,mno~a tisíci .p0?r:i~'y 
opatřené a českým .~is~upům pvoda,né .. Bi~kup?vé češ~1 ?ylI znepokoJem ,I JI
nými projevy opposlcmho smyslem lIdu ceskeho.' zejmena ,kul ten; pa,matky: 
M. Jana Husí. R. 1868 konána byla pout do ,K?stmce.- ,pr.vm, od n~sllr:,e sn:;rtl 
mistrovy - jíž ú~astnil~ se n~ ~OO účastmku, meZl mm~ z~~~upc:, p:-edmch 
spolků vlasteneckych., Nasle?~Jlclho, r. 18?9 ~~ dnech ~ -I. zarl poradany ve· 
liké slavnosti na pamatku petlstyleteho vyrOCl narozem M. Jana Husl v P ra z e 
a v H u s i n c i kde za ohromného shromáždění lidu na 50.000 duší a za 
účastenství ji~oslovanských hostu vzlevtn.ou. řeč, slavt;0stní pr0t;esl vK. Sla,d. 
kovský. Tehdáž staročeský:Pokrok<.' yreJe ~l plne~o mnu s, C1rkvI, p~l.mlou\al 
se, aby příštímu všeobecnemu konC1llU Vatlkanskemu podana byl~ za;i0st ~a 
revisi procesu Kostnického, čemuž od~íral. orgán s~rany v~l~d?ceske >Nar. 
Listy., ježto prý památka Husova nepotrebuje takoveho oClstem.] 

1 [Slavnost položení základníh,o kamene k ~á:o~.~,ímudi
vad I u. konána byla ve dnech 15.-17. kvetna 1868 za neJkrasneJsl pohody 
jarní a' za nejpovznešen,ějš~ nálady účas~ní~ů, mezí ni~iž hojně bylo i h?st~ 
jinoslovanských. Vlastm vykon slavnostI dal se 16. kv~tna, kdy p~ ~a~sene 
řeči Sladkovského udeření na základní kámen vykonalI Fr. Palacky, Jmenem 
národa, Fr. Schmeykal, jménem výb. zemského, Fr: L. ~ieg~r a Al. P~ažál~, 
za poslance české a moravské, K. L. Klaudy, za mesta ceska, J. E. Purkyne, 
jako zástupce vědy, hrabě. Jinvdřic? J. Clam'-v~artir:ic, )m~nem Musea,. hr~bě 
Jan Harrach, jménem MatIce ceske, Jose: Jm K?l~r, J~~ne,m d;~matlckeho 
umění, Bedřich Smetana, jménem hudebmho umem, stancky farar J. Arnold, 
jménem měšťanských besed, dr. Chleborád, irr:énem děln!ctva, archItekt 
Zítek, tvůr~e plá~u ,a j. p? zá~I~du Národn,ího dlVa?la poloz~ny ~alvany, ze 
sedmi vrchu pamatnych: RlpU, Zlzkova, Blamka, Kozakova, Prachne, Hostyna 
a Radhoště. K upomínce na slavnost památnou vydán byl almanach ,R ~ c h<! 
v němž redakcí los. V. Sládka, 'yystoupila. básnickými svými prvotInamI 
mladší škola básnická (Sv~topluk Cech, Oto Cervinka, Jaroslav Goll, Miroslav 
Krajník, Lad. Quis, Erv. Spindler aj.).] 
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dáti si před celým světem, že krátkého oddechu několika desítiletí, 
jehož dopřán:> mu bylo po staleté trýzni nelidské, nemohl bedlivěji, 
nemohl vydatněji použiti k zotavení svému duševnímu a hmotnému, 
než jak skutečně se stalo. - Neminuloť ani čtvrt věku, co národ 
náš na vymření býval ještě odkazován, a hle! nyní již honosí se 
učenci, jichž jméno s úctou pronáší se ve veškerém světě vzdě
laném; veškerá odvětví písemnictví a krásného umění našeho 
v nadějném jsou rozkvětu; utěšeným, ba netušeným pokrokem ve 
všech oborech národního hospodářství co den zmáhá se blahobyt 
a osvěta ve všech vrstvách lidu našeho; všeobecně opět probuzené 
vědomí práva našeho na samostatnost národní, jakož i vědomí 
společného státního práva dědičných vlastí našich vždy usilovněji 
domáhá a domůže se plného práv těchto uznání, a tak každý 
z nás s hrdostí může hlásiti se k rodu svému.' 1 - »A musím se 
Vám upřímně vyznat,. pravi! zase Palacký o slavnosti sedmdesá
tých narozenin (14, června 1868), -že teprve nyní plné chovám 
přesvědčení, že národ náš živ býti chce a že také živ bude. Nic 
horšího není v životě národa kteréhokoli, jako duševní otupělost 
a neprocitlost, jaká panovala u nás ještě do nedávna. Ve všem 
tom stal se však poslední čas rozhodný obrat k lepšímu Již loň5ké 
výjevy našeho života národního převyšovaly všecky mé naděje -
tužby nesmím Hci - jež choval jsem stran budoucnosti našeho 
národa. Hleďme jen povzbuzovati v národě našem ducha pravého 
vlastenectví a pravé osvěty, a vítězství je naše. Duchu pravého 
vlastenectví a pravé osvěty neodolají ani brány pekelné.« 

Zmocňoval se ho jediné nepokoj, aby rozčílený lid nedal se 
strhnouti k nějakému zoufalému skutku; připomínal svým spolu
občanům, že jejich věc je svatá, protože východištěm jejím je 
snaha zavésti poněkud více spravedlnosti a lásky ve světě: • Nej
spolehlivějším prostředkem k tomu by bylo, přeložiti všude kře

sťanství z hlavy a úst trochu více do srdce, sesíliti uznáním jednoho 
otce na nebesích vědomí bratrství všech národů, jakož i všech lidí 
na zemi, a dáti uzdu zlým žádostem u sebe samých, pak ale též 
u přátel a nepřátel. Jestliže se dobří hodně přičiní, pak budou 
míti zlí již menší úspěch. Hlas můj zanikne ovšem při zuřivých 
odpůrcích národu mého, jako na poušti: s této strany nemohou 
se proti mně leč ušklebky surovosti ozvati. Proto ke konci obracím 

1 Servác Heller, .V ýbor z po litických řečí a úvah Dra Karla 
Sladkovského«, str. 106-107. 

A. Den i. ' Van č u r a : Čechy po Bílé hoře. II. 32 
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se ještě jednou ke svým vlastním krajanům a soukmenovcům. 

Obr a n a jest a zůstane naším heslem: ale odhodlaná a důrazná 
obrana, která všecko zlo tam zpět odmítá, odkud přichází a kam 
náleží. .. K tomu jest především potřebí, abychom se cvičili ve 
všech uměních míru více ještě nežli války a nikdy rukou v klín 
nekladli; abychom se vynasnažovali ducha mezi sebou oživovati, 
abychom zase jím oživováni byli. A kdyby potom boj konečně 
stal se nevyhnutelným, tož smíme užívati jenom počestných zbraní; 
ne proto, abychom šetřili nepřátel svých, nýbrž z úcty k samým 
sobě, abychom se nepřátelům nestali rovnými!« - Tak stařec, 
který se skláněl ke hrobu, opakoval mladým vojínům, kteří vstu
povali do řady, slova mírnosti a lidskosti, jež mu byla odkazem 
po českých bratřích a filosofech XVIII. století. Zda jeho hlasu 
bude více poslechnuto než někdy hlasu Žerotínova? 

Řekl bys, že někteří ministři vytkli si za úkol dohnat až do 
nejhoršího trpělivost Čechův, a že vyčkávali jen vhodnou chvíli. 
Přátelé Giskrovi chválili ho velice za opravu, kterou právě zavedl, 
a jejímž účelem bylo, odděliti ua všech stupních spravedlnost od 
správy; byla připravena Belcredím, a zásluha nového ministra 
v té věci byla co možná nejmenší. 1 Chopil se jen příležitosti, aby 
vyčistil úřednictvo, a na místě starých úředníků, .kteří sloužili všem 
vládám a nenadchli se pro žádnou,« dosadil úředníky vybrané, cti
žádostivé a rozhodnuté neustoupiti před ničím, aby si zasloužili 
rychlý postup. Mnozí z nich neměli jiné způsobilosti ke svému 
jmenování ne? doporučení poslanců centralistických, kteří platili 
takto své dluhy volební: jejich stranictví popuzovalo vášně, a brzo 
se dostavily vážné uc\lálosti. V Praze vypukly výtržnosti,2 zřízenci 

1 [Podle této nové organisace posavadní okresy, jejichž představení 
sdružovali moc správní a soudní, zůstaly jako o k r esy s o u dní, kdežto pro 
obor správy spojeno jich několik ve větší obvody posl správou okresního 
hejtmana. Takových hejtmanství zřízeno r. 1868 v Cechách 89. Památka 
staršího rozdělení země na 13 krajů, jež přestalo zrušením krajských úřadů 
r. 1862, zachovala se potud, že podle 13 někdejších krajů jeden hejtman má 
dozor nad úřadováním ostatnícl.:! hejtmanů. Zvláštní postavení vyhrazeno 
městům s vlastním zřízením - v Cech ách : Praze a Liberci - kde magistráty, 
totiž placení úředníci obecní, řízení purkmistrem, obstarávají agendu okres
ních hejtmanství. Na Moravě zřízeno bylo 34 okresních hejtmanství a 6 měst 
s vlastním statutem: Brno, Olomúc, Jihlava, Znojmo, Uh. Hradiště a Kroměříž. 
Ve Slezku 8 hejtmanství okresních a 3 města s vlastním zřízením (Opava, 
Frýdek a Bělsko).] 

2 [Výtržnosti v Praze udály se od lidu, vracejícího se z táboru na Pan
kráci (4. října), kde již vojsko zakročilo a rozhánělo shromážděné zástupy. 
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policejní nestačili znovu zříditi pokoj, bylo třeba povolati vojsko. 
Židé podporovali ministerstvo a měli důvody co mozná nejlepší, 
aby vážili si ústavy: obchodili ve všech kancelářích. Jejich chování 
vzbudilo záští, jež ve východní Evropě pronásleduje kmen tradicí 
vedený k lichvě a peněžnictví; někteří z nich byli zbiti. K obno
vení pořádku ministři vyslali do Prahy hrubého vojína, bar o n a 
K o II e r a, vyvoleného prý pro jeho smýšlení ústavní. Osvědčil 

upřímnost tuto tím, že na Prahu a nejbližší okresy Karlínský a Smí
chovský uvalil stav výminečný (v říjnu 1868). 

Velký, hranatý, upjatý, tváře nevlídné a přísné, neschopný 
úvahy a soudu, Koller pomýšlel jen na jednu věc, aby ospravedlnil 
důvěru svých představených, a přepínal rozkazy, kteréž obdržel. 
Hlídky procházely městem s na sazenými bajonety, nábojnice na
plněné náboji; většina českých novin byla zakázána, obcím slovan
ským oznámeno, že při nejmenším pokuse opposičním dostanou 
posádky. Zatýkání a pronásledování byla tak četná, že vězení ne
dostačovala: 400 vyšetřovaných a odsouzených bylo směstnáno 

v trestnici Novoměstské, kam pravidelně se jich vešlo 250; státní 
návladnictví a komisařství policejní klesala pod tíží svého úkolu, 
a bylo třeba rozmnožit úřednictvo. ~Prodlením roku 1868 odsou
zeny byly pro politické zločiny a přečiny p o u z e u c. k. zem
ského jinak trestního soudu v Praze - 144 osoby do žaláře a vě
zení úhrnem na 81 rok, 11 měsícův a 22 dny. - Mnoho li osob 
bylo pro politická provinění odsouzeno u jiných c. k. krajských 
nebo okresních soudů v Čechách a na Moravě ... nelze nám udati; 
ale soudíme, že jich bylo nejméně pětkrát tolikjako v Praze, 
takže počet všech politických provinilců v Čechách r. 1868 směle 
možno páčiti na 700.« 1 

Aby někdo byl zatčen, stačilo, náležel· li ke straně, kterou 
jeden soud nazýval stranou .fanatických Čechů, zbavených vší 
rozvahy a všeho jasného soudu«. S vlastenci bylo mnohem hůře 
zacházeno nežli se zločinci sprostými: nacpali jich pět až šest do 
kobky bez vzduchu, osvětlené malým okénkem těsně zamřížovaným; 
své přátele a příbuzné směli viděti jen jednou v témdni na čtvrt 

hodiny: bývalému redaktoru t Nár. Listll Fr. G6blovi nebylo do
voleno, aby doprovodil rakev svého dítěte ke hrobu. 

V Michli lid vvtloukl okna v letním domku pověstného židovského žurnalisty 
pražského Da~ida Kuha. V Praze totéž učinil Jesuitum a německému kasinu_] 

1 Arbes, ,Pláč koruny České", str. 419. 
32* 
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.Herbst,« psaly ,Národní Listy' t 24. července 1868, .ukázal se 
světu ve své celé moci ministerské, ale zároveň ve své celé přirozené 
křehkosti. Chtěl světu vnutit respekt a vnutil mu jen přesvědčení, 
že neuměl na křesle ministerském stra.nnické vášně udržeti na 
uzdě.« - Ani ve Vídni a mezi jeho kollegy činy jeho a Giskrovy 
nedovedly vzbudit obdivu naprostého. Kabinet, který zřídil se za 
předsednictví knížete Karla Auersperka dne 30. prosince 1867, 
a který se nazývá min i st e r s t v e m o b č a n s kým, ohlásil hlučně, 
že chce obroditi mocnářství; musil rychle sleviti z toho jak pro 
svou nedostatečnost tak proto, že moc jeho byla slabá. Císař ne
měl žádné náklonnosti k svým novým pomocníkům a bylo by ne
spravedlivo vytýkati mu to příliš přísně. Mezi jeho novými rádci 
byli někteří muži počestní a někteří lidé intelligentní: bohužel, že 
celkem počestní muži byli hlupci a schopní lidé šibaly. Beust se 
chlubil velikosti ducha ve věcech státních, a na vrub jeho obíhaly 
pověsti nepěkné, o jichž vyvrácení se nestaral. Pod záminkou, že 
otvírá Rakousko novému duchu a přizpůsobuje je podmínkám 
života moderního, přijímal vyhladovělou čeládku podezřelých dobro
druhů. Vídeň byla jako bursa a kabinet by! vyhrazeným místem 
pro bursovní dohazovače. Zvláště Giskra byl zapleten v tuto hru 
na burse a měl kolem sebe hejno šejdířův a lovců ve vodách 
kalných, kteří se shromažďovali v salonu jisté Adély, kterou 
v kancelářích redakčních nazývali dámou ve smutku a která byla 
přítelkyní ministrovou. 

Jejich styky, praví žurnalista, jenž zůstavil nám o současných 
dějinách rakouských zajímavé paměti, byly úplně čestné. Císař 

v této věci nebyl by měl nijak proč jeviti se zvláště přísným; na
proti tomu urážela ho ona zatuchlina věcí podezřelých, kterou 
čpěli někteří z jeho spolupracovníků. Na počátku snažil se poctivě, 
aby překonal svůj odpor; jeho dobrá vůle byla brzo jimi zapla
šena: Brestl, chorobně plachý, kterýž otálel a nevzdával se nikdy 
návrhu, Herbst hřmotný, zaujatý, špatného zevnějšku, nestydatý, 
Giskra bouřlivý, potměšilý, nepoctivý. Velmi brzo pozbyli vší 
vážnosti u panovníka a nejsouce s to, aby provedli něco, dali se 
do sporů. Herbst, jenž náhodou hrál úlohu důležitou v parla
mentě roku 1867, pokládal se za velkého muže a chtěl býti před
sedou rady ministerské. Berger byl vtipkář, jejž vydávali za 
duchaplného, protože zle mluvil o všech, zejména o přátelích. Za 
zasedání rady mini"terské rád skládal karikatury nebo přiostřoval 
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epigramy, kteréž podával t hraběti Taaffovi, jenž je čital se zálibou 
a lístky roztrhané pouštěl pod stůl; po sezení kollegové sbírali 
zlomky těchto satir. To budívalo trapné rozklady; několikrát císař 
musil přerušiti sezení, aby ministři mohli se ntišiti. 1 

Postavení kabinetu se oslabilo ještě, když v měsíci červnu 

roku 1868 Auersperk následkem pokusu Beustova o vyjednávání 
s Čechy hlučně zažádal za propuštěni. František Josef, který za
jisté znal plány kancléřovy, hněval se na ministry-občany pro 
skutek, za který nebyli zodpovědní, a odchod knížete zůstavil 

je osamocené vůči nepřátelskému dvoru a hrdé aristokracii. 
T a a ff e, který teprve po dlouhém ioterimu (v dubnu 1869) přijal 

předsednictví rady ministerské, nestaral se hrubě o své kollegy: 
nebyl tébož původu ani téhož přesvědčení; jsa příliš poctivý muž, 
aby je zrazoval, byl příliš obratný, aby se spojoval s nimi. Ne
miloval násilí a soudil, že první hlupák, jenž se namane, dovede 
vládnouti strachem: zdaž ostatně nenastane vždy doba, kdy dlužno 
vrátiti se na cesty zákonné? 

Čechům podal důkaz své smířlivosti, zrušív stav obležení 
v Praze ev dubnu 1869) .. Němci byli tím velice pobouřeni. -
Otázka státního práva, psala ,Neue Freie Presse', jest otázkou 
moci, a není jiného prostředku rozřešiti ji než mocí; jednota zemí 
koruny Svatováclavské je nevyhnutelná pro zájmy české, ale Němcům 
nelze ji přijmouti. - To bylo článkem víry centralistům, že je 
marnou věcí hledati půdy k dohodě s opposicí a že nezbývá než 
jen kombinovati prostředky k jejímu zničenÍ. Chtěli dojíti toho 
opravou volební, jež by odňala sněmům zemským právo voliti 
delegáty do říšské rady, tak, aby členové ústředního parlamentu 
byli přímo voleni hlasováním lidu. Takto odstraňovány poslední 
upomínky partikularistické, zmenšen vliv sněmův, a jestliže nepo
tlačí se v skutečnosti strany protiústavní, skryje se jejich trvání 
tím, že vyplní se mezery ve shromáždění vídeňském, tak aby po
skytnuto bylo zdání vlády přijaté ode všech zemí. 

Myšlenka byla důvtipná; nebezpečnou zdála se Taaffovi, který 
v ní právem viděl jen .prostředek k uspokojení tužeb po neobme
ieném panství Němců«; bál se vzbuditi prudký odpor a odstoupil. 
Ministerstvo zřídilo se znovu pod předsednictvím Leo p o I d a 
H a sne r a (1. února 1870) a předložilo říšské radě návrh, jímž 

, .Dreigsig Jahre aus dem Leben eines J ournalisten<, II., 
str. 137. 
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oprávněno bylo přikázati volby přímé v případě, kdyby sněmy 
odepřely vyplniti svůj mandát (20. března). To byl . prostředek, 
na němž přestali ministři, poněvadž se jim nepodařilo srozuměti se 
se svou většinou o návrhu radikálnějším. Předběžné rokovaní pro
jevilo roztržky centralistův a zvláště jejich bázlivost, chudobu jejich 
koncepcí. Podmínkou všelikého pokroku vážného bylo zrušení bez
právného privilegia velkostatkářův; ani ministři ani jejich sluhové 
nemínili se ho odříci, bojíce se, že se ocitnou tváří v tvář skuteč
nosti a lidu. Bylo by tehdáž bývalo moudřejší, kdyby nebyli 
vzbudili otázky, jichž nemohli rozřešiti i žalostný návrh jejich ne
uspokojil nikoho. Beust, jenž tvářil se svrchovaně oddaným, uka
zoval důrazně na jejich zpozdilost a koketoval opravdově s Poláky. 

Tito dali si draze zaplatiti své vstoupení do parlamentu: -
samosprávnou radou školní, vyučovacím a správním jazykem pol
ským, ministrem polským. - To byla jen částečná splátka a reso
luce ze dne 20. září 1868, jež pro dějiny haličské má podobnou 
důležitost, jako deklarace česká ze dne 22. srpna pro Čechy, vy
počítávala jejich požadavky: poslanci haličti budou se účastniti 

porad na říšské radě jen ve věcech společných celku předlitav

skému; sněm haličský bude sám kompetentní ve věcech vyučování, 
spravedlnosti, úvěru; moc výkonnou bude prováděti kancléř od
povědný sněmu; nejvyšší soud bude vynášeti rozsudky v poslední 
instanci, tak aby obyvatelé nezáviseli nikdy na soudu cizím. 1 

-

Zkrátka bylo to nové drobení mocnářství. Jak předpokládati, že tito 
aristokrati, tak žárliví na své výsady, svolí ku přímým volbám 
poslanců do říšské rady! Když přesvědčili se, že zatím nelze ni
čeho získat od ministerstva občanského, hřmotně opustili parlament 

(31. března 1870). 
Ministerstvo svou obyčejnou neobratností a drsností vzbudilo 

povstání v Krivošiji, v nejjižnějším kraji mocnářství při hranicích 
Hercegoviny a Černé Hory; hnutí zachvátilo celý jih. Poslanci 
slovinští z Istrie, Gorice a Krajiny 2 následovali příkladu Polákův 

1 Daniel Lévy podal překlad resoluce haličské ve svém spise velmi málo 
známém a velmi důkladném: >L'Autriche-Hongrie, ses institutions 
et ses nationalités<, v Paříži 1871, str. 223. 

, [Na říšské radě v letech šedesátých pozměnil se docela přátelský 
poměr S lov i n c ů k Němcům, jaký byl na říšském sněmu vídeňském r. 1848. 
(Viz str. 365.) Jakmile povznesením národního v~domí Slovinc.i .:lVědomili s~ 
křivdy páchané na jejich národnosti a domáhal! se napraveni JIch, narazlh 
na tuh)' odpor Němců, jak výmluvně svědčila bouřlivá scéna 14. května 1862, 
když poslanec Čarne na říšské radě tlumočící stížnosti Slovinců byl přerušo-

485 

a strhli s sebou některé Rumuny bukovinské. Němci zbyli tu sami; 
nesmysl této ústavy, jež chtěla ohromnou většinu obyvatelstva 
podříditi houfu politiků, kteří žili jediné z milosti fantastického zá
kona volebního, urážela i nejméně prozíravé. Ministerstvo přive
deno byvší v maiomoc, žádalo za propuštění (4. dubna 1870). -
Zatím jsme přemožení, přiznával se Kaiserfeld. - Bylo to více než 
okamžitá porážka; událost ukázala, že není jiného prostředku než 
násilí pro udržení panství jediného národa v Předlitavsku, a to 
znamenalo opět, že třeba hledati jiného rozřešení pro obnovení 
pokoje veřejného. 

* * * 

Čechové, bez spojencův a bez ochrany, vyčerpali síly tohoto 
pánovitého ministerstva, jež tak pyšně posmívalo se státnímu právu, 
a kancléř, který se vyslovil někdy, že přitlačí je ke zdi, ucházel 
se o jejich dobrou vůli. Toto nenadálé vítězství vstoupilo jim do 
hlavy; vypustili ze svého počtu dva hlavní živly, Němce zahra
niční a Uhry. Tito obojí, zabráni jsouce důtklivějšími starostmi, až 
dosud zanedbávali poněkud události vídeňské, a centralisté před 

litavští odkázáni byvše na své vlastní síly, byli konečně zatlačeni 

koalicí klerikálů, federalistův a strany vojenské, jež podporovala 
Beusta a jeho plány odvetné. Ale předpokládalo-li se, že, když 
Němcům nepodařilo se udržeti při vládě, je možná uložiti jim 
kapitulaci, bylo neobyčejným přepínáním dosahu jejich nezdaru. 
Vlastní morálkou nových událostí byla potřeba shody; naději, že 
velikým zápasem zřídí se vláda, jež hned prohlásí hegemonii 
slovanskou, budil se neodolatelný odpor a nastávalo nejtěžší skla
mání. Důvtip politický záleží hlavně ve smyslu pro skutečnost; 

ván a umlčován pokřiky levice německé. V oživení národního vědomí Slo
vinců působila nejen Kollárova idea vzájemnosti slovanské, ale i přímý viiv 
českého spolkového a hospodářského života: českých besed, Sokolů, spolků 
čtenářských, matic, záložen a p. V tomto způsobu českém, jenom že podle 
menšího měřitka Slovinci provedli nynější svou organisaci. (Srov. poučný 
článek: >Die Slovenen< - von einem Slovenen - ve vídeňské Zeit, 
r. 1895, č. 21 a 22). Podle příkladu českého. Slovinci na podzim r. 1868 ko
nali též několik táborů ve Styrsku, v Krajině,a u Gorice V říšské radě po
slanci slovinští Vošnjak a Svetec ujímali se Cechů za doby tuhé persekuce 
v I. 1868-1869, zejména v debatě adresní 15. září 1868 poslanec Vošnjak 
ostře odsuzoval »neslýchané stíhání národního časopisectva, bezohledné násilí 
na národní intelligenci, pokuty a žalářování tak veliké, že by se za ně ani 
nejhorší absolutism nemusil styděti.«] 
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tehdáž bylo možná dosáhnouti vedle theoretického uznání státního 
práva, opravu řádu volebního, zákon o rovnoprávnosti jazykův 
a rozšíření pravomoci sněmu pražského. Bylo to sice má,lo, ale ne 
bez významu. Chybou Čechů bylo, že neviděli, jak císař sám, jak. 
koli si přál je uspokojiti, nemohl překročiti jisté meze, jež mu byly. 
uloženy zřejmou vůlí druhých národů. 

Nový předseda rady ministerské, hrabě A I fr e d Pot o c ki 1 

měl některé vlastnosti potřebné k úkolu smiřovacímu, k němuž byl 
vyvolen od císaře. Byl to dobrý úředník správní, skromný, mírný, 
opatrný, jenž dávno naučil se povolovati nutnostem života; nebyl 
nenáviděn od mírných Němcův a měl jakousi dllvěru u Maďarů, 
jež by byl snad přiměl přijmouti plán smíru s Čechy. Měl před 
sebou na říšské radě většinu centralistickou, jež netajila se svou 
mrzutou náladou, a předvídal trapné rozklady. Protože nemiloval 
násilí, v úmyslu dosti marném, lichocením získati své odpůrce, 
obmezil co možná nejvíc ústupky, jež navrhl Čechům, přílišně 
váhal, bezdůvodně jevil se neupřímným. Jeho neobratnost poslou
žila tužbám strany nesmířlivé, jež tehdáž byla v Praze na vrchu. 

Dne 25. srpna 1870 na sněmě českém, kam Čechové se vrá
tili, a kde novými volbami byla jim zjednána většina, místodržitel 
t kníže Districhstein-Mensdorff přečetl reskript královský, kterým 
panovník jim sliboval, že uspokojí jejich spravedlivá přání, s pod
mínkou, svolí·li postaviti se na půdu ústavní a dostaví-li se na 
říšskou radu. Nejsmířlivější z Němců kladli to za podmínku na
prostou: - .Německá strana,« pravil jeden z nich, t dr. Jan Lim
beck, > je ke všemu hotova, jen musí se to státi způsobem ústav
ním.« 2 Kdyby jednalo se jinak, vzbudilo by se ostatně nevyhnu
telné zakročeni Maďarů. 

Čechové nechtěli rozuměti nlcemu. Nerozumná politika 
Herbstova a Giskrova, utrpení podstoupené za vlast, neustálé pro
hlášky a projevy vyvolaly pravou zuřivost národní, která nezdarem 

, Alfred Potocki (1817-1889). vstoupil do služby diplomatické, 
potom věnoval se výhradně správě svých statků. Měl velmi rozsáhlá panství 
na Rusi, a péče o jeho jmění ukládala mu neobyčejnou mírnost, čím upadal 
v jakési podezření u nesmířlivých Poláků. Byl člen<;!m panské sněmovny, 
ministrem orby pod Auersperkem (1868), odstoupil s Taaf[ém (v lednu 1870), 
předsedal radě ministerské (od 12. dubna 1870 do 4. února 1871). 

• Helfert, .Meine personlichen Beruhrungen mit Palacký« 
v Památníku na oslavu stých narozenin Františka Palackého, str. 104. Helfert 
je svědek nestranný a jeho líčení vzácné. Vždy, kdy mně bylo možno kon
trolovati jej s jinými prameny, shled~l jsem jej přesným. 
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centralistů byla hnána k svému paroxysmu. 1 Nejopatrnější, nejmír
nější byli strženi proudem. - Nelze ničeho očekávat od vlády 
vídeňské, pravíl Palacký: Maďaři byli moudřejší než my, učinili 

revoluci; bojí se jich a aby se chovali pokojně, dává se jim, čeho 
žádají. Co se týče mne, nechci se v to již vplétati. Děj se co děj. 
Mám nezlomnou důvěru, národ můj nezahyne. - Státní právo 
stalo se jakýmsi nedotknutelným dogmatem; mnoho projevův a řeči 
za této doby vyznačuje se mystickým nadšením; přípitek, jejž pronesl 
Palacký dne 2. února 1871 t při hostině na oslavu 25letého trvání 
Měšťanské besedy Pražské, zní vřelou náladou lyrickou, avšak 
poněkud znepokojující: - »Bůh a duch slovanský popřál národu, 
jazyku našemu, čeho nemá nižádný národ, ni germanský, ni roman
ský. Jedině my můžeme říci, že jsme svoji. Cítíte sami, pánové, 
jaký ohlas slova tato budí v nás všech; my jsme svoji, toť více, 
než kdybychom řekli, jsme společníci, jsme přátelé nebo příbuzní. 
J smeť jedno tělo, jedna duše 1 Víte zajisté, jaké city prochvívají 
milence, když mohou sobě říci: jsme svoji ... Bůh vštípil nám cit, 
kterýž jest více nežli přátelský. A což jest to, co nám praví, že jsme 
svoji? Jesti to především jazyk náš, jazyk slovanský, jenžto hne 
hlavou a srdcem naším. Jazyk, jenž nám pospolitý, tento věrný 
tlumočník citů a myšlenek, činí z nás jeden národ. A my jsme 
národ! Cokoliv stane se jednotlivci mezi námi, stane se nám všem. 
Slasti a strasti naše jsou nám společnými, útěcha jednoho je 
ú~ěchou všech, žal a útrapa jednoho žalem i útrapou nás všech. 
A protož, pánové, važme si toho, co nás činí tím, že jsme svoji. 
Važme si jazyka, jenžto nás činí národem, jenžto ohraničuje nám 
vlast. Ale netoliko mezi námi, vlast naše jesti všude, kdekoliv se 
ozývá jazyk náš, jazyk slovanský. Netoliko mezi Krkonoši a Šu
mavou, též mezi Tatry a Balkánem, Kavkazem a Uralem všichni 
jsme svoji. Aby pak vědomí to, že jsme svoji, vzmáhalo se v ná
rodě našem a ve všech příbuzných národech, aby bolest naše byla 
i bolestí jejich, aby radosti naší také oni účastni byli, to přeji si 
z hloubi duše svojí! - K heslu připojeno ale také ,a vždy dle 

, [V odpověď na královské poselství poslanci čeští podali na sněmě 
osvědčení, že trvají na zásadách, vyslovených v deklaraci ze dne 22. srpna, 
a poslanci velkostatkářští (69 osob, mezi nimi 43 starého stavu panského) 
ohlásili, že přistupují k osvědčení, které 5. dubna 1861 osoby někdejších 
stavů podaly na prvním sněmě zemském, svolaném podle ústavy únorové, 
o historických právech stavův a země. (Viz str. 416.) V ohrazení svém velko
statkáři neučinili ani zmínky o deklaraci, ač před tím (16. května 1870) 
prohlásili, že k ní přistupují v plném jejím zněnL] 
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pravdy'. > Nejsme svoji jako násilníci k násilníkům, jako loupežníci 
k loupežníkům, pánové, jsme svoji dle pravdy, dle práva il dle 
spravedlnosti. Však co jest to pravda? Pravda jest nám vším, je 
to netoliko pravda logická a metafysická, nýbrž pravda mravní. 
Již v starých, písemných památkách našich dočítáme se slov: Ne
chvalno nám v Němcech iskať pravdu, u nás pravda po zákonu 
svalu. A za V ácJava krále nejčelnější vlastenci spojili se s tím 
úmyslem, »aby pravdu v zemi plodili a činili.' Již v dřevných těchto 
dobách jeví se nám pravda co právo. Pravda pak jest opak křivdy. 
Buďme tedy svorní dle práva a spravedlnosti. Varujme se křivdy, 
abychom zůstali na vrchu morálním, ne tak jako jiní, kteří právo 
udělujíce, jsou přece jenom sobíkové.« 1 

Někteří spisovatelé svalují na aristokracii zodpovědnost za chyby, 
tehdáž od Čechů spáchané, a je jisto, že Jindřich Clam-Martinic, 
Karel Schwarzenberk a Lev Thun celkem jevili se odpůrci 
vyjednávání. Sluší však připomenouti, že neudávali tón, a že sami 
byli strženi proudem. Válkou Německa s Francií rozjitřilo se 
ještě toto všeobecné předráždění, jež uzavíralo mysli všedním ná
hodám. Čechové měli tehdáž cit velmi jasný, že stojí před jednou 
z oněch krisí, kdy rozhodují se na dlouhá léta osudy světa; jejich 
odvěká úzkost, jejich hněv vstoupily jim na rty. Ve chvíli, kdy 
vítězná síla slavila své orgie, v bázlivém tichu Evropy, zamlklé 
před Bismarckem, tehdáž, kdy národové, kteří Francouzům díky 
jsou povinní za vše, omlouvali se ze svých sympathií platonických, 
a kdy Beust s rukou na srdci svém přísahal, že vždy měl jen zá
měry nejpřátelštější pro Prusko, poskytoval šlechetné a vznešené 
divadlo tento malý národ o několika millionech lidí, který hlasitě 
vyjadřoval své sympathie pro >onen slavný a šlechetný národ 
francouzský, který světu prokázal tak vzácných služeb, tak vhodně 
prospěl věci civilisace a učinil více než každý jiný pro pokrok idee 
lidskosti a svobody.« (18. prosince 1870.) Jako jejich předkové, 

Čechové, jediní před světem, vzývali příští království božího. 

Však ctnosti hrdinské bývají často na překážku, a mučedníci 
nemívají své odměny zde na zemi. Čechové na pozvání Potockého 
odpověděli přijetím adressy, v níž prohlašujíce se ochotnými učinit 
ústupky, nutné pro potřeby moderní a pro sílu mocnářství, prosili 
císaře, aby dříve aktem slavnostním potvrdil samostatnost a privi-

1 Fr. Palacký, .S pi s y dr o b n é. 1., str. 33l-332. 
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legia království. František Josef laskavě přijal deputaci a žádal 
Čechův, aby neznemožňovali jednání, aby jen svolili a postavili se 
na půdu zákonnou, a že jejich žádostem bude vyhověno. Přečet 

úřední odpověd ministrovu, přistoupil k delegátllm, a hlasem téměř 
prosebným domlouval jim, aby vstoupili do říšské rady: - »Ne
odcházejtež, prosím, pánové, z Vídně, aniž jste se dříve s Mojí 
vládou srovnali a dohodli. Víte, pánové, že na říšské radě jsou 
strany, kteréž oprávněnost Vašeho státoprávního stanoviska uzná
vají - nuže, pánové, prosím snažně, vstupte na říšskou radu, do
hodněte se s nimi a budete mít většinu. Na mně pak a mém svo
lení scházeti nemá, aby dostalo se Vám, co slušno a spravedlivo. 
Avšak tolik, pánové, vždy mějte na mysli: oktroyovat nemohu 
a nikdy vice nebudu! To praví V ám Váš císař, ne jeho vláda.' 1 

(18. září 1870.) 
Někteří poslanci byli dojati. Postavení bylo vážné; zprávy 

z Francie vzbudily u Němců českých zuřivé nadšení, a když většina 
česká jim navrhla, aby bez rokování byly jim propůjčeny všechny 
záruky, kterých žádali, s podmínkou jedinou, aby byly vzájemné, 
odmítli zpupně návrhy vyrovnávací. Zdaž nebylo větší zpozdilostí, 
než výhodou zůstati mimo říšskou radu, kde mohli spoléhati na 
podporu Polákův a příznivou sympathii katolíkll? - Nejvyšší mar· 
šálek hrabě Albert Nostic a kníže Schwarzenberk odpověděli na 
tyto úvahy, že delegaci nedostalo se mandátu. Předložila ultima
tum; jestliže král nepřijme jeho, nezbývá jí než se vzdáliti. 

Císařský reskript ze dne 26. září 1870 sliboval Čechům t na 
zákl2.dě platné ústavy opravu zákona volebního; pravomoc sněmu 
zemského bude rozšířena, nedílnost a nescizitelnost koruny hude 
potvrzena, král dá se korunovati v Praze. Potocki, zdálo se, nebyl 
tehdáž neochoten poskytnouti Čechům postavení podobné, jaké 

• ,1 G. ~im, :Po I i ti c,k é ú v ~.h y. (str. 66): Vypravování Eimovo je pode
zrele, ponevadz Je napsano za ucelem polemIckým, s' úmyslem dokázati ne
opatrno~t Staročechů, jimž. připisuje, nepozorujeme dobře proč, výlučnou 
zodpovednost za nezdar VYJednávání. Zdá se, že upřílišil pathetičnost vyzvání 
císařova. Ale Rieger nepopírá podstatu věci. - Když Helfert setkal se s dele
gáty č~skýn;j,. >zdálo, se,. že nep,okládají je.dnání za, skončené;< zatím přibyl 
P~.l.~c.ky, pra~e tak malo Jako .dnve naklonen ke smlru: .do říšské rady máme 
pnJ1tI,< ~ravII .trpce, .pa~ .pry se nám poskytne vše. To je právě tak,. jako 
k?~b~ nekdo rekl: .n.e] Sl Jen nejprve hlavu stíti, pak ti učiním vše, čeho si 
pre]es.< Vypravovam Helfertovo (v Památníku na oslavu stých narozenin 
Fr. Palackého, str. 105) potvrzuje též Eim. O podstatě věci není tedy žádné 
pochybnosti: císař důrazně vytýkal nemožnost státního převratu a projevoval 
ochotu důležitými ústupky zakoupiti přistoupení Čechů k ústavě. Tito setrvali 
na půdě státního práva, a nesmířlivost jejich přivodila ústup Potockého. 
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zabírali Chorvaté v Zalitavsku. - Většina zůstala neoblomna, se
trvala na tom, aby se především žádalo uznání státního práva. 
Ministerstvo odpovědělo tím, že nařídilo v Čechách podle ústavy 
z roku 1867 přímé volby do říšské rady. Čechové tvářili se, jako 
by tím nebyly dojati. t Kandidati jejich byli při volbách zvoleni 
v českých okresích venkovských a městských; jen v kurii velko
statkářské, kde žádná z obou stran nedosáhla nadpoloviční většiny, 
bylo rozhodnuto losem, jímž straně státoprávní dostalo se osmi 
a ústavověrně sedmi mandátů. Celkem zvoleno 36 poslanců státo
právních a 27 ústavověrných. Na říšské radě obě strany byly by 
téměř ve stejné síle, ale protože poslanci státoprávní nedostavili se 
'do ní, straně ústavodárné dostalo se značného posílení. V adres
sách panské i poslanecké sněmovny útočeno prudce proti vládě 
pro její pokusy o smíření s Čechy. Potocki zažádal za propuštění 
(4. února 1871). 

Němci, kteříž slavili již vítězství, byli velmi zarmouceni, když 
zvěděli, že hraběti K a r I u Ho h e n w art o v i bylo uloženo sestaviti 
nový kabinet. 1 Bylo zrovna po prohlášení nového císařství něme

ckého, a nikdo netušil tehdy, že Bismarck bude míti dosti odvahy 
a síly, aby obmezil ctižádostivé snahy vojenské strany pruské. 
Beust, velmi obratný, jedině zaujat tím, aby vyhladil u císaře 

Viléma zlý dojem, jejž v něm zůstavilo vyjednávání Rakouska 
s Napoleonem lIL, odpověděl horlivým Hchotenstvím na první oslavy 
vítězů. František Josef byl nedůvěřivější a nebyl odhodlán ještě 
přiznati morální svrchovanost HohenzoHerů. Chování Němců v moc
nářství za války se mu nijak nelíbilo, a počátek velezrády viděl 
v opposici jich poslanců, kteří v delegacích odmítli potřebné vý
daje na pevnosti nad Enží pod záminkou, že na dále není třeba 
oddělovati státy od dávna spojené ve Spolku německém. Jasněji 
než v minulosti poznával sílu, kterou mu proti ctižádostivým sna
hám pruským poskytuje oddanost Slovanův, a přál si smíru s nimi 
tak upřímně, jak o několik let dřív usilovalo shodu s Maďary. 

1 Hrabě Karel Hohenwart narozen r. 1824 ve Vídni, vstoupil do 
správy' byl správcem zemským v Krajině (1866) a v t Horních Rakousích 
(1868), 'ministrem vnitra a předsedou rady ministerské (od 7. února do 
26. října 1871); vyvolen byv za poslance v t okresu slovinském Kranji (1873\ 
stal se vůdcem pravice sněmovní a podporoval Taaffa až do roku 1893; od 
té doby postavení jeho bylo oslabeno různým odpadáním, Zůstal vždy federa: 
listou: »jsem přesvědčen,< pravil na výstavě pražské roku 1891, .že královstVl 
a národ český konečně přece dostanou, co jim patří.< 
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Po některých stránkách situace byla tedy velmi pnZnlva pro 
Čechy, ale také velmi nebezpečná. František Josef nechoval k nim 
zřejmě žádných sympathií osobních; toužil po míru, a dohoda 
s Prahou přestávala mu býti vzácna do té chvíle, kdy odcizovala 
mu část druhých národů v mocnářství. Jestliže dobrá vůle jeho 
byla upřímná, jeho loyálnost naprostá, nedůvěřoval svému vlast
nímu úsudku a neodpustí odvážlivcům, kteří pokusí se dohánět ho 
k rozhodnutím krajním. Zda nebylo ostatně zřejmou neopatrností 
na Němcích žádati rozhodných ústupků v samé chvíli, kdy zá
zračné úspěchy zbraní pruských roznítily až v šflenství jejich pýchu 
národní? Ministři jakož i Čechové klamali se co nejnepříjemněji 
o překážkách, které je očekávají, a o pevnosti rozhodnutí císařových. 

Mnozí z nich byli mužové zasloužilí. Hrabě Karel Hohenwart , 
jenž pod zdánlivou chladností skrýval neobyčejnou živost dojmů, 
projevil své schopnosti administrační ve správě Horních Rakous, 
kde podařilo se mu uspokojiti svého ministra Giskru, aniž pobouřil 
katolíky, jež vedl biskup Linecký Rudigier, jeden z nejbojovnějších 
vůdců strany klerikální. Důstojnost jeho života, jeho upřímná 00-
danost dobru obecnému, jeho duch mírnosti a taktu budily úctu 
a sympathii. Předním spolupracovníkem jeho byl velmi známý 
oekonomista A I ber t E. S cha e ff I e, který musil opustiti stolici 
svou na universitě v Tubinkách pro svou opposici proti Prusku. 
Vzat byv na poradu, zalíbil se Františku Josefovi tím, že mu od
halil nenapravitelnou slabost strany liberální, neschopné spolku 
a činu, jejíž snahy přestávaly na tom, aby domnělá ústava byla 
zachována na papíře: aby Rakousko bylo mocné, třeba upustit 
od vlády nespravedlivých privilegií a pronásledování, a aby kolem 
trůnu byly skupeny všecky národnosti; dojde se toho tím snadněji, 
jestliže se rozšíří základy vlády a vykáže se místo nižším třídám, 
vyloučeným až posud ze života politického. 1 

Ho h e n wa r t dal Čechům záruku své sympathie, povolav do 
ministerstva dva z nich, K a r I a H a b ě t í n k a a J o s e fa J i r e č k a. 

, 'Tagblatt 1~. února 1.871.. Zprávy Tagblattu jsou potvrzeny vším, co 
Vlme o SchaeffioV!. [O audienCI Schaeffiové podrobné a bezpečné zprávy 
l:alezneme v pamětech jeho, nedávno vydaných (.Aus meinem Leben<). 
S?h~e!fle v,e výkladu. svém učinil zmínku také o českém korunování, o jmeno
V~D! v ce~keho dv?rmho kancléře a o znovuuznánÍ českého státního práva. 
~lsar vsecken vyklad poslechl velmi pozorně, souhlasil i s korunováním 
I se jmenováním českého kancléře, ale rozhodně zamítl obnovení českého 
státního práva.] 
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Jmenování Jirečkovo ministrem vyučování vzbudilo mezi Něméi zá
chvat epileptický, .to je Sedan ducha německého v Rakousku,« psala 
Neue Freie Presse. Bylo nesnadno pojímati vážně obavy, jež líčily 
časopisy centralistické. Josef Jireček, zeť a žák Šafaříkův, byl 
učenec velmi vzácný a zůstavil práce znamenité; bylo však potřebí 
mnoho dobré vůle, aby fanatický Slovan byl spatřován v muži, 
který po mnohá léta byl spolupracovníkem Thunovým, Prudkost, 
s jakou proti němu vedena byla výprava, mohla aspoň postačit, 
aby federalisté se měli na pozoru a aby se naklonili k mírnosti 

a opatrnosti. 1 

Pozbyli vší chladnokrevnosti a zdálo se jim, že nastala dobá, 
~na zřízení říše Německé odpovědít obnovením koruny Svato
václavské;« jejich návrhy, v zásadě dokonale zdůvodněné, nabývaly 
rázu vzdorné chlouby, jak hrdinské tak odvážné. Reskriptem ze 
dne 12. září 1871 František Josef prohlásil: .Majíce v paměti státo
právní po::;tavení koruny České a jsouce sobě povědomi slávy 
a moci, kteréž tato koruna nám a předkům našim propůjčila, mimo 
to, jsouce pamětlivi neobyčejné věrnosti, s kterou obyvatelstvo 
země České každé doby trůn náš podporovalo, uznáváme rádi práva 
toho království a jsme hotovi, toto uznáni přísahou naší koruno
vační obnoviti,< 2 Sněm pražský odpověděl na tento slib přijetím 
článků fundamentálních (9. a 10, října 1871). 

1 [O počátcích a průběhu jednání poskytne mnoho zajímavých zpráv 
II. díl Pamětí Tomkových. Jako před desíti lety Tomek v lednu 1861, za
hajoval jednání o sbiíženÍ strany národní s historickou šlechtou.v Če~haoch, 
tak 1. února r. 1871 na žádost ministerského sekretáře Herrnenegllda Jlrecka 
uváděl důvěrníka vlády Hohenwartovy, hraběte Bedřicha Diirkheim~, 
k Riegrovi, aby získal ho k slibu, že k jedvnání s vlád-?~ přijede do yídn~, 
Z Prahy zástupce vlády odebral se do Smecna k hrabetl C1amu-M~rtm.lcovl, 
který teprve po dlouhém vzpírání sv.ol.il k jízdě do Vídně .. Velkou ~:s~on<:ko~ 
cenu má list, jejž r. 1885 Clam-Martmlc poslal Schaefflovl, ob~ahuJ!cl vzacn~ 
podrobnosti o audienci, ve které, když dohoda byla v celku ~Jednana! hrabe 
výslovně připomínal, >že dosud ~š~ zůstalo ~n fo;o in~erno, ao ze a?tonta Jeho 
Veličenstva není vázána. PotlacuJe osobm sve aspuace, ze mam za svou 
povinnost upozorniti, že jest dosud čas, zadržeti; jakmile však prvn~ krok 
s prvním reskriptem bude učiněn, že autorita Jeho Veličenstva vyžadUje bez
podmínečně, aby bez kolísání a okolků se kráčelo až ke ~onci. pou~ázal jsem 
na všechny možné případy, ano i na n~pokoje ve Vídm ... Na to n~sledoval~ 
nejzávažnější ubezpečov~ní a ná~led~e~ J':~5: nemoh,l l,sem )lna,k, nezv radostne 
nabídnou svou celou sllu a sve neJverneJsl vytrvam - a dIlo pocalo.. Do 
podrobnostítí všeho jednání nelze tuto ovšem se pouštěti. Pamětí Schaeffl?
vých užil A.Srb v článku .Jak roku 1871 zmařeno české vyrovnán!< 
v Osvětě 1904, str. 1053 -1066, kde na str. 1066 v překladu českém uvede~ 
také list hr. Clasna-Martinice. Podr9bný reft:rat o pohrobním spise Schaefflove 
podal Jaromír Celakovský v Čas. Ces. Musea, 1905.] oV' 

2 [Reskript císařský čten hned v první schůzi sněmu českého dne 14. zafl 
r.1871 novým místodržitelem hrabětem Bohuslavem Chotkem, synem 
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v Čecho~é. přistupují k narovnání s Uhry: novou listinou, před
lov~~~ou v krab, opakují se doslovně články ústavy z roku 1867; 
~nste vsak delegace voleny budou přímo od sněmů jednotli ých' 
Cechy budou v nich zastoupeny patnácti delega'ty VV' . v ' '1 vo • ec!, Jez ne-
n~ ez; ~o .. o~or~ ~ele~ací, jsou v zásadě vráceny sněmům zemským. 
lllcmene Jlste vecI vOjenské hospodářské nebo fi v,. d . 

v. v', ,.' nancm ou ou spo-
lecne vynzovany na Sjezdě, na němž zasedati budou delegáti d _ 
n' t' v. . dl se m ac 1 snemu pre itavských: pravomoc tohoto sJ' eza'u t h . , vz a uJe se 
na povolovaní počtu mužstva a na ustanovení soustavy branné na 
cla, mo?oťoly a regalie, mincovnictví, váhy a míry, pošty a teleg:afy. 
Zkoumant a schvalování smluv státních, spory a nesnáze ústavní 
~~d.ou. vyhrazeny senátu, jmenovanému od císaře buď z jeho vlastní 
~nl.CI~ttvy, buď podle návrhu jednotlivých zemí. Spravedlnost ve
reJne vyučování a vnitřní správa spadati budou vy'lučně v ' b 

, v k 'h . o or 
snemu ces e 0, Jehož pravomoc nebude v žádném případě měněn 
bez svol~n~ je.ho. Země neuherské v mocnářství budou spraVOVán; 
radou mmlstru, kde zasedati budou náčelníci odborů (obchodu 
prostře~ků spojovacích, obrany národní a financí) a ministři státn/ 
za~tupuJící různé skupiny politické. Prospěchy Čech budou v n; 
hájeny královským českým kancléřem; úkolem J'eho bud b-

v' • e za ez 
pe~!~l . provedení snesení sjezdu, a s druhé strany bude státi v čele 
vill,trn! správy království; bude zodpověden sněmu. - Sněm Brněn

sky. se snesl o podobné předloze, ale v ní jasněji se vyznačovala 
~:slenka ,obn~vy ko:un~ Svatováclavské, jež byla poněkud za
SLrena v navfuch prazskych ev říjnu 1871). 

R.o~ovánví . ~ylo krátké a činí dojem, jakoby Čechové nebyli 
se c~teh poustetJ do podrobného zkoumání, jímž by byly odhaleny 
velmI četné nesnáze při provedení. Články fundamentálními ve 
kterých velmi jasně vidíme památku ústa vních plánů Palack'ého 
~ ro~u 1848, d.ualism byl proměňován ve federa1ism, a právo 
Ce,chu, domáhatI se této změny, bylo nepopěrné. Namítá se jen 

~:a~ka, z~a ,navrhovaný stroj politický byl by pracoval bez pří
:lsneh~ trem, a nelze nepochybovati poněkud o tom. Máme do

J:m, ]a,ko v b~c~o~ .st~1i před právníky a nikoli před státníky; 
vudcove prllts ctil hstmy a neznají dosti lidí. Pergameny nejsou 

někdejšíh? pu~kr~?.í Praž~~ého hr, Karla Chotka. Předsedou sněmu byl Y 

Jmen~lVany nejvyssl marsalek zemský kníže Ji ř í Lob k o v' c 't nove 
hrabete Alberta Nostitze, jenž zemřel 25. ledna 1871.] 1 , nas upce 
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neužitečny, tvoří čestný základ pro revindikace a zdobí vítězství; 
že by je kdy byly rozhodly,' není nám až posud známo. 

Čechové nevyhnutelně museli popuditi proti sobě s jedné strany 
všecky oficiální představitele jednoty mocnářství, poděšené neoby
čejným zmatkem, který by způsoben byl existencí sedmnácti 
svrchovaných sněmův a spletitou řadou kompetencí a konfliktů, jež 
by ochromovaly tyto sněmy souřaděné i nadřaděné, a s druhé 
strany Němce, kteří novou ústavou byli zatlačováni v postavení 
podřízenější. Novináři, kteří psali, že hlavním městem Rakouska 
bude příště Praha a nikoli Vídeň, přeháněli zajisté; nelze však 
popírati, že by v obavách jejich nebylo trochu pravdy. Bylo na 
jevě, že za těchto okolností Čechové, třeba nic neupouštěli od 
zásad, byli by bývali jednali moudře, kdyby byli obmezlli a zvláště 
zjednodušili své požadavky. Zda proto nebylo by bývalo opatrné, 
nezůstavovati vše v nejistotě a tím vzbuzovati nedůvěru Maďarů, 

nýbrž odstraniti formální úzkostlivost a vskutku přijmouti, ústavu 
zavedenou, ač se změnami v některýoh věcech podstatných? Zvláště 
měli Čechové usilovati nejprv o zrněnu ziikona volebního, kterým 
by pojištěni byli proti všelikému návratu centralistické většiny 

v Praze, potom o zákon národnostní, kterým by usnadněn byl 
pokrok jazyka českého, o vážné rozšíření kompetence sněmů zem
ských, a snad konečně o volbu společných delegací příslušnými 

sněmy zemskými, což by bylo způsobem konkretním vyjádřilo jejich 
samostatnost národní. I kdyby bylo přestalo se na těchto věcech 
základních, je velmi pochybno, že by programu jejich byl kynul 
vážný úspěch, a že císař byl by až do konce odolal útokům 
NěmctlV; ale nesmiřlivost Čechů pomáhala jejich odpůrcům a usnad
ňovala úspěch intrik buda!Ještských a berlínských. 1 ~ 

1 Je vždy velmi nesnadno určiti podíl, který v událostech příslcší pří
činám všeobecným a příhodám jednotlivým. Přeměna Rakouska v říši federa
listickou zdá se nevyhnutelnou, však to neznamená, že je snadná ani blízká; 
předpokládá řadu příprava etap, a Cechové chybili, že na první ráz chtěli 
dosáhnouti cíle. Připustím-li to, zcela ochotně věřím, že chyba Clam-Martinice, 
který tehdáž by! duší opposice, mela následky mnohem méně tragické a roz' 
hodné, než to předpokládá Eim a opportunisté. Od počátku Maďaři byli 
cdhod!áni poraziti Hohenwarta, to je věc, jež dnes je nepopěrná. Viz spis 
»Dreissig Jahre aus dem Leben eines Journalisten<, lIL, str. 253 
a násl.; Beust, .Aus drei Viertel-Jahrhunderten«, lL, str. 500. Srov. 
vypravování H. Glanze ve .Frankfurter Zeitung< (v listopadu 1893), uvedené 
od Srba, ,Politické dějiny národa českého<, 1., str. 371. - Za vše
obecných okolností politických císař nemohl odpírati nátlaku Bismarcka 
a Andrassyho. Aspoň Cechové, kdyby byli lépe dbali nebezpečné situace, 
byli by mohli získati některé částečné výhody z dobré vůle panovníkovy. 

495 

Hnutí počalo u Němců českých, zejména v kraji Chebském, 
vždy otevřeném vlivům ciziny, jenž dnes tvoří baštu Všeněmců. 
Poslanci centralističtí, shromáždění ve Vídní, počali velmi účinnou 
výpravu proti ministerstvu. Uložili Giskrovi, aby povzbudil bojov
nost Maďarů. »Nechceme míti nic společnéh8 se sl avisovaným 
Rakouskem,< psal ,Pester Lloyď, orgán strany Deákovy, »a pod
nikneme vše, abychom zabránili této přeměně. Sobectví, chcete-li, 
je naší politikou.« - V předsíni císařově hemžilo se generálů, 

kteří ve schválení fundamentálních č!ánkův ohlašovali blízkou zkázu 
armády. Ministr financí Holzgethan naříkal: -Máme nemalý počet 
zemí passivních, představme si, že všecky přissají se k mateřským 
prsům Horních a Dolních Rakous!« 1 

Útok rozhodný stal se od Bismarcka. Jeho politika vůči Slo
vanům často se měnila. - .Prusko,« pravil jednou k Bunsenovi, 

má hlavně proto takový význam v Německu, že není čistokrevným 
státem germánským. Jako v přírodě a v samém bylinstvu potřebí 
jest ženského a mužského živlu ke květu a k ovoci, tak ve fysio
logii národů potřebí jest obou těchto elementů. Duše německého 
Siegfrieda je ženská; posilniti ji musí smíšení s mužskou krví 
slovanskou. Tak povstalo Prusko a ono jediné mohlo stvořiti Ně

mecko.« 2 - Nechť myslíme si cokoliv o této psychologii, je jisto, 
že jednou myslil na obnovu království Polského pod svrchovaností 
Pruska. Na tyto choutky dávno se zapomenulo roku 1871, a již 
tehdáž utvořil kombinaci, které zůstal věren až do smrti. Nepřál 

si již výbojů; myslil, že nesluší pokoušeti štěstí, a byl upřímný, 
když pravil k Beustovi, že nijak mu nejde o to, aby novými výboji 
potvrzoval opposici klerikální a partikularistickou: • Nechovám 
žádného přání podrobiti Holland,« prohlásil ke kancléři vídeň

skému, .ale měl bych tuto annexi za méně nerozumnou než annexi 
Rakouska.« - Chtěje všemožně udržeti s Ruskem styky, jež mu 
byly vzácné, pokládal za nebezpečné rozmnožovati vzhledem k němu 
svůj dluh vděčnosti. Gorčakov poněkud drsně podal mu za války 

1 Často se vypravovalo, že Rusko uleklo se agitace polské, která by se 
udržovala autonomií Haliče, a že jeho vyslanec Novikov potíral Hohenvarta. 
Já sám neznám žádného pramenu přesného, který by dopouštěl tvrzení to
hoto fakta. Vypravování Jeřábkovo, o něž se opírá Eisenmann (Revue historique 
v ~větnu 1902) je ceny jen pochybné. Povaha Novikova, jenž byl slavofil, 
a Jenž s velikou zálibou sledoval hnutí české, činí zakročení jeho proti nim 
pravdě velmi nepodobným. 

2 Eim, >B i s m a r c k. v Politických úvahách, str. 238. 
A. Den i s < Van č u r a: Čechy po Bílé hoře. II. 33 
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účet k zaplacení, a jestliže nesmlouval o ceně, pokládal jednání 
za nezdvořilé. Nebyl neochotný uvésti třetího ve své přátelství 

s Petrohradem, a Rakou&ko zdálo se mu zcela vhodným. Nastane-li 
doba, kdy nahrazen bude spolek, jejž hleděl získati, pouty těsněj
šími? Bismarck netázal se po tom: jako Bedřich II. i on chlubíval 
se, že nepředvídá budoucnost z přílišné dálky. Zatím upřímná 

shoda s Habsburky byla nejlepším prostředkem zabrániti všelikému 
pokusu sblížení mezi státy, na jichž porážce zvedla se nová říše 

Německá, držeti na uzdě choutky moskevské a poraziti stranu 
klerikální, se kterou kancléř tehdáž byl v nedorozumění. Vždyť 

Rakousko bylo by spojencem užitečným a bezpečným, jen kdyby 
zůstalo silnou mocí vojenskou a kdyby panství v něm zůstalo 

v rukou Němců. 
Když ve chvíli vítězného návratu vojů pruských do Berlína 

genera! Gablenz, jeden z přemožených roku 1866, přijel projevit 
svou úctu korunnímu princi, tento netajil se s podivením, jež mu 
způsobilo chová ,í nového ministerstva rakouského. • Jestliže to 
potrvá, nebudé brzo ruky dosti dlouhé, aby dosáhla až do Prahy 
a do Lvova; nebude brzo prostředku vládnouti v Rakousku.« Při 

schůzi obou císařů v Salzburku dne 8. září Vilém tvářil se, jako 
by svou věc spojoval s věcí Němců rakouských. - Volby nedo
padly dobře pro nás, pravil po vítězství federalistů. Nechtěl bych, 
připojil, aby Němci rakouští byli přinuceni obraceti se ke mně, 
a aby mně působili rozpaky. - Ale proč k čertu vyhledávati nové 
nesnáze těžší než obtíže, jimž chceme se vyhnouti? - Po Bismarckovi 
generál Schweidnitz učinil znovu tatáž pozorování. 

Beust planul touhou, aby dal vítězům záruku změny svého 
smýšlení; chyběla-li mu pamět, myslil právem, že Bismarck zapo
mene méně snadno, i cítil potřebu přesvědčiti hJ o své upřímnosti. 
Andrassy potměšile hnal ho v před; znalť císaře a věděl, že tento 
neodpustí člověku, který ho přinutí, aby se oddělil od ministrfI, 
jež měl rád, a aby přijal spolek, jehož potřebou neodstraňovala 

se hořkost. Beust, jenž se chlubíval důvtipem, a jenž byl jen ztře
štěnec, podal pánovníku obšírné memorandum, v němž vytýkal ne
bezpečné následky, které v lůně svém tají fundamentální články. 
Na toto znamení tisk Bismarckovský ozval se hlasem podivuhodného 
souladu, jenž dokazoval výtečnou organi,;aci, které se mu dostalo. 
Dvůr berlínský poslal do t Išlu korunního prince Saského Alberta, 
osobního přítele Františka Josefa, který zasadil poslední rány. Před 
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těmito společnými prudkými útoky ustoupili ministři, špatně byvše 
podporováni shora a pochybujíce, že dosáhnou od Čechův ústupkú, 
Jež té chvíle neměly by již žádného užitku (30. října 1871). 
O několik dní později císař psal Beustovi, vyslovuje mu lítost, že 
důvody zdravotní nedopouštějí mu, aby konal dále své dobré 
a věrné služby. Kancléř spáchal vše zlé, co mohl spáchati; jeho 
úkol byl dokonán, i zůstavil úřad ministra věcí zahraničních hra
běti J u I i u And r a s s y m u, jenž vedl akci zákulisní, a jenž uzavře 
a upevní onen spolek rakouskoněmecký, kterýž od té doby je zá
kladem politického systému evropského. 

Čechové s výbuchem zuřivosti a zoufalosti přijali ránu nena
dálou, kterou byli zasaženi. »Přicházím k vám,« pravíl Clam svým 
voličům, -jako námořník, jehož loď byla ztroskotána,' V těchto 
dnech zkoušky jevila se jasně statná mužnost tohoto národa, jehož 
naděje štěstí mohlo sice sklamat, ale nedovedlo zlomit mysL -
»Jsme odraženi,« pravil Rieger k Pražanům, kteří ho bouřlivě 

uvítali, .nejsme však poražení. Věc naše není a nemůže býti ztra
cena. Namáhali jsme se poctivě, abychom povznesli národ náš 
a udrželi Rakousko. Bohužel, že snaha naše a namáhání byly 
marny. Cizí, nepovolaní živlové vedrali se do zápasu našeho, který 
již byl blízek konci svému. Víte, jakou cestou se věci braly, víte, 
že my zůstali a zůstaneme si věrnými. Že ministerstvo zachovalo 
se k nám věrně a poctivě, provolávám mu Sláva! Za těch okol
ností jest blízko, že by mohla býti vznesena obžaloba na vzneše
nou osobu mocnářovu, poněvadž vpletli se mezi nás a jeho osobu 
cizí, nám nepřízniví živlové. V domnění, že respektovati musí vůli 

jiných národf!, pouze v domnění tom povolil nátlaku. My však 
těšíme se nadějí, že, co nepovolil nám císař špatně zpravený, povolí 
císař dobře zpravený.. Na sněmě t dne 8. listopadu 1871 kníže 
Karel Schwarzenberk vyzýval poslance, aby osvědčili pevný úmysl 
>chrániti a hájiti státoprávní samostatnost království tohoto, práva 
koruny, práva krále a nepřetržitý svazek státův na základě prag
matické sankce pod žezlem slavného rodu Habsbursko-Lotrinského 
spojených ... seč nám síly stačí, nechť stane se cokoliv, až do 
těch hrdel a statků,. a tato slova byla přijata potleskem freneti
ckým. Hnutí zachvacovalo různé třídy společenské, noviny byly 
velice popuzené. Náhlý a žalný obrat Františka Josefa vážně se 
dotkl zakořenělé v obyvatelstvu úcty k Habsburkům. Skrejšovský, 
jehož vliv byl veliký, vedl výpravu s prudkostí téměř revoluční: na 

33* 
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papíře jemném a vhodném ke všem potřebám dal vytisknouti mani
fest, jímž císař sliboval, že dá se korunovati v Praze; úřady se ne 
od važovaly zakročiti ze strachu, aby nebyl způsoben výbuch. 

Po několika nedělích vítězové, na chvíli zaražení, nabyli opět 
důvěry .• Bylo vše možné přiznáno Čechům,« napsal Beust ve svých 
Pamětech, 1 »a obratem ruky zase odňato beze všeho otřesení veřej
ných poměrů; že bez trestu smělo se dvojocasému lvu poskytnutý 
kus masa vyrvati ze zubů, toto odhalení připravilo je na rozhod
ném místě o všechnu vážnost, a učinilo je na dlouhou dobu malo
mocnými a bezbrannými.« - Panovník, aby ospravedlnil své cho
vání vůči sobě samému, rád' se domýšlel, že federalisté tvoří jen 
skupinu beze vší souvislosti; pokusil se dojíti pokoje mírností; 
když věc se mu nezdařila, dal plnou volnost jednání mužům, kteří 
si troufali, k nohám jeho přivléci opposici přemoženou a pokořenou. 

* * * 

Ve svém celku nové ministerstvo centralistické (25. listopadu 
r. 1871) daleko vynikalo nad ministerstvo občanské. Jeho předseda 
k níž e A do lf A u e r s per k byl volbě panovníkově doporučen jen 
svým jménem a důvěrou, kterou Němci chovali k bratru jeho 
Karlovi. Od svého vstupu do vojska tento starý velitel jízdy za
choval příkrost tónu a drsné chování, jež dosti špatně se srovná
valy s jeho zjevem obtloustlého hospodského. Jsa velice marnivý, 
velice žárlivý na svá práva zevnější, měl vědění velmi obmezené 
a jeho zásoby vědomostí politických přestávaly na několika otře
paných frasích, jež sebral z denního tisku; program jeho byl 
shrnut v jediné větě: protože Rakousko nemá národu přirozeného, 
třeba vytvořiti národ státnÍ. -- Formule nebyla nová a nebyla ne
pravá, ale o tom, jak uskutečniti ji, zůstávala diskuse otevřená. 

Postup Auersperkův byl jednoduchý; chtěl užiti v říši pravidel 
kázně vojenské. Po svém pádu litoval jen, že neovládal žurna
listů. Bůh však vf, zda-li byl by zacházel s nimi šetrně. 

Mimo několik odchylek v podrobnostech jeho kollegové sdileli 
jeho názory; proto rád jim zůstavoval ruce volné, jen když projevo
vali mu úctu v úřadě. Pravým ředitelem kabinetu byl Josef Lasser, 

• [Friedr. Ferd. Graf von Beust, .Aus drei Viertel-}ahrhunder
ten., II., str. 323.] 
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ministr vnitra: společná firma Lasser-Auersperk, napsal spisovatel, 
který stručně vyjádřil mínění Vídně. Tento starý spolupracovník 
Bachův a Schmerlingův, byl úředník správní prvního řádu, ducha 
přesného, vůle pevné; viděl jasně cíl a nepřel se o prostředcích. 
Byl podporován dvěma vynikajicími professory university vídeňské 
U n g r e m; jehož pověst sahala za hranice říšské, a G I a s r e m, 
výtečným kriminalistou, jejichž práce zůstavily hlubokou stopu 
v zákonodárství rakouském. Připínali se opět k tradici osvíceného 
absolutismu a nelekali se po případě nejradikálnějších oprav, ač-li 

jimi nebyla porušena jednota státní. Ta v očích jejich byla svatyní 
a bděli nad ní s horlivou péčí. Někteří z kollegův Auersperko
vých pocházeli z Němců českých a vyrostli v myšlénce, že Germanie 
a civilisace jsou pojmy totožné. Ve svém zápase se Slovany byli 
jisti poslušností svého parlamentu; po případě rádi by se byli 
obešli bez něho a netrápili se hrubě skrupulemi liberálními: V této 
věci měli svědomí ještě širší než Herbst a Giskra. 

Počali tím, že jmenovali místodržitele spolehlivé, 1 a vyzvali 
státní náviadnictví, aby postupovala rázně proti listům opposič

ním; někteří úředníci odpověděli, že budou jednati podle zá
kona; byli nahrazeni jinými. 2 Je třeba, aby opposice buď se 
poddala nebo zlomila, pravi! Andrassy. To bylo heslem. Minister
stvo vyvinulo proti novinám nevyrovnatelný důvtip a vynalézavost: 
prodej listův opposičních byl podroben nejtýravějším formalitám; 
nejvyšší soud rozhodl, že noviny, jichž konfiskace by byla nařízena, 
nemají práva k žádné náhradě, i kdyby byly propuštěny od soudů; 
takto preventivní censura byla jaksi obnovena .• Konfiskaci,« pravij 
Glaser (30 dubna 1872), ~netřeba žádnými zvláštními důvodyopod
statňovati. Dostačí pouhé připomenutí, že může býti článek zabaven. 
Proč? - do toho nikonm nic není, neboť úřad je svobodný a 
samostatný. Úřad může dělat, což uzná za dobré. < Dne 30. července 
r. 1872 zabavena .Prager Borsenkorrespondenz<, protože 
doslovně otiskla zprávy bursovní z nekonfiskované > Ne u e fr e i e 

1 [Do Čech na místo hr. Bohuslava Chotka, jenž vzdal se úřadu, poslán 
(23. listopadu 1871) po druhé >krotič< oposice česKé bar o n K o II e r. Dne 
13. března 1872 rozpuštěn byl sněm český a hlavním úkolem nového místo
držitele bylo, působiti všemi prostředky zákonnými i nezákonnými na volby, 
aby dosáhlo se složení sněmu, jakého si přála vláda. Na Moravě proslul po
tíráním státoprávní opposice bar o n Web e r, pověstný někdy policejní rada 
v Praze za dob reakce Bachovy, známý odpůrce národnosti české. (Viz 
str. 358.)] 

2 :Arbes, »Persekuce lidu českého v letech 1869-1873<, str. 279.] 
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P r e s s e«. V prvním roce ministerstva .p o 1 i t i b, německý 
denník české strany, byl zabaven 83krát. Poroty české propou
štěly spisovatele, před ně postavené: obžalovaní předváděni tedy 
před poroty německé. Advokáti pražští protestova1i proti tomuto 
libovolnému nařízení, v jich čele Schmeykal, jeden z vůdců ně
mecké strany; též v říšské radě ozvali se někteří poslanci: -
státní důvod, odpověděl Lasser, a většina souhlasila. Porota budě
jovská, z větší části německá, propustila z obžaloby českého žur
nalistu; rozsudek byl zrušen pro oprávněné podezření, a process 
odevzdán soudu mosteckému. I v městech čistě německých, t Mostě, 
Chbu, Čes. Lípě, bylo několik osvobození; v pochybnS'ch přípa
dech vláda vrátila se tedy k objektivnému řízení, totiž zabavovala 
dále noviny, jen že nepronásledovala potom spisovatelův, ale články. 

Jednoty a spolky podezřelé, že přejí odporu národnímu, byly 
rozpouštěny. Společnost hospodářská, jež povstala za Marie Teresie 
a přečkala ministerstvo Bachovo a Schmerlingovo, byla zrušena, 
protože její předseda kníže Karel Schwarzenberk zamítl účastniti 
se výstavy vídeňské, jestliže nebude vyhrazeno zvláštní místo 
Čechám, jak toho dostalo se Uhrám. Ministr z předsednictví okres
ních výborův odstranil všecky muže, známé svými city slovanskými. 
Deputace předních měšťanů pražských přišla požádat místodržitele 
barona Kollera za odvolání některých libovolných nařízení: -
»Pánové!« odpověděl jim Koller, >Chcete mne podráždit, abych 
vám dal nezdvořilou odpověď? To se vám nepodaří. Mám na pilno, 
a poněvadž vám nemám více co říci, opusťte do pěti minut tento 
pokoj« - a když měšťané zaraženi podávali některé vysvětlívky, 
Koller po pěti minutách ozval se: »Pět minut, pánové, uplynulo,« 
a zazvonil. - Otevřely se vedlejší dveře, a v předsíni bylo viděti 
hlídku v plné zbroji s na sazenými na puškách bodáky. 

Několik mladíků bavilo se tím, že sepsali ortel smrti nad 
Kollerem. Nejstaršímu bylo jeden a dvacet let; nalezli u nich 
zbraň, tupý kapesní nůž. t Miloš Červinka, Břetislav Řehák aJ osef 
Kaňka byli obžalováni, že jsou členy ústředního n;volučního vý
boru, jehož hlavní sídlo bylo prý v Moskvě. - >Ano, Moskva je 
to nejpříležitější místo pro všeobecný evropský spolek,« pravil 
ironicky jejich obhájce; »leží právě v srdci Evropy, spojení s ní 
jest tak příliš snadné, a zvláště z Rakouska můžeš se tam dostati 
bez pasu a zasílat listy, aniž by byly censurovány.« Břetislav Řehák 
a Miloš Červinka uznáni vinnými z velezrády a odsouzeni do těžkého 
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žaláře, první na d vanácte let v trestnici Subenské v Horních Ra
kousích, druhý na šest. Třetí obžalovaný, Josef Kaňka. uznán byl 
nevinným. První zemřel ve vězení. Když matce jeho bylo dovolen 
přijít, aby ho navštívila na smrtelném loži, ředitel trestnice zprvu 
zapověděl jim mluviti česky; bratru mučedníkovu nedovolil shléd
nouti tvář nebožtíkovou. 1 - > J sem uvězněn,« t psal kradmo svým 
rodičům ubohý Břetislav Řehák na počátku července 1870, když 
byl poprvé uvězněn pro súčastnění se v tajném spolku .Blaník«, 
»a nikdo mne neželí nežli Vy, moji milí a - vlast, kteráž mne 
následovala do tmy bídy mé, blaženě se usmívajíc jako pablesek 
lásky božské. Se stejnou zmužilostí půjdu i nejhoršímu vstříc. 

Národ nemůže říci, že nejsem jeho nejvěrnější syn. Vlast, drahá 
matka má, děkuje Vám, rodičové, za vychování syna zdárného. 
Jest zde teskno. Snad by si jiný zoufal za těmito mřížerr:i stále 
v smutné samovazbě na místě mém. Ale mně jest volno a po
svátno. Vlast rodící syny, kteří žalářováni jsou jen z lásky k ní, 
jimž dostačí, že jsou poctivými dělníky na oné stavbě, která již teď 
světu v mnohém dokázala, že zlJe " národě ještě duch krásný, 
volný a životu hodný - ta vlast jest silná, mocná a velIká - ta 
vlast svého cíle dojde,~ 

Nebylo snadno přemoci národ, jehož děti vzdorovaly takto 
utrpení a smrti; bylo mnohem snadněji umlčeti jeho hlas. Nejna
léhavější věcí bylo vrátiti většinu Němcům na sněmích v Praze a 
v Brně. Okresy venkovské a městské v Čechách posílaly pravidelně 
76 NěmclIv a 90 Čechův, a nejzuřivější nátlak byl by změnil vý
sledek nanejvýš ve dvou nebo ve třech okresích. Nezanedbávajíc 
těchto vedlejších úspěchů, vláda obrátila pozornost hlavně ke kurii 
velkostatkářské, jež dělila se na dvě skupiny: 45 držitelů statUl 
tideikomisních volilo 16 poslanců, 400 ostatních majitelů statků 

deskových volilo jich 54. Většina kolísala: při posledních volbách 
(v prosinci 1871) přívrženci státního práva zvítězili většinou dva
ceti hlasův; od té doby různými okolnostmi vzrostly jejich síly, a 
porážka ministerstva byla velmi pravdě podobná. Koller, aby 
uchránil své přátele pádu, jehož ohlas by byl nepříjemný, užil sil
ných prostředků. 2 Volební listiny byly předělány s největší ne-

1 [J. Arbes, »Persekuce lidu českého v letech 1869-1873,< 
str. 377.] 

2 Volební výprava byla vylíčena ve spisku: »D e r Wa h I s i e g der 
Verfassungstreuen in Boehmen im April1872<, v Lipsku 1872. 
Fakta nebyla vyvrácena, opírají se o svědectví úřední a pramenyauthentické. 
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nuceností. 1 Jistý hrabě vydědil svého syna, známého marnotratníka' , 
místodržitel povolal tohoto, slíbil mu urovnati věc, s podmínkou, 
že bude hlasovati pro ústavověrné; soud již ověřil závěť; akt 
rychle poslán před jiný senát, který zrušil výnos. - Opatu Strahov~ 
skému, t P. Hronovi, bylo oznámeno, že, nebude-li voliti se stranou 
ústavověrnou, vláda řádu jeho odejme právo t vyučovati na gymna
siích a zastaví subvence, kterými byly podělovány čtyři fary toho 
kláštera. Manifest strany konservativní byl ,zabaven. 

Chef presidiální kanceláře místodržitelství i- Rotky psal okres
nÍlnu hejtmanu t Studničkovi v Jičíně: -- »Vláda vysoce si .bude 
vážiti důležité služby, kterou Pabstmann 2 prokáže dobré věci tím, 
že vydá vládní straně plnomocenství k volbě neb aspoň zdrží se 
volby, a jest-li ·Pabstmann má nějaké přání, jež lze uskutečniti, 
ať jen je vysloví a budiž jist, že, pokud možná, bude mu vyhověno.~ 
- Když žádáno vysvětlení na Kollerovi, spokojil se odpovědí, že 
tento list nebyl poslán úředně; ostatně dokázáno jím, že úřady 
neužily žádného prostředku nesprávného! Chef presidiální kanceláře 
obdržel řád sv. Leopolda. Někteří měšťané Kolínští v kočárech 
a ve svátečních šatech odebrali se k okolním velkostatkářlun, 

s nimiž byli v přátelských stycích, a žádali je, aby hlasovali pro 
stranu státoprávní. Koller v tomto kroku viděl pokus revoluční a 
pro obnovení pořádku vyslal do města posádku 300 mužův a 10 dů
stojníkův, a vinníci musili ubytovat a živit po 15-30 vojácích. 
Deputace měšťanů ucházela se o slyšení u místodržitele, aby vy
světlila věc: -- nikdy nebylo úmyslem jejich, působiti nejmenším 
nátlakem na voliče. - Do místodržitelství provázel je tajemník 
t rytíře z Horskýsfeldu, který byl zmocněn od něho, aby prohlásil, 
že deputace na něho nikterak nečinila dojem, jakoby chtěla terro
risovati, že účastníci její byli jeho osobní přátelé a že ho pouze 
žádali, aby hlasoval s historickou stranou. .Řekněte panu 
z Horskýsfeldu,« odpověděl Koller, ~že jest mi zcela lhostejno, 

1 [V protestu velkostatkářů praví se, že přijato t 14 neoprávněných voličů 
do seznamu voličského a kdežto odepřeno právo voličské 19 voličům, kteří 
po právě a zákonu nepochybně jsou oprávněni, čim přeš in ut poměr hlasův 
o 33 hlasů, číslo to dostačilo, aby menšina povýšila se str oje n ě na vět· 
~inu. - ~Ausgl,ejch und Verfa~sungstreue<. Tato brožura, jež 
Jest, mysltm, pracl Helfertovou, obsahUje velmi přesné a velmi zajímavé po
drobnosti o této době 1 

• [Gustav Pabstmann, volil v kurii velkostatkářské jako držitel Mladějova 
v okresu Soboteckém.] 
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jaký dojem deputace na něho činila, já to pokládám za terrori
smus a jsem povinen ho chrániti.« Domnělí buřiči vyslali t do 
Budína tříčlennou deputaci k císaři, kterýž odmítl ji přijmouti. 

Protože přece se zdálo, že nestačí přísnost a porušování, vzato 
útočiště k prostředku, hodnějšímu lidí, kteří se chlubili, že zahájili 
novou dobu hospodářskou pro Rakousko, a kterouž i chvalořeč

níci jej! označují jménem strany grunderů (Grun der). 

Jest na jevě, že nic nedovede lépe vzbudit ducha pletich a 
podvodů, než system, v němž dvacet pět voličů rozhoduje o osudu 
celé říše, a spletité podmínky, jež řídí v Rakousku majetek feu
dální a právo hlasování, povzbuzovaly ještě úskoky a pikle. Čím 
více se blížila chvíle voleb, tím více se rozpoutávaly vášně, a obě 
strany užívaly všemožných výmyslův, aby získaly hlasy, smyšlených 
prodejův, rozdělení majetku atd. Několik velikých finančních pod
niků zřídilo družstvo, Cha b r u s, aby skoupily deskové statky 
v Čechách; v jich čele banka franko-rakouská, jejímž dobře pla
ceným ředitelem byl Giskra. Kancelář družstva u »Modré hvězdy« 
byla brzo zaplavena množstvím podezřelých sprostředkovatelů, 

»mezi nimiž byli lidé, jimž zřídka dopřává se ochotně druhá ná
vštěva«.l Potřebným statkářům naskytla se tu neočekávaná pří

ležitost: jejich majetek zaplacen jim o třetinu, často o polovinu 
dráže, než byla jeho skutečná cena, ovšem statky takto získané 
představovaly právě tolik hlasů pro centralisty.2 Po skončených 
volbách družstvo přepustilo své statky, zvýšivši jich cenu, akciové 
společnosti .Crédit foncier pro království České«, kteráž obdrževši 
koncessi od ministerstva vnitra, dala v oběh hypothekární obligace 
a téměř hned potom ohlásila likvidaci. Konservativci zřekli se zá
pasu, a dne 22. dubna 1872 bylo zvoleno 70 kandidátů minister
ských jednohlasně ve sboru svěřenském 19, a ve sboru nesvěřen
ském 3 261 hlasy; t všech voličů bylo v prvním sboru 44, ve 

1 .Dreissig ]ahre aus dem Leben eines ]ournalisten., II., 
282. Autor přibyl do Prahy a sledoval z blízka události. 

2 .Lasser genannt Auersperg. Eine cisleitanische Studie. (v Am
berce a Lipsku 1877). Na dotaz v říšské radě o této brožuře ministr odpo
věděl pouze, -že není povinností ministrovou znáti veškeré sporadické zjevy 
na poli literárním, poněvadž však pokládá dotaz za úřední oznámení, že 
odevzdal brožuru vídeňskému státnímu zastupitelstvu.« Brožura nebyla stíhána, 
co je svědectvím tomu, kdo zná tehdejší obyčeje vládní, že Lasser bál se 
veřejné debatty. 

3 Centralisté rádi tvrdili, že základem řádu volebního bylo zastoupení 
zájmů. Z pěti millionův obyvatelů 3,100_000 Slovanů platili skoro 14 mill ionů 
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druhém 509. Čechové opustili sněm pražský.l Na Moravě podobné 

jednání skončilo týmž výsledkem. 
Vláda zbavila se dvou žurnalistů' českých, kteří jí nejvíce pře

káželi, Julia Grégra a Jana St. Skrejšov"kého. Nezaplatili jisté kolkové 
poplatky insertní; byli obžalováni z podvodu a zpronevěry, držáni 
sedm měsíců v tuhé vazbě vyšetřovací; t zemský trestní soud pro
pustil je z obžaloby, ale vrchní zemský soud nepotvrdil rozsudek' 
ve věci Skrejšovského a odsoudil ho do těžkého žaláře na osm
nácte měsíců (4. dubna 1873).2 Vrhl se do boje s šílenou odvahou; 
žádostiv jsa vlivu a peněz, opojen také horečkou spekulační,. jež 
řádila v Rakousku, odvážil se zápasu s Chabrusem, jehož první 
myšlénka se zrodila v hlavě jeho; odsouzením jeho konečně způ
soben nepořádek v jeho majetku; pokoušel se vzchopiti choulosti
vými prostředky, a opuštěn byv od šlechty a duchovenstva, ne
spokojen)Tch jeho chováním, vzal smutnou zkázu po pohoršlivých 
příhodách, jež vrhaly špatné světlo na vnitřní roztržky Čechů. 

Když byla půda konečně urovnána, kabinet zasadil poslední 
ránu SV)Tm OdptlrCům změnou volebního řádu na říšskou radu, do 
níž poslance měli voliti ne již jednotlivé sněmy, ale přímo voliči 
(1873). 3 Chabě byv potírán menšinou federalistickou, v níž Poláci 

zlatých z 22'/2 millionů zl. (»Ausgleich und V_erfassungstreue«, 
str. l28). - »Politik. páčila na více než '2'/2 millionu zlatých summu, kterou 
družstvo zaplatilo nad skutečnou cenu koupe!!é statky deskové (»D i e Co r
ruption in Oestcrreích<, v Lipsku 1873, str. 57). 

1 [Sněm s novou většinou ústavověn:ou svolán byl na den 24. dubna, aby 
vykonal volby do říšské rady. Novým maršálkem zemským jmenován k níž e 
Karel Auersperk, jenž lišil se od někdejšího předsedy hr. Hartiga, že 
rozuměl česky, ale mluyil češtinou nejvulgárnější. (» Voni tady nemůžou bejt za 
hosty,« domlouval dru Cížkovi a prof. Jeřábkovi ve schůzi dne 29. listopadu 1872 
- »musejí bejt za poslance, a když jsou za poslance, voni musejí přislibovat «) -
V klubu českém byla neshoda v otázce o obeslání nového sněmu. Dne 23. dubna 
malou většinou (35 hlasy proti 32) rozhodnuto, aby se šlo do sněmu. Ale 
proti obeslání ostře se postavil Palacký, pokládaje je za zradu na státo
právním programu a hroze složením mandátu. Proto v nové schůzi klubovní 
dne 24. dubna před zahájením sněmu revokováno dří vější usnesení a uzavřeno 
nejíti do sněmu a poslati jen písemní ohrazení 1 

2 Uvězněno bylo pro účastenství několik žurnalistů. Jeden z nich, 
jehož zdraví bylo již otřeseno dlouhou vazbou, sešílel. Vydavatel časopi,u 
• Correspondence Slave< byl uvězněn, protože byl dlužen fisku ne celého pul 
zlatého. 

, [Proti zavedení přímých voleb do říšské rady usneseno od důvěrníků 
národa českého, aby lid český u samého trůnu žádal, aby osnově nedostalo 
se sankce. Ač bylo zakázáno petici vyložiti ve veřejných místnostech, za něž 
prohlášeny též redakce časopisův, a osoby, kteréž účastnily se ruchu toho, 
stíhány byly pokutami, do 17. ledna sehnalo se podpisů 270.000 osob. Petici 
s podpisy, které zabraly sedm objemných svazků, předložil císaři kníže Jiří 
Lobkovic, ale neměla žádného účinku.] 
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koketovali s Auersperkem, návrh byl přijat 120 hlasy ze 203, Jez 
obsahoval parlament; předseda dokázal divným počtem, že 120 činí 
dvě třetiny ze 203. 1 V jistých případech, pravi! ministr, netřeba 
se lekati trošky převratu státního. 

Zákon ze dne 2. dubna 1873 je posud v hlavních svých 
rysech základem volebního řádu rakouského. Lasser přinucen byv 
uspořádati věc, nechal stranou otázky choulostivé, rozšíření práva 
hlasovacího, změnu systému kuriátního; spokojil se tím, že rozvinul 
zásady Schmerlingem obratně uložené v ústavě únorové z r. 1861. 
Počet poslanců by! zvýšen ze 200 na 353 hlavně proto, aby 
byla rozmnožena vážnost říšské rady, méně četné až posud než 
sněm pražský. Slabý a nedostatečný to prostředek, aby napravena 
byla nedůvěra ke shromáždění, kdež obratné kombinace dovolo
valy správě podle své chuti měniti většinu. - »Reforma«, praví 
centralistický právník, >nebyla vnuknuta žádnou vyšší myšlénkou, 
ale choutkami strannickými, a bylo pochybno, zda skutečná síla 
parlamentu tím vzrostla.« 2 

Velkostatkáři volili asi čtvrtinu říšské rady a ač poměr jejich 
poslanců byl takto slabě zmenšen, stačili prehojně, aby sklonili 
váhu na stranu, kam přála si vláda. Nad to, kdežto v Haliči kurie 
velkostatkářů byla rozdělena na dvacet sborův, aby se tím usnad
nila činnost ministerská, v Čechách a na Moravě 23 a 9 poslanců 
statků deskových bylo voleno hromadným hlasováním, protože to 
byl jediný prostředek, jímž mohlo se zabrániti Slovanům, aby ne
obdrželi většinu v jistých skupinách; držitelé fideikomisních statků, 
bohatší a méně povolní, přestali tvořiti samostatný sbor a sply
nuli v houfu nemajetných kobylkářů. - V této říší, z velké části 

čistě hospodářské, města, kde buržoasie, jež sama požívala práva 
hlasovacího, zachovávala posud věrnost tradicím německým, obdržela 
dvě pětiny míst; na Moravě 430.000 voličů městských, kteří pla
tili 700.000 zlatých přímých daní, volilo 13 poslanců; 1,600.000 
rolníků s přímou daní 3,700.000 zlatých volilo jich ll. Nadto hla
sování bylo přímé v městech, nepřímé na venkově . 

Ve všech podrobnostech zákona je zřejmá tatáž snaha, po
rušiti přirozený výsledek hlasování lidu. Místa poslanecká jsou 

I [Dvoutřetinové většiny dosaženo tím způsobem, že poslanci, zbavení 
mandátu (36), nepočítali se v počet poslanců.] 

" Hugelmann, str. 66. Zákon ze dne 2. dubna 1873 byl uveřejněn ve 
sbírce Manzově, XIX., str. 91. 
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rozdělena v různých krajinách způsobem, který by se zdál n~po
chopitelným, kdyby nebyl stanoven ob myslem strannictví a eska
motáže. Malé země, kde činnost vládní jest intensivnější, jsou pod
porovány na úkor velkých. Morava (s 36 poslanci), Čechy (s 92) 
jsou takto poměrně obětovány Slezsku (10), Vorarlbersku a Hor
ním Rakousům; poselstvo Dolních Rakous je více než zdvojná
sobeno, ač všude jinde nevzrostlo než asi o 50%. V nitru každé 
země jsou pohoršlivější nesnáze: v některých okresích slovanských 
čítá se 150.000 ba i 200.000 obyvatelů vedle okresů německých, 
kde žije jich 60.000; povšechně počítá se, že každý poslanec 
německý v Čechách představuje o 10.000 obyvatelů méně v okre
sích venkovských a o 2000 méně v městech než poslanec český. 

Volby roku 1873 dokázaly, že výpočty vlády byly dobré: 
vyšlo z nich asi 230 ústavověrných a 120 federalistův. Opposice 
byla zřejmě sklíčená a neschopná shodnouti se o společném pro
gramu. Okolnosti politiky evropské přispěly k jejímu ochromení. 
Hegemonie nové říše Německé nebyla více nikým popírána. Mocná 
výprava, podniknutá Bismarckem proti církvi katolické, vrátila DOVOU 

horlivost protiklerikálům rakouským a vynutili na císaři řadu zá
konů (1874), určených zlomiti jho, jež od roku 1855 Řím vložil 
na Rakousko: mnoho Čechů, kteří nikdy bez nepokoje nepřijali 
spojenectví klerikálů, těšilo se z těchto úspěchů levice, a strana 
národní byla oslabena ruznicemi, špatně skrývanými. Uhry se rychle 
povznášely; Chorvatsko zjednalo nevalné narovnání s Budapeští, 
a nenadálé jeho vzdání se zpusobilo zmatek v táboře Rumunův 
a Srbů; kompaktní většina parlamentární utvořila se v Za1itavsku 
>fusí«, kterou Deákovi přivedena s Tiszou největší část drobné 
šlechty, tak vlivné v zemi. Panovník, kterýž oželel události a byl 
nakloněn Andrassymu, spoléhal naň, že nějakou slávou ozáří vládu 
dosud více neklidnou, než šťastnou. Maďaři v delegacích velmi 
obratně lichotili jeho přáním, a František Josef vděčný, šťasten, že 
konečně unikl dlouhým krisím, v jejich triumfu rád viděl vítězství 

dynastie. 
Zdálo se, že při této koalici vyšších sil Slované bez spojenců 

bojují jen pro čest. Nedávám jim další lhůty, než dvě léta, pravil 
Lasser. Blízkost úspěchu zdvojnásobila jeho horlivost; tisk vídeňský 
zahájil proti Čechům zuřivý boj, vyhlašoval je za »bandu psů, 
smečku hladových vlků, tlupu hyen, jež ožírají mrtvoly«; hanobil 
jejich žádost o zavedení rovnosti obou jazyků na Moravě jako 
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.nesmysl a nespravedlnost k Němcům ve vzdělanosti tak vynikají
cím«; nutil ministerstvo, aby se nespokojovalo více nařízeními polo
vičatými, a aby následovalo příkladu Pruska v Elsasku a v Polsku. 
Lasser snažil se uspokojiti jej: v několika měsících na padesát vy
šetřování bylo zavedeno proti různým podnikům průmyslovým a 
obchodním v Čechách. Na Moravě postupovalo se rázněji, a vláda 
odmítala všecky žádosti o zřízení spolků, podávané jí od Čechů. 1 

Na štěstí Čechové mají tvrdé hlavy a byli zvyklí nespraved
!ivosti dvora. Není nemožno zničiti národ, ale je to dílo zdlouhavé, 
jež vyžaduje mnoho vytrvalosti a neustálé přízně okolností. Zrovna 
ve chvíli, kdy centralisté byli opojeni svým vítězstvím, byli zasa
ženi řadou pohrom, jimiž pozbyli mravní vážnosti, které potřebo
vali k udržení zavedené hrůzovlády. 2 

1 Ausgleich und Verfassungstreue, str. 176. 
2 [V hlavě této překladatel ukončuje své dílo spolupracovnické v po

známkách, přičiněných měrou větší nebo menší pod čárou, a přestává na 
pouhém překladu, snaže se, aby výklad prof. Denisa o dějinách posledních tří 
desítiletí a vzácné jeho rady pro aktuální náš život politický podány byly co 
nejvěrněji.] 



HLA VA TŘETÍ. 

CENTRALISM V NESNÁZÍCH. 1 

Příčiny rozkladu ministerstva Auersperkova; krach roku 1873; nezdar výstavy 
Vídeňské; obnova narovnání rakousko-uherského. Okkupace Bosny a Herce
goviny. Roztržka liberální strany německé. -- Přeměna stran a všeobecná 
povaha vnitřních dějin současného Rakouska. - Staročeši a Mladočeši .. -
Ministerstvo Taaffovo. - Nařízení jazykové (19. dubna 1880). Vláda pravIce 
(1880 -1885): Dunajewski. Vymoženosti Čechů. Universita Pražská. - Duševní 
hnutí současné v Čechách: Svatopluk Čech a ]arosla v Vrchlický; škola realisti· 
cká, Masaryk a otázka rukopisná. Národní divadlo. U mění. Dvořák a Fibich.
Nepokoj Němcův a váhání ministerstva. Události Bulharské vzdalují Rakou
sko od Ruska a přivádějí císaře ke straně ústavověrné. - Pokroky radikálů.
Narovnání roku 18 :0. Odpor veřejného mínění v Čechách a pád strany 

staročeské. 

Ačkoli spolupracovníci Adolfa Auersperka byli zajisté mnohem 
méně než kollegové Giskrovi zapleteni do věcí finančních, nepře

rušili úvazků, pojících je k většině, v níž prostředkovatelé záleži
tostí obchodních zaujímali místo hlučné. Smutné to výkupné poli-

1 Ministerstvo Taaffovo je dobou, o níž máme nejméně pramenů. -
Brožura officiální .Graf Taaffe 1~79-1889., v Lipsku 1889, obsahuje první, 
nejplodnější čásť jeho vlády. Srbovy a Toužimskéh? ČJánk'y. poněkud po: 
všechné, ve Vlčkově Osvětě (1894 a 1896). -- Prameny JSou sta!e stenografic~e 
protokoly říšské rady a sněmu Pražského. - Z časopisů a revUl .N e u e f: e: e 
P r e s s e< (stará levice německá), »Va t e r I a n d. (orgán stral:y fe~dal~I); 
v Praze »N á rod n í I i sty. (mladočeské), .P o k r o k. (organ Rlegruv), 
"Politik< (v německém jazyce, velmi poučrrá). - V Německu .Preussi· 
sche ]ahrbucher«. 
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tiky nesnáše!ivosti, která do opposice pudila tři čtvrtiny mocnářství 
a vydávala ministerstvo na milost hrstky politiků, kteří měli více 
choutek než svědomitosti. Ne zajisté, že by strana ústavověrná 

byla sama postižena horečkou hry, a že jenom centralistické vládě 
sluší přičísti výstřednosti spekulace na burse Vídeňské. Finanční 

krise, jež v stejné době co Rakousko zasáhla největší část vzdě
laného světa, byla jen jednou z oněch episod, jež se opakují pravi
delně v hospodářském životě národů. 1 Ve Vídni jenom nabyla 
zvláštní váhy, protože od dávna podporou vlády vyvinula se obliba 
a jako potřeba odvážných spekulací, kdežto pravidelný postup 
průmyslu byl zdržován systémem zákazův a monopolů. 

Ministři němečtí však, jakkoliv upřímné bylo snad jejich osobní 
přesvědčení, nebyli schopni uspokojiti touhy po svobodě a založiti 
pravou vládu parlamentární. Hied'ěli odvraceti mysli k věcem ob
chodním a bez zkoumáni přijímali návrhy dobrodruh1"!, kteří jim 
slibovali úderem kouzelného proutku přeměniti říši podstatně země
dělskou ve velký stát průmyslový, třeba některé země její ne
překročily ještě skoro počátečný stav vzdělanosti. Protože většina 
říšské rady cítila jakousi nechuť pro úkol podřízený, k němuž byla 

o hnutí národohospodářském, tak důležitém za této doby, Waentig, 
.Gewerbliche Mittelstandspolitik«, 1898; - Rauchberg, .Die Be
volkerung Oesterreichs auf Grund der Volkszahlung, 1890«, 
1895. - K. Adámek, četná řada studií, jež nalezneme z valné části shrnuty 
v díie jeho »Z na šíd o b Y« (4 díly, v Praze 1886-1888) - Práce Bráfovy 
a Kaizlovy (viz Ottův Slovník naučný). - Mischler, »D e r oe ff e n t I i che 
Haushalt in Boehmen<, 1887. - Bignon, »La grande propriété 
e n B o h e m e«, Nancy 1889. 

Jedna z nejzajímavějších stránek politiky Taafuvy byla jasně a přesně 
studována od Preuxa, »L a q u e s t i o n des 1 a n g u e set I e co n fl i t des 
nationalités en Autriche 1879-1888<, v Paříži 1888.-Mad~yski, .Die 
de u t s che S ta a t s spr ach e< (shrnuje důmyslně mínění federalistů). -
Bendel, .Der Kampf der Deutschen in Boehmen und Oesterreich<, 
v Lipsku 1884. - Held, .Das deutsche Sprachgebiet von Maehren 
und Schlesien<, v Brně 1888. - Gehre, »Die deutschen Sprach
Inseln in Oesterreich<, 1886. - Schlesinger, »Die Navtionalitats
verhaltnisse Boehmens<, v Stuttgartě 1886.- J.M. Cerný, .Pravda 
o Schulvereinu<, v Praze 1883. Knoll, »Die Deutschen in Boeh
men<, ve Vídni 1891. - Menger, .Der boehmische Ausgleich<, ve 
Vídni 1891 (důležit, shrnuje theorie německé s přesnými prameny). - Vašatý, 
»Die gesetzliche Gleichheit der boehmischen und deutschen 
Spr ach e<, 1886 (radikálně český). 

O zápase stran S. Heller, .Výbor z politickýc~ řečí a úvah 
Dr. Karla Sladkovského., v Praze 1899. - K. Tůma, .Zivot Dr. Julia 
G r é g r a<, v Praze 1896 - Sbírka přednášek Barákových a životoIJis jeho 
od Oto Jedličky, v t Roudnici 1883. 

1 Přesné a nestranné dějiny krise roku 1873 nalezneme u Max. Wirtha, 
.Geschichte der Handelskrisen<, str. 455 a násl. 
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přivedena, aby udrželi ji v poslušnosti, utvořili si osobní klientelu, 
kterou získali sobě prokazováním různé přízně, zvláště propůjčo~ 

váním prací veřejných. V podobném případě nákaza se šíři ve sně
movnách se zázračnou rychlostí, a veřejné mínění přehání ještě. 

nesmírně vážnost faktů. Parlament zdál se brzo filiálkou bursy. 
Za příkladem Fliedlandra a > N eue freie Presse~ žurnály staly se 
orgány ne stran, ale domů bankovních. Mravní odpor většiny byl 
slabý, podrýván jsa politickými koncepcemi, jimiž vše se obracelo 
votázku moci. Tato nerozeznávala dosti jasně jmění cizí od svého 
vlastního, a zvykla sobě odvažovati se všeho za všecko. Po něko
lika létech hráči udělali úpadek. 

Ministerstvo bylo již dost otřeseno nezdarem výstavy Vídeň
ské; chtělo světu na odiv představiti pokrok mocnářství, a ve svém 
hlavním městě vésti přední slovo civilisace. Smělá to neopatrnost 
povýšenců, příliš kvapících. Cizinci zůstali doma, cholera dovršila 
pohromu; naděje byly blouznivé, sklamání bylo ohromné. Kursy, 
příliš vyhnané, sřítily se (v září 1873) vítr zkázy zavanul mocnář
stvím. Lasser a Herbst, jsouce zcela bez viny, chtěli nechat bouři 
přejíti bez zakročení. Jejich většina nedopustila jim toho, žádala, 
aby se přispělo poškozeným bankám. De Pretis pokusil se o to, 
ale bez prospěchu pro ně a na velikou škodu strany, jejíž solida
rita s bursovními spekulanty od té doby zdála se nepopěrnou. 

V processech, jež následovaly po krachu, jeden z ministrů, Ban
hans, vedle Giskry hrál žálostnou úlohu, a byl přinucen vzdáti se 
svého úřadu. Mínění veřejné, shovívavé k šťastným hráčům, bylo 
nelítostné, jakmile přestala doba dividend. Centralisté vyčerpali 
svou sílu drcením opposíce: ve chvíli, kdy osaměli, nebyli schopni 
užívati nabyté mocí. 

Většina, vyšlá z voleb říjnových roku 1873, byla podle svě
dectví spisovatelův, ústavověrcům nejpříznivějších, neobyčejně pro
střední; muži vážení odvraceli se od strany, jež politiku obracela 
v intriku a z parlamentu činila nástroj despotismu. Nejznameni
tější ministři, Lasser, Glaser, Unger, podrželi své úřady jen na na
léhání císařovo; jejich únava jevila se nervosností, nevrlostí, s jakou 
přijímali nejmenší kritiku. Když jednalo se o obnově smlouvy 
finanční s Uherskem, byli v okolnostech velmi špatných k vyjed
návání: podmínky, jež přijali, byly ostře posuzovány od nejoblíbe· 
nějších řečníků většiny. Němci obětovali vše, aby si založili panství 
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své v Předlitavsku: počali již poznávati, že zjednali smlouvu, kterou 
byli ošizeni, a zklamání jich ministerstvo pokládalo za obět smírčí. 

Císař rozmrzen již velice šejdířstvím bursovním, jehož se účast
nilo tolik poslanců, nespokojen zákony náboženskými, jež mu byly 
vnuceny, byl popuzen tímto smlouváním a těmito spory. Chování 
liberálů v otázce Bosny docela ho pohněvalo. 

Andrassy byl velmi intelligentní diletant. S velikým kouzlem 
osobním spojoval chytrost a rozhodnost. Jsa velmi za dobré 
s Bismarckem, pracoval pomalu, aby vzdálil ho od cáře. Od ně
které doby kancléř německý měl proč stěžovati si do Gorčakova, 
který se tvářil jako ochránce míru evropského (1875), ne nerad 
viděl ho zaplétati se do války turecké. Andrassy chlubil se později, 
že strojil léčku Rusku, jež povzbudil svou zdrželivosti (1877); když 
bylo vysíleno, ohroženo Anglií, položil své podmínky. Stane se za
jisté ještě jednou revise podrobností této historie, jež není vypsána: 
aspoň je jisto, že na kongressu Berlínském Andrassymu dostalo 
se pěkné úlohy. Vrátil se odtud s mandátem zabrati Bosnu 
a Hercegovinu (1878). 

František Josef zářil: toužil od dávna apotheosou zakončiti 

svou vládu a výbojem povznésti lesk dynastie. Maďaři rádi by se 
byli obešii bez daru Bismarckova, a nestarali se hrubě o rozmnožení 
počtu svých Slovanův. Utěšili se myšlenkou o oklamání Ruska, 
zejména šlo jim o to, aby se neznelíbili císaři. Centralisté před
litavští, jsouce méně opatrní, zadali si důkladně. Suma 60 milionů, 
jíž vyžadovala mobilisace, byla povolena jen zásluhou Slovanův 

a konservativců německých (v červnu 1878); v delegacích Herbst 
odmítal všecken kompromiss. Auersperk podal svou demissi. Str e· 
ma y r, jenž nastoupil na jeho místo (v únoru 1879), pokusil se 
o nápravu, vystříhal jich, že nevrlost jejich může jim způsobiti 
nejmrzutější překvapení. Byli příliš domýšliví na svou moc: Chcete 
mne postrašiti vyhlídkou ministerstva Taaffova, odpovídal Herbst 
Stremayrovi, potrvá měsíc nebo šest neděl; pouhá domněnka, že 
v parlamentě lze zříditi jinou většinu, prozrazuje úplnou neznalost 
situace. - Dne 14. srpna T a a ff e ujal se úřadu, a s ním počala 
nová doba politiky rakouské. 

Nezdar ústavověrné strany německé byl tím těŽŠÍ, že nebyl 
zaviněn jejími odpůrci, a že jedinou příčinou jeho byla sama nut
nost věcí a povaha mocnářství. Skutečně v Rakousku je možno 
jen dvoje rozřešení, - buď rozklad říše, jímž Německu bude 

A. Den i s - Van Čll r a : Čechy po Bílé hoře. II. 34 
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obětováno Předlitavsko, mimo snad Halič - nebo politika mír
nosti a upřímnosti, která druží národnosti soupeřské kolem Habs
burkú, chráníc jich proti cizímu útisku. Centralisté roku 1860 
a 1870 hledali střední cesty; loyalism jejich se splétal se šovi
nismem německým, i chtěli z Rakouska učiniti jakési samosprávné 
příslušenství Pruska. Byla to sázka proti všemu zdravému rozumu. 
Bylo nesmyslno chtíti pode jhem sotva 8 mil. Němcúv udržeti 
12 millionů Slovanův a Románů, zvláště pak, když polovina těchto 
Němců při nejmenším byla lhostejna nebo přímo nepřátelská libe_ 
rálnímu centralismu. Nejobratnější kombinace volební nemohly na 
dlouho zabránit, aby neobjevila se pravda. Lasser po Schmerlin
govi prokázal nesmyslnost této paradoxní koncepce: ve zkoušce 
bylo pokračováno za okolností zvláště příznivých pod bezprostřed
ním vlivem velikých vítězství Viléma 1. v době, kdy federalisté 
byli roztrženi a vysíleni svými nedávnými nezdary. Kdež oni ne
pochodili, nikdo nemůže se potkati se zdarem. Skupina německo
liberální nezmizela okamžitě, protože nic nekončí náhle, a že strany 
a idee zdánlivě žijí dlouho potom, co přestaly existovati; několi
krát zdálo seJ že již již nabývá opět moci. Marné to íIluse a plané 
naděje! Její úloha byla dohrána; od té doby nepřestal rozklad, 
a poslední představitelé její jsou jen svědky překonaného pro-
gramu a přemožené strany. • 

Zmatek ústavověrcú nezarazil ovšem Němcúv, a Cechové spá
chali velikou chybu, že porážku strany splétali s abdikací národ
nosti. Nové události ukazovaly, že státní právo, jak navrhoval je 
Palacký a vyvíjel Clam-Martinic a šlechta feudální - z příčin po
dobných, jež způsobily nezdar centralistů -. musí býti opuštěno. 
Od doby předávné jednota koruny Svatováclavské byla již jen 
bytností historickou; ničím již neodpovídala skutečnosti. Jakkoliv 
upřímně Čechové nabízeli svým krajanům druhého jazyka záruky 
nejrozsáhlejší a nejurčitější, bylo pošetilé mysliti, že Němci při
jmou postavení podřízené, a bylo svrchovaně nemoudré, v nesmi
řitelnou oposici hnáti třetinu obyvatelstva v království, k jehož 
stížnostem lhostejně nemohli hleděti ani dvůr ani Němci v ostatním 
mocnářství, ani vůbec Němci říšští. Feudálové, kteří diktovali sne
sení sněmu pražského r. 1871, ani tenkrát neodvážili se formulo
vati jasně svůj program; nemluvili ani o Moravě ani o Slezsku, a 
za vzor svých článků fundamentálních vzali si narovnáni rakousko
uherské r. 1867. Přes svou zdrželivost narazili přece na překážky 
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nepřekonatelné; všeliký pokus nový byl odsouzen k témuž ne
zdaru, jestliže vycházel z podobného stanoviska. 

Naléhavou potřebou bylo tedy stanoviti nový program, který 
by zájmy různých národností smířil s tradicionálním postavením 
mocnářství. Státní právo, které bylo postaveno v popředí teprv 
od r. 1860, musilo býti nahrazeno právem národů. Bylo třeba, aby 
zápas přešel z půdy historické v národní nebo, abychom mluvili 
přesněji, aby cetky historické, pod nimiž skrývaly se ode dvaceti 
let národní potřeby Čechú, byly znenáhla cd straněny, aby pod
statné živly problému rakouského byly všem jasně zřejmé. 

Tento vývoj shodný se všeobecným hnutím demokratickým, 
jež hýbalo Evropou, neměl v sobě nic, čeho by se lekali Čechové, 
kteří vždy opfrali se o široké massy lidové. Však více než čtvrt 

století bylo třeba, než si uvědomili marnost starých svých formulí, 
a není docela jisto, zda vy léčili se úplně ze svých iIlusí. N epodi
víme se tomu, pomyslíme-li na setrvačnost ideí jednou přijatých 

a na neobyčejný strach stran a národů před naukami neznámými. 
Výhodou státního práva bylo, že vzbudilo skvělé naděje; bylo 
jedním z oněch slov kabalistických, která s neodolatelnou mocí 
uchvacují massy. Od čtvrt století stalo se lidu dogmatem: vůdcové, 
kteří první odvážili se popírati jeho naprostou cenu, byli prohla
šováni za odpad!iky; ctižádostivci a bázlivci pokláda!l se za chytré, 
podržujíce v theorii své požadavky, ač 'provedení jejich odkládali 
do doby neurčité, Jejich taktika byla nedůsledná i temná a svými 
odpory a prázdnými sliby mátli mínění veřejné. Tím vysvětluje se 
rychlost, s jakou od té doby muži političtí opotřebují se v Čechách, 
jak střídají se strany, aniž přinášejí novou sílu nebo idee obrozo
vad. Změna projevovala se teprve, když únavou a smrti zatlačeni 
byli znenáhla do stínu muži, kteří zůstávali otroky slov, jež si 
oblíbili za mládí svého. 

Při ústupu svém byli provázeni lhostejností nebo posměchem 
těch, kteří toužili nastoupiti na jejich místa, a bylo jim snadno se 
smáti, když s jejich pyšnými deklaracemi srovnávali skrovnou 
úlohu, kterou hráli ve většině Taaffově, jejich ochotu k šlechtě a 
kněžstvu a drobečky, které sbírali poníženě. Spravedlivější budouc
nost potvrdí zajisté, že nebylo v moci jejich přivésti hned lid ku 
přesnějšímu pojetí situace, a uzná, že výsledky získané nebyly ne
patrné. Dokázali jednak Němcům, že je docela možné vládnouti 
bez nich, znemožnili velice návrat pokusů podobných jako za 

34* 



514 

Schmerlinga neb Auersperka a tako připravili své odpůrce k my
šlence spravedlivého narovnání; jednak svou vytrvalostí získali 
řadu ústupků, jimiž uspíšen pokrok národní a umožněno Čechům 
nebáti se všeliké reakce. Dějiny současných Čech jsou zasmušilé, 
zkoumáme-li je se stanoviska čistě zevnějšího, hledíme-íí k rozkladu 
stran, k malichernému řevnění, ke lžem úskoků volebních. Upro
střed těchto skrytých krisí, které jsou, ne předzvěstmi umírání, ale 
úzkostmi osvobození, připravuje se budoucnost, idee se zjasňují, 

starý romantism se trhá, národ upevňuje se ve své důvěře, šíří se 
myšlenka národní.- Ovšem vášně se zjitřují a zápas béře na sebe 
ráz násilnosti, jakého nebylo dříve. Tou měrou, jak problém se 
zjednodušuje a do popředí vystupují otázky jazykové, jež formou 
konkretní a všem srozumitelnou vyjadřují panství jednoho kmene 
nad druhým, strany výstřední ujímají se vedení a dávají zápasu 
ráz bouřlivější a nesmiřitelnější. Krise to nevyhnutelná a pomíje
jící. Jisté ústupky bývají tak bolestné, že národové odhodlají se 
k nim teprve po boji nejtěžším a když krutými zkušenostmi po
nenáhlu přesvědčili se o nevyhnutelné potřebě dohody. 

Jestliže dějiny rakouské po r. 1879 nalézají svůj výklad v sa
mém stavu věcí a v situaci utvořené historií) není třeba uzavírati 
z toho, že krise byla by bývala kratší a mírnější při větší poněkud 

obratnosti a mužnosti. Taaffe byl příliš obratný a Čechové, kteří 
tak často hřešili velikou pýchou, byli příliš bázliví. Zameškali svůj 
vstup do parlamentu, jako přede dvaceti pěti lety zameškali svůj 
odchod. 

Okolnosti staly se jim opět příznivými. V různých zemích 
Rakouska Slované chápali se offensivy; Slovinci, majíce pevné po
stavení v Krajině, činili patrné pokroky ve Štyrsku a Korutanech, 
jež dříve pokládány za výlučně německé, a podávali ruku Chor
vatům a Srbům v Přímoří, Istrii a Dalmacii. Poláci, kteří neměli 
proč si stěžovati do centralistického ministerstva, zůstávali poněkud 
stranou, báli se ohlasu ideí osvobozen! mezi Rusíny, které drsně 
udržovali v podřízeném postavení, a byli popuzeni projevy ruso
filskými, jež vzbudila v Lublani a v Praze válka na Balkáně; třeba 
nebylo lze očekávat od nich podpory velmi činné, nicméně ve 
svém osamocení zůstávali vzácnou zálohou pro federalisty. Němci 
klerikální, kteří byli pány Tyrol, a kteří byli velmi mocní v ně
kterých krajích Horních Rakous, Štyrska a Salzburska, ;byli po
síleni nezdarem k u I tur n f h o boj e, a jejich řady vzrostly nespo-
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kojenci, kteříž utrpěli krachem r. 1873. Protože mnoho finančních 
podniků bylo v rukou židovských, poprask bursy vídeňské vzbudil 
antisemitism, kter)T ve východní Evropě je domácí chorobou ho
spodářského soupeřství, a kterým zachvácena byla velká část drob
ného měšťanstva, ohroženého vývojem sociálním. 

Za hranicemi Bismarck, jejž Gorčakov vinil z neupřímnosti 

a ze zrady, musil hledati záštity proti výbuchu nevrlosti cářovy, 
a právě zjednal s Rakouskem (8. října 1879) smlouvu o vzájemnou 
obranu proti Rusku a Francii; Italie přistoupila k ní o něco po
zději, a takto utvořen trojspolek, kterýž od té doby obnovuje se 
stále. Bismarck byl potom dosti jist Františkem Josefem, aby po
třeba německého kabinetu nezdála se mu tak zjevnou jako r. 1871 ; 
nepřál si roztržky s Ruskem a rád v šachu držel Uhry, jichž pří

lišné horlivosti se obával; zpupnost Herbstova a jeho přátel r. 1879 
zdála se mu pošetilou, i tvářil se, jako by věci předlitavské po
suzoval s největší nestranností. - Národ český je čilý, pracovitý 
pravil k členu strany ústavověrné, nelze přes jeho žádosti přejíti 

k dennímu pořádku. - Slované bývají často velmi nudní, pravil 
jindy; po nich zůstává pachuť vždy nepříjemná; nemiluji ani ko
žených bot jejich, ani jejich náměsfčnictvÍ; nepřemění svět. Nic
méně jsou kmen intelligentni a pracovitý; je dosti místa na zemi 
pro Němce i pro ně. Rakousko nemůže germanisovati svých Slo
vanů; přede dvěma stoletími bylo by bývalo možná mysliti na to; 
nyní idea národnostní je příliš vyvinuta; třeba se vzdáti toho. -

Těmto nápadům chyběla důslednost, a Bismarck nezachoval 
dlouho tuto jasnou neutralitu; zatím Čechy zbavila nebezpečného 
nepřítele. Ministři věcí zahraničních podléhali přímo vlivu jeho. 
Andrassy, pravý původce spolku rakousko-německého, odstoupil 
v plné slávě; zadal za propuštění téhož dne, kdy smlouva byla 
podepsána, aniž známe vlastní příčiny jeho odchodu. Nástupce 
jeho po t krátké správě Haymerlově (1879--1881) byl Gustav 
Kálnoky(1881-1895). Byl to duch mírný, opatrný, který velmi 
věrně přijal spolek s Pruskem, třeba nebyl docela jist plnou upřím
ností svého spoluhráče. Smýšleje velmi rakousky a vroucně jsa 
oddán dynastii, mírumilovný, nechoval žádné náklonnosti ke Vše
němcům a vnitř přál politice rovnováhy, která nezastrašujíc žádné 
strany, dopouštěla císaři, aby zachovával převážný vliv na věci 
státní. Vinili ho z klerikalismu: byl aspoň konservativec a tím 
blížil se šlechtě feudální, s níž již svým původem moravským měl 
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důvěrnou známost. Nebyl by připustil, aby kdo dotkl se ústavy, 
a když myslil, že jest ohrožena, oddělil se od Taaffa; pokud bě
želo jen o výklad její, spokojoval se úkolem lhostejného diváka. 

Čechové, poučeni byvše předchozími neúspěchy, (dovtípili se, 
že bylo by nemoudré opakovati nároky, jimiž byl způsoben pád 
Hohenwartův. Bud' jak bud', ústava trvala bez nich, a žádost za 
radikální opravu byla by narazila na nepřekonatelný odpor císařův. 
Vysílili se svou politikou passivní. Ne že by se byl zdržel jejich 
skutečný pokrOK nebo že země jevila nejmensl unavu; naopak 
trpěla přílišnou čilostí politickou, která hrozila na dlouho pokazit 
a oslabit povahu národní. 

Zda nastane doba, kdy všeobecné rozšíření ideí spravedlnosti 
a lásky učiní nepotřebným vlastenectví, jež jest jen kollektivním 
pudem zach ovacím proti zjevným nebo krytým útokům ciziny? -
Možná; a doufejme, že v té době ctnostmi, jež vyplynou z této 
jednohlasné dobré vůle, nahradí se mravní schodek, zůstavený 

zrušením citu národního. Zatím jsme ještě vzdálení tohoto věku 

zlatého, a národ, který by chtěl předčasně chápati se příštího 

pokroku humanity, velmi rychle stal by se obětí své neopatrnosti 
a poškodil by zároveň nejen svou vlastní věc, ale i příští vládu 
ideí spravedlnosti a všeobecného dobrého řádu. Čechové, jejichž 
postavení jest velmi ohrožené, mají nutnou povinnost, brániti se 
proti panství cizímu, nechť se halí jakoukoli formou. 

Cit sebe vytříbenější a čistší nemůže přece sám o sobě vy
plňovati duši. Vlastenectví je podmínkou života národního, nestačí 
však k vytvoření tohoto života. Jednou z podstatných příčin úpadu 
království v XV. století byla výlučná převaha snah theologických; 
nyní hrozllo nebezpečenství žíti jen pro státní právo, což obojí 
je stejný způsob smrti, Národ, jehož občané jsou neteční k zájmům 
veřejným, dozrál pro despotism; národ, jenž pouští se do zápasův 
ústavních, stává se národem politikův. 

Národu českému bylo uloženo celkem příliš mnoho úsilí, 
a byla mu vykázána úloha příliš bezprostřední. Je dobře, když 
voliči dohlížejí pilně na jednání svých poslanců, ne však, když je 
nahrazují; od počátku passivního odporu všichni stáli v průlomu 
bez oddechu, bez odkladu. Z toho pocházela chorobná nervosita. 
Žilo se v přehřatém ovzduší veřejných shromážděni a massa počala 
strádati zlem, jež se vyvíjí v hromadách uvažujících nedostatkem 
klidu a chladnokrevnosti, pošetilým důrazem na nepatrné podrob-
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nosti, strannictvím, oslabením smyslu mravního, zálibou k intrice 
zanedbáváním života praktického a plodné práce. Denní tisk strhoval 
většinu mladých spisovatelů. 

Protože dlužno bylo stále čeliti nesmířitelnému nepříteli, byla 
nevyhnutelně potřeb na přísná kázeň, a celý národ dělil se na 
strany, jež slepě šly za vůdci jednou zvolenými. V tomto řádu 
bylo zahrnuto jednak úplné vzdání svobody osobní, jednak hněvy 
prudké i malicherné. Lidé, u nichž jest velmi nesnadno poznati 
skutečnou různost mínění, všickni nadšení nejšlechetnějšími city, 
útočili na sebe, protože se rozcházeli ve věci taktické; strany 
nejpříbuznější stíhaly se kletbami a exkomunikacemi; otázky byly 
uvažovány jen se stanoviska pouhé politiky; kdokoli nepřijímal 
bez diskusse a bez výhrady programy obvyklé, hned byl pro
hlašován za zrádce a dáván do klatby veřejného mínění. Svobodná 
kritika byla prohlašována za kacířství. Hanoben byl každý muž, 
který, maje záměry třeba nejupřímnější, odvážil se vytýkati mezery 
ve vzdělanosti české, a vracováno se k idyllickému romantismu, 
jemuž se již posmíval Havlíček. Čechové ještě nejsou úplně vy
léčeni z této nervosní hysterie, ve kterou upadli v letech 1867 
'až 1880, ačkoliv od návratu k životu normálnímu velmi pevná 
a zdravá povaha národní znenáhla nabyla zase převahy. Další 
trvání politiky passivní hrozilo vyčerpati činnost duševní a umrtviti 
ducha přemítání a samostatnosti a zničiti smysl mravní. 

M I a d o češ i prokázali tudíž velmi opravdovou službu zemi 
tím, že potírali taktiku abstinenční, na níž uznaným vůdcům strany 
národní záleželo již jen jako na věci cti. Touto růzností nebyla 
však ospravedlněna prudká polemika, jež od roku 1865 neustále 
vyplňuje časopisy, a jež jest jednou z nejodpornějších - a také 
nejlmatenějších stránek dějin českých. Mladočeši svými počátky 

a svou náklonností přimykali se k radikálům roku 1848, báli se 
vlivu kněžstva a s nepokojem pozorovali těsné sblížení Palackého 
a Riegra se šlechtou. Liberalism, jejž hlučně stavěli na odiv, byl 
v skutečnosti dosti krotký, jak projevili svým chováním k socia!i
s:ům, a nepoznáváme dobře, které z oprav jejich by nebyly při

jaty od Staročechů. 1 Se stanoviska národního a politického po-

1 Jejich úřední program byl ustanoven deklarací ze dne 28 září 1874 
(Srb str. 478); obsahuje požadavky klassického liberalismu, svobodu nábožen
skou, opravu a vývoj institucí parlamentárních, rozšíření samosprávy zemské, 
volební opravu na základě všeobecného práva, a prozatím upuštění od sou
stavy kuriátní; přímé volby na venkově a politické právo volební voličův 
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žadavky obou stran kryly se docela. Vše přestávalo celk~m na 
odstínech, jakými ve shromážděních parlamentárních pravice se 
odděluje od centra pravého, a jež odpovídají spíše protivám letory 
než rozdílům nauk. Nicméně zápas byl veden s zuřivostí J' ez" , se 
vysvětluje jen jakousi šíleností oblehaných; potřeba činnosti kterou 
pvolitika passivni .nechávala ladem, v řevnivostech osobních'se opo
trebovala bez UŽitku pro věc veřejnou. 

. Skrytý rozkol propukl za povstání v Polska (1863). Palacký 
a Rieger želeli této pošetilé vzpoury, a budoucnost jen příliš ospra
vedlnila pessimistické jejich tušení. Mladí lidé a množství byli roz
ohněni hlukem bitev, jež nejčastěji byly vynalezány tiskem halič

ským. > Národní Listy« šly s proudem. Pal a c k Ý při velké do
brotě své, bez stínu osobní domýšlivosti, činíval výpovědi dogma
tické a rád pronášfval věštby; R i e g e r ohebnější, otevřenější, jenž 
ničím ani ve své minulosti ani ve svém přesvědčení se nelišil od 
demokratů, následoval svého tchána, k němuž choval i úctu i lásku. 
S k rej š o v s k ý, polemik prvního řádu, duch dobrodružný, zjitřoval 
spor svou vášnivostí. Mladočeši, jichž vůdci byli K are 1 S I a d
k o v s k Ý a J u li u s G r é g r, na počátku projevili vice mírnosti. 
Bránili se, když bylo na ně útočeno. Národ všecken se rozdělil' 
spor zachvátil nejodlehlejší vesnice, odvrátil duchy od vážného ~ 
nestranného studia otázek, rozšířil obyčeje nesnášelivosti a mali
chernosti; zvyklo se posuzovati věci ne samy o sobě, ale jediné 
se stanoviska strany. 

S tar oč ech ů m náleží zodpovědnost za konečnou roztržku. 
Jejich odpůrci žádali, aby se znovu vstoupilo do sněmu pražského. 
a zřejmě nabývali půdy. Přívrženci politiky passivní se usnesli, aby 
:ýbo~.př~ volb~ch podporoval jen kandidáty, kteří jednou pro vždy 
by pnjah taktIku abstinenční (v listopadu 1873). Mla d o češ i, 
drsně byvše vyloučeni ze zápasiště národního, přijali boj. Na po
čát~,~ voliči, kteříž u veliké většině byli jim tajně nakloněni, pod
roblll se rozhodnutí klubovnímu z citu kázně špatně pochopené 
a kandidáti mladočeští byli téměř všudy poražení. Dosti rychl~ 
se změnily okolnosti. Moravané, podléhajíce téže soustavě proná-

g~ecr;ích tře,tí třídy, v bezpla~né vyučování na školách národních a středních. 
Zadneho z tec~to P?~ad~vku nebyli by se lekali Staročeši. Myslímť, že první 
poslanec, ktery na nSSke radě se zastával všeobecného hlasování byl Staro
cech 0ab1er. ~e nespadno vážně pojímat obžaloby z klerikalis'rnu činěné 
Palackemu a RIegroVI. ' 
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sledovací jako jejich krajané čeští, byli v méně výhodném posta
vení obranném, protože města byla skoro úplně německá, a že 
země byla velmi otevřena vlivům vídeňským; zápas tu nenabyl 
téže povahy mystické jako v Praze. Ačkoli poslanci čeští v sester
ské zemi přidali se velmi upřímně k státnímu právu, hleděli přede
vším nabýti některých praktických výhod: v měsíci lednu r. 1874 
rozhodli se dostaviti se opět do říšské rady . 

Strženi tímto případem předchozím Mladočeši po volbách 
červencových, ač měli jen sedm poslanců proti sedmasedmdesáti 
staročeským, vstoupili do sněmu pražského. Postaveni jejich bylo 
tu nesnadné vůči nepřátelské většině, jejíž postup rušili svou pří
tomností: jakékoli bývají záští a choutky strany, jsou potřeby, jež 
vykonáváme dobře jen společně. Poslanci mladočeští projevili 
odvahu a získali sympathie. Roku 1876 zemřel P a I a c ký, - byl 
to nejtvrdošijnější obhajce politiky abstinenční, a sláva jeho zdržo
vala až dosud mnoho nerozhodných. Povstání hercegovské vzrů
stalo, zachvacovalo Bosnu; otvírala se nová fase otázky orientální; 
zda bylo moudré za okolností tak vážných uzavírati se v nevrlé 
osamocení? Silným vanem národním byly unášeny všecky mysli; 
válečné vystoupení Srbů, prohlášení války Ruskem ev dubnu 1877) 
rozpoutalo všeobecné nadšení, prostřed kterého zapomenuto bylo 
na malichernou řevnivost. Staročeši násilně se odtrhli od. Skrej
šovského, jenž provozoval jakousi hrůzovládu nad stranou a hrozil 
strhnouti národ v nejhorší neopatrnost. Ale tato nevyhnutelná exe
kuce byla provázena nepříjemnými příhodami, jimiž strana byla 
oslabena. Vůdcové pochopili potřebu narovnání, a roku 1878 sbli
žila se obě křídla opposice federalistické v Čechách; v měsíci září 
všichni poslanci čeští dostavili se opět na sněm pražský. 

Až posud Staří i Mladí shodovali se v tom, aby se neobsí· 
lala říšská rada, a chování Moravanů schvalováno jen ojediněle. 
Sladkovský poslán byv do Vídně ve chvíli, kdy zfizovalo se mini
sterstvo Taaffovo, byl zde přijat chladně (v květnu 1879), a na 
jeho zprávu klub státoprávní prohlásil téměř bez rokování, že za 
těchto okolností neuznává žádného důvodu, aby pozměnil své 
chování. Aby jej získal, ministr spoléhal na vliv šlechty. 

Když úvěry mobilisační, žádané od Auersperka, byly na říš· 
ské radě schváleny podporou velkostatkářův, ústavověrci zmatení 
přesvědčili se o nesmyslnosti soustavy volební a zahájili výpravu 
velmi živou proti privilegiím šlechty. Liberální velkostatkáři, bojíce 
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se o své nadpráví, hledali tehdáž spolku s feudály, jejichž osobní 
vliv u dvora znali, a aby je získali, nabídli se, že jim postoupí 
část mandátů, jichž nabyli více nebo méně zákonně. Vskutku pod 
ochranou hraběte Taaffa byl zjednán kompromis mezi oběma stra
nami, ústavověrnou a feudální ve velkostatkářské kurii· české, a 
feudálové hleděli ovšem na svou stranu získati druhé poslance 
české. 

Vůdcové parlamentární skupiny české, znepokojivše se tímto 
odpadnutím svých spojenců, musili tím více přihlížeti k reakci ve 
veřejném mínění, jež nechápe hrubě prostředků polovičních, a jež 
ve vstoupení do sněmu pražského vidělo počátek zcela nové po
litiky. Nemohli zatajovati nesnáze své situace a Taaffe těžil z toho. 
Starý Brauner s bystrostí a pronikavostí, jíž podal tolik důkazů, 
vystříhal svých druhllv od kapitulace bezpodmínečné; přítomnost 
v ministerstvu A I o i s a P r a žák a, vůdce strany státoprávní na 
Moravě, nejasná věta v trůnní řeči, kde panovník naznačoval dů
ležitost pro mír obecný rozhodnutí Čechů, kteří »k vyzvání mému 
s úplným zachováním právního svého přesvědčení a bez ohledu 
k různosti názorů v plném počtu vstoupili na půdu společného 
jednání,« některé sliby .dosti závazné« náčelníka kabinetu, - zku
šený zápasník z roku 1848 soudil, že jsou to skrovné v)rhody, a 
neměl nepravdu, předpokládal-li, že Taaffe, který nevyhnutelně po
třeboval Slovaml, nebyl by se odhodlal k ústupkům vážnťjšfm. 
Zdá se tudíž téměř jisto, že s menší ukvapeností a s větší rozhod
ností nebylo by bývalo nemožná dosáhnout od něho aspoň ná
pravu nejkřiklavějších zlořádů volebního řádu a zákon jazykový, 
jenž by byl "konec učinil pohoršlivé nerovnosti, do níž vším právem 
stěžovali si Cechové. 

Nebývá po řídku, že smlouvy jen jedné straně prospěšné cho
vají zlá překvapení pro vyjednavatele příliš šťastné. Taaffe pokládal 
se za velmi obratného, že důkladně vykořistil naivní důvěru svých 
spoluhráčův a jich nevčasnou ochotu. Přílišná chytrost bývá oby
čejnou vadou diplomatův, a přihodilo se několikrát novému mini
strovi, že zapletl se ve vlastní osidla. Ve chvíli, kdy se ujimal úřadu, 
Němci zarazeni svou nedávnou výpravou, popuzeni proti Mad'arům, 
jasně prohlédali nesmyslnost vlády parlamentární, založené na po
tlačení druhých národností; báli se reakce šlechtické a klerikální 
a ku překažení jejímu nebyli daleci toho, aby se spojili s liberály 
českými; tito opět na dobu neurčitou odkládali své krajní poža-
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davky. Takto nastal jeden z oněch momentů psychologických, kdy 
vysílení protivníků dopouští moudré vládě diktovati slušné narov
nání. Taaffe, snad z výpočtu, pravděpodobněji z bázlivosti a ne
dbalosti, raději zůstavil process otevřený, čím zachoval si plnou 
moc nad různými stranami; nechtěl se zbaviti svých prostředků 

přítažíivých a místo, aby urovnal půdu některými rozsáhlými ústupky, 
jimiž by se byly uklidnily, zavedl soustavu zpropitného, d a s For t
w II r s tel n, řekl Herbst. Splátky, jež skoupě rozdílel Slovanům 
v odměnu za jejich hlasování, neuspokojovaly jich a popuzovaly 
Němce, kteří cítili se neustále před nějakým nepříjemným překva
pením. Publicista jeden praví I vtipně, že ministr užívá methody 
onoho citlivého pána, kterýž, aby zmírnil utrpení svého psa, utínal 
mu ocas kus po kuse. Hrůza z nebezpečenství, jehož konce ne
známe, vysiluje a omamuje. Chyba Taaffova záležela v tom, že 
vášně odpůrců svých hnal do paroxysmu svým systémem potmě
šilých obratův a snižujících úchvatův. 

Němci byli velmi nespravedliví, když obviňovali ho z před
pojatého nepřátelství. Velmi upřímně pokusil se dosáhnouti jejich 
podpory; když přese všecko naléhání jeho odmítli hlasovati pro 
obnovení zákona vojenského na deset let, co bylo velmi živým 
přáním panovníkovým, byl ovšem přinucen opříti se o pravici 
kteráž obsahovala Čechy, Poláky a »stranu práva« složenou ze 

"" Slovincův a Němců klerikálních pod předsednictvím Hohenwarto-
vým. Tehdáž vládl sice bez Němců, ne však proti nim. Ne
choval žádné náklonnosti k Čechům; narodil-li se v Praze, co není 
jisto, bylo to náhodou; rod jeho byl původu irského, vychování 
jeho bylo čistě německé, a ačkoli se tvářil, že jest úplně prost 
všeho předsudku národního, cítil jakýsi zármutek při myšlence, 
že Rakousko je nevyhnutelně povoláno uniknouti poručnictví ně
meckému. Pokoušel se, oddáliti konec vývoje, jenž byl mu nepří
jemný, a snažil se oslabiti nebezpečenství toto rozšířením moci 
panovníkovy. - Nejsem ministr některé strany, pravil v první 
generální debatě roku 1879, jsem císařský ministr. Vláda strany se 
opírá o stranu; nejsem ministr strany, jsem nad různými skupinami. 

Menšina zahalila svou tvář, obvinila ho, že porušuje vládu 
parlamentární a moc vydává císaři. Žert zdá se zábavným, pomy
slíme-li na žalostnou úlohu, kterou hrála říšská rada Schmerlingova 
a Auersperkova. Pokud zákonem nebudou zabezpečena práva 
různých národností, řád ústavní bude v Rakousku jen vábidlem. 
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Pravda jest ovšem, že Taaffe neměl nijak na spěch, aby měnil si
tuaci, z níž těžila koruna. Jsa velmi oddán panovníku, jemuž v dětství 
byl společníkem ve hrách, a jenž k němu cítil důvěru srdečnou , 
poněkud pošetile posuzoval spory stran a do debat parlamentu 
přinášel blahosklonnost muže z vyšší společnosti, který mnoho žil 
a nebéře věc tragicky, ba ani vážně. Byl prostřední řečník, však po
kládán za mistra intriky kuloární; jeho chod svižný, jeho elegance 
taktní, živost jeho pohledu, jejž skrýval pod širokým lorňonem 

z želvoviny, jeho ústa jemná, v nichž ironie mírnila se laskavostí 
dávaly mu zjev dokonalého gentlemana, v obcování velmi příjem: 
ného, jenž sestupuje až k věcem veřejným a ve chvflích nejne
snadnějších zachovává svou příjemnost. Velmi pracovitý, velmi pro
nikavý, znal dobře věci státní a ještě lépe lidi, divil se jejich váš
ním a používal jejich hlouposti. Jeho soustava »fortfretten< získala 
mu veliké úspěchy osobní, jež stály mnohem méně mocnářství, 

protože se často opakovala. Není zodpověděn ani za poklesnutí 
parlamentu ani za zhoršení povah a zmatek stran; předchůdci jeho 
nezůstavili mu v té věci podnikati mnoho. Spíše možná říci, že 
nebyl pravým státníkem a že nesnáze spíš odročil nežli rozřešil. 

Dal záruku sympathií k Čechům nařízením ze dne 19. dubna 
r. 1880. - Ústava z roku 1867 prohlásila rovnoprávnost národův 
a jazyků mocnářství ve školách, v úřadech veřejných a v různém 
jednání života; tím jen potvrzeno pro Čechy Obnovené zřízení 
zemské z roku 1627. Však tyto pěkné projevy zÍlstaly jen mrtvým 
písmenem, mnoho úředníků neznalo česky a veliký počet soudů 

nechtěl přijímati písemnosti české. Němci, aby ospravedlnili své 
chování, dovolávali se článku desátého ústavy z roku 1867, podle 
kterého zákony jsou prohlašovány ve jménu císařově se zmínkou 
o snesení parlamentu a pod zodpovědností ministrovou. Důvod 

byl slabý. Nařízením ze dne 19. dubna 1880 odstraněny některé 
nejpohoršlivější zlořády. - Politické a soudní úřady a státní ná
vladnictva budou vyřizovati podání stran písemně neb ústně uči
něná v jedné z obou řečí zemských, ve které podání bylo učiněno; 
smlouvy nebo jiné listiny sepsané v českém nebo německém jazyku, 
budou míti týž ráz authentický a nebude nijak potřebí, aby pro
vázeny byly překladem; úřední vyřízení, učiněná ku podání stran, 
stanou se v jednom z obou jazyků zemských, jímž mluví osoba, 
jíž dodá se vyřízení; veškerá úřední oznamování veřejná stanou 
se vždy v obou řečích zemských; rozepře trestní budou se konati 
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v jazyce obviněného a spory občanské v jazyce žalobcově; pro
tokoly budou skládány v řeči výpovědí; vklady do veřejných knih 
t (desk zemských, horních knih, veřejných knih soudních, seznamu 
firem veřejných atd.) díti se budou v řeči žádosti ústní nebo pí
semnl, po případu výměru, na jehož základě se vykonávají; úřady 
politické a soudní a státní návladnictva dopisovati budou úřadům 
obecním v jazyce, jehož tyto užívají. 1 

Čechové byli velmi zklamáni, a vším právem. Třeba nepopí
ráme skutečný pokrok, který následoval po nařízení z roku 1880, 
jest na jevě, že Slované nemohou býti spokojeni opatřením, jež 
nejen neprovádělo se ve všech úřadech veřejných, netýkalo se ani 
pošt, ani financí, ani vojska, ba vylučovalo češtinu ze všech nej
vyšších instancí, ano poprvé uznávalo úředně němčinu za vnitřní 
jazyk úřední. Byla to žalostná nerovnost, kterou nebylo lze bez 
hněvu přijmouti národu, který dospěl k takovému stupni rozvoje 

duševního jako Čechové. 2 

Centralisté to cítili a podle taktiky obyčejné v podobné okol
nosti, aby předešli nové ústupky vážnější, projevovali nejlomoznější 
zoufalství; jsou vydáváni na po spas lidem neschopným, Rakousko 
chtějí počeštit a mocnářství rozdrobit. 3 Voliči liberální, ohlušeni 

, Velmi dobrý rozbor tohoto nařízení nalezneme ve svědomité a dů
kladné brožuře Preuxově, .La question des langues et des nationa
lités en Autriche sous le ministere du comte Taffe 1879-1888< 
(v Paříži 1888) . 

• Abychom poznali zklamání Čechů, stačí postaviti naproti nanzení 
z roku 1880 žádosti memoranda podaného t 17. listopadu 1879 předsednictvem 
Českého klubu císaři. - V Čechách a na Moravě úřadovacím jazykem u všech 
úřadů a soudů první stolice budiž jazyk, kterým mluví většina obyvatelstva; 
u vvšších instancí a v králo"ském hlavním městě zemském budiž jak če
ského tak německého jazyka rovným právem užíváno jako jazyka úředního j 
ieden každý oprávněn b~di~ '! pv~dá~ích svých k úřadůJ? nebo souvd~m i.ak?ž 
: při protokolárním vyslycham uZlvatl toho neb onoho pzyka; kazda zalezl
tost postupem všech stolic budiž projednána, vyřízena a vypravena týmž 
jazykem, kterým původně. vbyla podána!. k ,ustanovení v~ službě vve.řejn,é n~
zbytným požadavkem budl Z znalost oboJlho Jazyka zemskeho v mluve 1 v plsme; 
úředníci nyní ustanovení, kteří jen jednoho z obou jazyků zemských jsou 
znalí, bud'tež opatřeni při takových úřadech a soudech, kde jazyk ~en jest 
úřadovacím. Tato nařízení budou platná ve Slezsku s tím rozslílem, 'že pol
ština uznána bude za jazyk zemský vedle češtiny a němčiny. Cechové žádali 
nad to rozmnožení professorů českých na universitě pražské, založení nových 
gymnasií nebo převzetí ústavůvobecních do správy.státní, zvětšení počtu živ
nostenských škol odborných a ústavů vzdělávacích v Cech ách a na Moravě, atd. 

• Jak tyto žaloby byly málo oprávněny, vidíme u SchmeY1sala, který 
nejprve prohlásil, že nařízení není ostatně. tak zlé: - ~dy?y Cechové ne
žádali nic jiného, mohlo bysejim poskytnouti hned (»Drelsslg ]ahre<, III, 
str. 274). - To· nevadilo mu ve Vídni pronésti prudkou řeč (14. listopadu 
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tímto hlukem, děsili se, myslili opravdu, že jsou obětí hrozného 
úkladu. Postavili se na obranu, a válka byla zahájena ještě dříve. 
než se přistoupilo ke sporným otázkám. ' 

Zatím zuřivými útoky opposice T aaffe byl zatištěn na pravid 
a až do voleb roku 1885 opíral se pouze o ni. Však i tehdáž 
porušovali bychom úplně pravdu, kdybychom viděli v něm bojov
ného ministra, kdybychom myslili na příklad, že přejal proti levid 
taktiku Schmerlingovu nebo Lasserovu proti Čechům. - > Dokázali 
jsme po šest let«) pravil ministr financí Dunajewski v budžetní de
batě dne 2. března r. 1885, .že nesneseme výlučné panství žádné 
strany a neusilujeme víc o utvoření střední strany, a to proto, že 
nejsme vlastně vládou parlamentární. Povaha vlády nynější jest, 
že s touže laskavostí vyslýchá spravedlivé požadavky různých 

skupin a s touže mírností staví se proti jich nárokům přílišným.« 
Však nebylo to vinou kabinetu, že všeliký návrat ku politice spra
vedlnosti znamenal porážku pro ústavověrce. 

Byla to skvělá doba ministerstva Taaffova a celkem jedna 
z nejznamenitějších v současných dějinách rakouských. Zásluhu 
tuto sluší především přičísti Dunajewskému. Čechové neměli nijak 
proč býti s ním zvláště spokojeni, neboť přízeň svou zachovával svým 

krajanům, Polákům, Jeho zásluha záležela II pevnosti charakteru 
a jasnosti záměrů. Nebál se fantomů; nelekal se již myšlenky 
vládnouti bez Němců, jako nebál se potřeby uložiti nové daně. 
Za deset let příjmy státní byly zvýšeny o více než 300 millionů. 
Stížnosti, jež buzeny byly tíhou daní a přísností, s jakou byly 
vybírány, jím nehnuly; soudil, že oběti občanů jsou hojně vy
nahrazeny ohromnými v)Chodami, jež vyplývají jim z upevnění 

úvěru říšského a návratem k normálnímu řádu mincovnímu. Jeho 
zásluhou budžet konči! přebytkem, opětné pb cení kovovou mincí 
bylo připraveno, a Rakousko vyšlo ze situace ponižující a ne
bezpečné, kam přivedeno bylo posavádním rozvratem svých financí. 

V různých odvětvích správy byl vykonán důležitý pokrok, 
a podle příkladu Německa Rakousko dalo se na dráhu oprav 
sociálních a pokusilo se zlepšiti stav tříd nejbolestněji dotčených 
převraty sociálními. Nic není ostatně nesnadnějšího než ocenit 
ohlas zákonů, jichž předmětem bylo tehdáž přispěti ku pomoci 
drobnému měšťanstvu nebo vyléčiti bídu zemědělců. 

r. 1880) - > Jsme Němci a chceme zůstati Němci. Bráníme jednoty říše, 
Němectva i svobody.« 
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V tomto oboru Čechové velice se různili, ač shodovali se 
v tom, že uznávali nebezpečenství situace. Obrovská část země 

byla soustředěna v rukou velkostatkářů, jimž náležely skoro dvě 
pětiny půdy (více než 37%); vůči těmto velkostatkům, jež zákonem 
a obyčejem byly chráněny od rozdrobenf, zákon ze dne 26. června 
r. 1868 zrušil četná nařízení, jež překážela převodu nemovitého 
majetku, a uspíšil rozdrobení malých statků. V letech 1869-1880 
zřídilo se více než 40.000 nových hospodářství, a takto utvořil se 
poloproletariát selský, který těžce zápasil s bídou; téměř 65% 
obyvatelů drželi jen dílce, z nichž stěží byli živi. 

Dosti dlouho tento vývoj sociální, jenž byl původu velmi 
dávného, zdál se příznivým Čechům; uspíšil vzrůst obyvatelstva, 
a sčítání z roku 1880 udávalo 5,200000 Čechů ze 21,800.000 
obyvatelů PředIitavska, co znamená od roku 1869 vzrůst as o 500.000, 
poměr to značně větší než u Němců, kteří vzrostlí ze 7,000.000 
na 8 millionů. Tento pokrok byl tím význačnější, že od počátku 
století pokračoval bez přerušení. Zatím co obyvatelstvo provincií 
středních - německých - neučinilo skoro pokroku, obyvatelstvo 
Moravy vzrostlo téměř o million a v Čechách téměř o dva; příjem 
přímých dani ve většině provincií řišských se zdvojnásobil proti 
dřívějšku: v Čechách se ztrojnásobil. 

Přirozeně rychlost vývoje je společná krajinám německým 

i slovanským v koruně Svatováclavské; však sčítání z roku 1880 
vyznačovalo postup rychlejší u Čechů, jichž bylo 3,500.000 proti 
2,000.000 Němců. Překvapující životnost jejich kmene byla po
sílena rychlým počeštěním měst ve vnitrozemí, stálým podmíláním 
ostrůvků německých, probuzením ducha národního ve Slezsku, 
zvláště však vniknutím živlu slovanského do některých středisk 

jindy skoro čistě německých, jako do Žatce, Stříbra, Liberce 
a konečně rozvojem kolonie Mostecké a utvořením důležitého 

ostrůvku prostřed pánve uhelné, jenž se prostírá od Chomútova 
k Ústí. 

Spisovatelé čeští rádi vidí v těchto faktech důkaz vyššího 
stavu mravního. Věda dokázala dnes způsobem nepopěrným, že 
třídy, dospěvší jistého stupně bohatství, nemnoží se tak rychle, 
a je dětinské připisovati nevím jakému životnímu úpadku poměrný 
úbytek Němců v severních a severozápadních Čechách. Politické 
následky této soutěže nebyly proto méně vážné, Čechové, kteří 
této chvíle mají více dělných rukou, zaplavují kraje průmyslové, 
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porážejí tu jednohlasný odpor, a bude-li hnutí pokračovati, mohlo 
by býti počátkem politické přeměny tak vážné, jaká se udála 
v XV. století, kdy podobný převrat hospodářský připravil vítězství 
národnosti slovanské v Čechách. S druhé strany příchod nových 
dělníků do krajů průmyslových snižuje průměrnou sazbu mzdy, 
a hádky politické se splétají se záštím hmotným; Němci v sou-. 
sedech svých nenávidí nejen již své protivníky, kteří jim upírají 
panství, ale i soupeře, jichž přítomností vzrůstá jejich bída. Z toho 
částečně pochází tuhost bojů za posledních let a výbuchy zuřivostI, 
jichž obětí několikrát staly se menšiny české. 

Jest ovšem jisto, že dělníci, kteří se vydali těmto ústrkům, 

přijali utrpení vyhnanství v zemi nepřátelské jen proto, že k tomu 
byli dohnáni nutností. Krajiny čistě rolnické přestály v skutku 
velmi vážnou krisi, podobnou tísni, jež vzbudila ve Francii vznik 
ideí ochranářských, ale kterou tu činí nevýslovně trapnou zlá 
soustava majetku, nestejně rozděleného mezi několik velmi bohatých 
pánův a mezi ohromné množství zadlužených rolníkův, 

V týž čas, co bída drobných rolníků se jevila stěhováním lidu, 
kterýž opouštěl kraje vnitřní,l nespokojenost jejich projevila se 
utvořením strany agrární, jež, jako maloživnostníci, domáhala se 
zakročení státu. Jako vždy v podobných věcech lék jevil se méně 
jasně než zlo; programy byly zmatené a nejasné, a voliči kolísali 
mezi obránci minulosti, kteří hleděli vykořistiti jejich těžkosti, 

a radikály, kteří jim ohlašovali rozkvět nové doby. Liberálové staro
modní a žáci klassické školy národohospodářské byli rozmrzeni 
a sklíčeni, tak že Taaffe, jehož zásluhou bylo aspoň, že zabýval 
se otázkami sociálními, se nesetkával s vážným odporem ani u těch, 
kdo pochybovali o působivosti rozhodnuti, jež podával. Byl udržován 
ve svých záměrech, jimž nechybělo smělosti, příkladem knížete 
Bismarcka, kterýž odvážně hnal Německo na dráhu oprav dělnických, 
Na neštěstí kazil velmi často své nejlepší úmysly sobectvím svých 
malicherných výpočtův, a hledě především nalézti v nižších třídách 
nové opory pro svůj system politický, neopatrně hověl nebezpečným 
vášním a zpozdilým před sudkům. Pod jeho licoměrnou záštitou rostly 
různé strany bouřlivé a zpátečnické, z nichž a nt i sem i t é byli 
nejhlučnější; v celku přijímali vládu kněžstva a s nejistými snahami 
demagogickými spojovali ínstinktivni odpor k pokrokovému racio-

I Viz ,Unsere Zeit<, 1889, 2. 
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nalismu, jehož se více nebo méně vážně dovolávali centralističtí 

Ústavověrci. 

Čechové prostřed tohoto narážení ideí přijatých nedovedli se 
vyznati a neviděli jasně ani svá přání ani své prospěchy. Jsouce 
di:mokraty pudem, po většině snášeli s netrpělivostí poručnictví 

šlechty feudální, jejíž spolupůsobení v parlamentě zdálo se jim ne
vyhnutelným; vyrostše za vlivu osvícené filosofie nechovali nijaké 
náklonnosti k antisemitům, jichž zuřivé výpady proti Maďarům 
a Vídeňanům se jim však líbily; přáli si oprav, ale byli zastrašeni 
deklamacemi internacionalistů, jež vnášeli do Čech někteří ne
obratní žáci Bebeloví a Liebknechtovi. Byli nuceni žádati za pod
poru klerikály, kteří šli za Hohenwartem a Liechtensteinem, 
a jejich pudy zděděné bOUřily se proti zákonu z roku 1883, kterýž 
obnovoval z velké části konfessionální ráz: školy. E d var d G r é g r, 
jeden z nejsvobodomyslnějších duchů klubu národního, volal horlivě 
po okamžiku, kdy soupeřství národů nebude více rušiti podmínky 
života politického v Rakousku, a kdy Čechové konečně budou 
svobodni, aby se vybavili z toho »železného kruhu« většiny, která 
jim ukládala tak trapná odříkání. 

Soudil s množstvím svých spoluobčanů, že prokazovaná přízeň, 
kterouž odměňují se jejích úsluhy, je nevalná, a nevážil si jí snad 
po zásluze. Panská sněmovna rozhodla se konečně po urputné 
opposici schváliti založení české university v Praze, a ač podrob
nosti zákona ospravedlňovaly žaloby Slovanů, nicméně tím způsoben 
ohromný pokrok (22. března 1882). Fakulty filosofická a právnická 
byly otevřeny téměř ihned, lékařská roku 1883; bylo to koruno
vání díla podniknutého Dobrovským, Jungmannem, Presslem 
a Palackým, č e r v á n k y n o véd ob y. 1 

Nejtěžší zlořády volebního řádu byly zmírněny. Zákon ze dne 
23. března 1882 rozdělil kurii velkostatkářskou na dvě skupiny: 
majitelé fideikomisních statků volili pět poslancův; ostatní byli roz
děleni na pět skupin, z nichž každá volila 3 nebo 4 zástupce, aby 
se znesnadnily více pohoršlivé podvody, které několikrát přivedly 
do parlamentu nahodilou většinu; zákon, který platil z počátku 

1 Hned prvního roku čítalo se na universitě pražské tisíc žáku, v zimním 
semestru t r. 1904-1905 bylo zapsáno posluchačů 3803, a to řádný~~ 3~35, 
mimořádných 768. Universita německá měla v téže době 15~3, a to radnych 
1228, mimořádných 305. - Jednou z nejnaléhavějších potřeb. Cec~ův ~ je~ním 
z hlavních článků jejich programu je založení druhé umverslty ceske ne::. 
Moravě. 

Deni,-Vančura: Čechy po Bílé hoře. ll. 35 
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jen pro volby do říšské rady, byl později rozšířen také na volby 
sněmovní. Voličská daň byla snížena na polovici, a právo volební 
přiznáno všem občanům, platícím 5 zlatých přímých daní bez 
přirážek, což, jako všecka opatření demokratická, bylo příznivo 
Slovanům. Užívání jazyka českého bylo povoleno u jistých úřadů 
ve Slezsku. Ministr upustil od podporování kandidátů německých, 
a volby roku 1883 vrátily Čechům vedení sněmu, aniž jim ovšem 
poskytly většinu dvoutřetinovou, jíž potřebovali, aby k dobrému 
konci dovedli opravu volebního řádu. Získali znovu okresy pražské, 
jež byly jim odňaty předešlým kabinetem, nový řád jim umožnil 
poraziti Němce v obchodní komoře pražské; plzeňská a budějovi
cká jim již náležely. 

Strany bývají nevyhnutelně nespravedlivé. I dnes ještě v Čechách 
obecně líčívá se jako doba poklesnutí a nečinnosti toto ministerstvo 
Taaffovo, jež v skutečnosti vyznačovalo se velmi vážnými opravami. 
Zůstalo se ovšem velmi daieko od cíle sledovaného, a státní právo 
jevilo se jen v mlhavé a záhadné budoucnosti. Ale čím bylo toto 
státní právo původně v mysli těch, kdo je vyvolali, ne-li pro·
středkem k zabezpečení národnosti slovanské proti útisku a zkáze, 
a co bylo společného mezi novým národem organisovaným, vzdě
laným, jehož zaJmy byly hájeny četným zástupem časopisů 

a poslanců, podporovány universitou již slavnou, a mezi zaleklými 
a chvějícími se sedláky, jež kolem roku 1820 někteří proroci téměř 
bez naděje pokoušeli se oživiti? 1 

Bylo třeba, aby tato přeměna duševní a hospodářská byla 
vykonána dříve, než se mohlo přikročiti s jakousi nadějí v úspěch 
k otázce politické, konec konců podružné. Bližil se okamžik, kdy 
dílo bude dosti pokročilé, aby Čechové konečně po právu odňali 
další důvěru ministerstvu a žádali, aby přikročilo konečně vážně 
k opravě ústavy. 

Zatím připravovali se k úkolu, který jim připadal v novém 
Rakousku, horlivým úsilím duševním, jež se jevilo nejen velmi 

1 Ozvěnu stížností Čechů nalezneme ve spise Bourlierově, dobře zprave
ném, >Les Tcheques et la Boheme contemporaine< (v Paříži 1897). 
Bourlier nepoznal, odkud se vyšlo. Když po desítileté nepřítomnosti vráti! 
jsem se roku 1891 do Prahy, byl jsem naplněn podivením a úžasem ze změny, 
a všickni cestovatelé francouzští, kSeří znají situaci, pocítili podobný dojem. 
Ovšem neuzavírám z toho, že by Cechové měli se pokládati za uspokojené, 
ani že by Taaffe nebyl býval lépe inspirován, kdyby byl sledoval politiku 
upřímnější a ráznější. Chci toliko říci, že nesluší tragicky pojímat ani žaloby, 
činěné tehdáž Staročechům, ani vůbec pessimistické reklamace politiků. 
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mocnou plodností literární, ale i upnmnou snahou úpravnou, stále 
zřejmějším přáním, vymaniti se ze zastaralých ideálův, a vůlí, za~ 

vésti do svých prací více pravdy a upřímnosti. 
Současní spisovatelé čestí jsou vskutku ovládáni snahami mrav

nimi, což zdá se ostatně býti význačnou vlastností nynějších literatur 
evropských, blíží se takto k masse lidové, jejíž potřeby snaží se po
znati a bídu zmírniti. Tento směr byl podporován autoritou mla
dého profesora university pražské, Tom á š e G. M a s ary k a, 1 velmi 
přístupného ideám západním, jenž nabyl kouzelného vlivu nad mla
dými lidmi. 1 Jeho činnost nebyla by však bývala tak rychlá, kdyby 
nebyla podporována obecným proudem ideí, a kdyby se jí nebylo 
dostalo úvodu v programu Hálkově a zvláště Nerudově. 

Mladí lidé, kteříž okolo r. 1868 zkoušeli sily své v »R uch u. 
a v -Almanachu českého studentstva« nemohli hrubě 

než pokračovati v díle, je~ zahájili bezprostřední jejich předchůdci; 
nalezli veřejné mínění připravené, aby jim porozumělo. Ze všech 
nikdo nedošel tak rychle pověsti a nezachoval si ji déle, než 
S vat o pl u k Č ech, 2 Zasypali ho květy, a jméno jeho svádělo 
nejstřízlivější kritiky k nepříjemným hyperbolám: příroda ho ozna
čila, píše jeden z nich, mírnější než obyčejně; je to Čech, před-

1 Tom á š G. M a s ary k, narozen r. 1850 t v Hodoníně, profesor 
filosofie na universitě pražské od r. 1882, založil revui českou "A t h e na e u m« 
a vedl útok proti pravosti rukopisů s jarým zanícením, pro které dostalo se 
mu zuřivé nenávisti i vášnivé lásky; utvořil stranu realistů; zvolen byv do 
říšské rady (1891) nabažil se záhy přímé činnosti politické; jeho revue .N a š e 
Dob a< (1903) je nejznamenitějšÍ z revuí českých, Nejznámnější dílo jeho 
jest .Ot á z k a s o c i á I n Í. (přeložená též do němčiny r. 1899), velmi pronikavá 
kntika marxismu. Masaryk je prorok, to znamená, že ti, kteří nejsou jeho 
žáky, bývají často drážděni jeho chováním hierofantským, jeho břitkými afo
rismy a mlhavými věštbami. Vyznávám skromně, že mysticism jeho je mně 
nesnesný. Ale to mně nepřekáží, abych neuznával v něm ducha velmi pro
budilého, spisovatele vzácných zásluh a velikého bořitele model. Měl dobré 
vlastnosti -- a zvláště chyby - kterých bylo nejvíce třeba v této době života 
národního. 

2 S vat o p I u k Č ech, narozen r. 1846 t v Odstředku u Benešova. Život 
jeho byl výhradně posvěcen poesii a literatuře .• Adamité- (epos v sedmi 
zpěvích) r, 1873, založili jeho slávu, kterou zvýšil ještě .Václav z Micha· 
lovi C< (1886); je to především básník epický; ieho satiry a jeho díla humo
ristická, mezi Jinými různé Výlety páne Broučkovy podle vzorů J. Swifta a 
Julia Verna, měly skvělý úspěch, jehož zasluhují částečně. Jeho.P í sně 
o t r o k a< (1895) byly přijaty s větším ještě nac!.šením a jsou jedním znej· 
ryzejších klenotů literatury české. - Rozbor děl Cechových od Suttnara (ně
mecky, ve Vídni r. 1897) velmi svědomitý sic, ale málo duchaplný. - Odkazuji 
každého, kdo by chtěl podrobněji studovati současnou poesii českou, ke 
spisu Albertovu "Neueste Poesie aus Boehmen« a .Lyrisches und 
Verwandtes< (ve Vídni 1900), sbírce to překladů tak dobrých, jak mohou 
býti překlady. 

35* 
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stavíte! národa. Tato přepjatá chvála velic~ se nelíbila spisovateli, 
nejskromnějšímu z lidí, úzkostlivě svědomitému, jehož živót byl 
jen neustálým úsilím o pokrok. Pravdivo bylo v těchto chválách, 
že duch básníkův odrazem podával smýšlení lidu s výmluvnou 
jasností, a v jeho básních sledujeme vývoj ducha národního od 
r. 1870. Když vyjádřil nechuť, kterou působila na mladší lidi, 
jdoucí za ideálem, politika smlouvání, první pozdravil stranu, jež 
sílu svou čerpá z těsného spojení s demokracií, a jeho »P í sně 
o t r o k a« tlumočí jak hněv národa, úpícího pod cizím jhem, tak 
vztek proletáře, jehož tísní všemohoucnost kapitálu. 

Co je nadto nového v něm, je přídech sklamání, jež zůsta
vuje v tomto chrabrém vlastenél předtucha příštího vítězství. Jeho 
poslední básně, tonoucí v odevzdané melancholii, vyjadřují smutek 
člověka, který vidí zapadati za kopcem dlouhou řadu svých 
prošlých let, a pochyby vojáka, jenž večer před bitvou se táže, 
zda odměna stojí za to, aby bylo jí dobyto. Co práce a úzkosti, 
aby střeseno bylo jho německé! A nyní, když nebezpečenství jest 
odstraněno, když, nechť jakákoli jsou překvapení vúle vyšší, nic 
nemůže způsobit, aby nežil národ český, poznáváme, že tento boj 
byl jen hračkou dětskou, a narážíme na hrozivější problémy. Tato 
únava a tato nejistota jeví se ještě jasněji u pokračovatelú Čecho
vých, a přirozeně vyvolaly obvyklá obvinění ze zrady a kosmo
politismu: vtiskují veršúm jejich tím více pohnutí a upřímnosti, 
jimiž nás poutají. 

Tyto obavy a pochyby jeví se jen chvílemi u Čecha, a zvláště 
v posledních létech; na cestě po Evropě, kterou podnikl podle 
příkladu Fričova, Hálkova a Nerudova, neseslábla jeho víra vlaste
necká; nabyla naopak více vzletu a moci, a on zdobí nezná
mým až posud leskem školu národní, jež počala s XIX. stoletím. 
U něho není stopy po úzkostlivé plachosti, s jakou neklidná zbož
nost tolika jeho předchůdcú zakrývá chyby svých spoluobčanův, 

čl. příHš se obdivuje dobrým vlastnostem svého lidu, aby nedoko
nalosti, jež s nimi souvisí, v očích jeho nezachovaly jakýsi půvab. 
Vytrhli jsme se úplně z obvyklých a všedních frasí, pravda křičí 
z jeho obrazúv, a jeho »Pestré cesty po Čechách« (1892), 
jedna z jeho nejzábavnějších prací, jsou snad v celé literatuře 

české dílem, jež nejpřesněji a nejjemněji poučuje nás o nových 
Čechách. 
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Dnes bývá úkolem školním srovnávati Čecha s Vrchli
c ký m. l První je zajisté populárnější, což mu škodí u domýšlivcú, 
povznešených nad obyčejný vkus; bývá hájen od vlastencův a radi
kálú, kteříž aspoň pomíjením obviňují soka jeho z vlažnosti a pode
zřívají ho ze sympathií reakcionářských. V této drsné formě tato 
obvinění jsou pošetilá; znamenají pouze, že otázky politiky denní 
pro Vrchlického mají jen slabý půvab, a že jako Staročeši, též 
on má velmi živý cit pro kouzlo minulosti a pro souvislost života 
národú. 1 Rád zrakem sleduje běh proudu, kterýž od prvopočátku 
unáší lidstvo k neznámé budoucnosti, a duše jeho, soudobá všem 
věkúm a sourodá všem kmenům, je jasným zrcadlem, v němž krá
čejí světy v práci. Za své učitele uznává Viktora Huga a Giosué 
Carducciho; třeba rozuměti, myslím, Viktora Huga, tvůrce ,.L e
gendy věkú~, a zdá se mi věru, že Carducci naň púsobil spíše 
jako kritik, než jako básník. Spisovatelé románští, jakkoli obsaž
nými snaží se být, nedosáhnou přece nikdy toho, aby zapomenuli 
sebe samých. Vrchlický splývá s předměty, o nichž jedná, a lze 
opravdu řici, že nic lidského není mu cizí. Týmž půvabem maleb
ným a hlubokým, touž nádherou řeči, týmž leskem souzvuku líčí 

velkolepé sny Indie, jemné a něžné báje Řecka, náboženské vzněty 
Dantovy a kovové fanfary Viktora Huga. Jeho dílo předpokládá 
ohebnost a plynnost, s níž se setkáváme jen u Slovanú, jichž jinoš
ství šelestí jak ohebné rákosí za nejjemnějšiho vánku. Bývá vždy 
velmi nesnadno, téměř nemožno vyjádřiti správně dojem nadání 
básnického; snad vzbudím cit méně neurčitý, řeknu-li, že mi při

pomíná Leconta de Lisle, jenž by byl prostý, totiž, jenž by opravdu 
živě chápal různé světy, kam nás chce přivésti, neb i Renana, jenž 
by měl dar básnického tvoření. 

Čechové nerozumějí mu. Potřebami životními vyvinuly se 
v nich vlastnosti přesnosti a vúle; ideál jejich má určitou a kon
kretní formu, milují boj, věří ve vítězství, a za příměří hledají 

1 Jaroslav Vrchlický t (vlastně Emil Frida), narozen r. 1853 
v Lounech. t Počav dráhu učitelskou při českém paedagogiu v Praze, pobyl 
některý čas jako vychovatel v Halii; za bohatou činnost literární udělen mu 
od české university r. 1892 čestný doktorát fi)osofie a r. 1893 jmenován při 
ní professorem moderních literatur. Plodnost Cechova, která jest neobyčejná, 
nemůže býti srovnána s plodností Vrchlického, jež jest úžasná. Pokusil se 
o všecky druhy slovesné: epos, lyriku, drama, novelly, kritiku. Výčet jich 
do r.1892 nalezneme u Alberta. Vrchlický, právě tak napadaný jako zahrno
vaný slávou, je dnes oficiálním představitelem poesie české, a bylo by ne
snadno nalézti muže, jenž by lépe než on byl určen k této cti šířkou svého 
ducha, rozsáhlostí svého vzdělání a poctivostí své duše. 
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osvěžení v radostech života; bývají často dosti blízci buržoasii 
francouzské. Svatopluk Čech se jim neobyčejně líbí, je bojovný a 
žertovný, jeho osoby mají ruch, ne-li život, věří ve vniternou 
spravedlnost, jeho myšlenky jsou jasné a jeho obrazy přirozené. 
Vrchlický je příliš rozčeřený a příliš rozmanitý, příliš bohatý 
myšlenkami a emocemi, aby vyhovoval lidu, jenž, i když se mu 
obdivuje, nikdy ho nepochopí plně. 

Albert, jenž byl nejen slavný lékař, ale i pronikavý kritik> 
poznamenává, že Vrchlický počal psáti ve chvíli, kdy do života 
vstoupila generace, jež byla vychována na gymnasiích čistě českých 
od professorů, kteří jim téměř výlučně vykládali o Čelakovském 
a Kollárovi. Bylo to vzdělání poněkud obmezené a bylo se obávat, 
aby národ, zbavený styku se vzdělanosti západní, nechřadl a ne
slábl. Vrchlický svými překlady a svými nápodobami byl veliký 
dodavatel ideí; svým krajanům otevřel svět evropský, ukázal jim 
za Německem Francii, Italii a Španělsko. Naučil je takto, aby vy
cházeli ze sebe samých, povznášeli se nad běžné před sudky a 
denní hádky. Jiným způsobem než Svatopluk Čech, s větší dů
sledností a pevnější vůlí připomínal jim, že člověk není jen bytost 
politická, a že, zatím co boj se koná na lodi, řeka, která ji unáší, 

nepřestává téci. 
Vrchlický stvořil školu, a většina mladých básníků pochází 

od něho, zvláště ti, kdo ho posuzují s nejmenší shovívavostí. Tento 
spisovatel, tak ohebný a tak zajímavý, libuje si ve formách nej
rafinovanějších. Jako první romantikové němečtí, které připomíná 
s nejedné stránky, rád napodobí rýmy exotické; ukázal rLladým 
lidem nejjemnější vnady pečlivého provedení uměleckého i bez
tvárné půvaby nenucenosti. Byl obviňován několikrát, že kazí je
jich nevinnost a že je vzdaluje od inspirace národní: zda je vskutku 
nezbytno, aby každé pokolení přestávalo na novém spracování 
hymny národní? - Nedbejme křiku některých krasomluvců, jichž 
paradoxní bujnost trápí kněze a trhá bohy posvěcené. Věk mírní 
nevázanosti a srdce, jež cítila tíhu bídy lidské, vracejí se čistší ke 

ctění vlasti. 
J u I i li S Ze y e r jest jedna z oněch duší nejistých a chvějících 

se, jež znaveny marným hledáním chtěly by jako vlaštovky vrátiti 
se pod střechu starého domu, aby tu znova prožívaly ulétlé sny. 1 

1 [Julius Zeyer (1841-1901), narozen v Praze, básník epický a dra
matický. Jeho nejslavnějším dílem je >Karolínská epopeje •. ] 
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Marné to nářky; je ze srdcí. jež nemohou se spokojiti všední lží, 
a jež stesk po utrpení vyhání z ostrova blažených, který jest ušetřen 
bolesti a smrti. Zeyer jako Byron a romantikové polští slyšel zpěv 
umrlčích Noren a od té doby úsměv zmizel z jeho rtů; vzpíraje 
.se proti chabé resignaci právě jako proti obvyklé útěše, hledí 
zpod kolísavých tvarů dějin vypátrati myšlenku, jež oživuje svět, 
a věří chvílemi, že prostřed hněvivých křikův a zoufalých jeků 
slyší žvatlání naděje, způsobené odříkáním a láskou. 

Je společnou manií kritiků naříkati na úpadek současné litera
tury a ponižovati mladé lidi slávou předchůdců. Jsou pošetilci 
v Čechách jako všude a hlupci, kteří napodobí formy, aniž jim 
rozumějí, a libují si v kejklích dekadentních a symbolických. Zda 
je to důvodem, aby byli do klatby dáváni všichni ti, kdo zmítáni 
jsou touhou po novém a potřebou umění složitějšího, hlubšího a 
rafinovanějšího? Básníkům, kteří roku 1895 vydali své prohlášení 
v ,Č e s k é Mo der II ě', nedostává se patrně skromnosti, a nelítostná 
přísnost, s jakou útočí na Vrchlického, jenž jest jich opravdovým 
učitelem, svědčí o malém smyslu kritickém a o malé spravedlnosti. 
Však, co na tom, když to právě nejsou podstatné vlastnosti bás
níkovy! - Jejich prací se zjemňuje řeč, metra se kombinují v pů
sobivější harmonii, obrazy čerpané z podstaty věcí nastupují na 
místo vnějších opotřebovaných přirovnání. U nejlepších tato stro
jenost pí s m a vzbuzuje nechuť k ideám obyčejným a věcem otře
paným; jich pohnutí zdá se upřímnějším pouze tím, že není uzavřeno 
v hustou síť metafor přijatých, a jejich touha po pi'lvodnosti pudí 
je, aby neodříkávali stále tytéž nářky, a aby pohlíželi na zemi 

zrakem otevřenějším. 
Je nemožno posuzovati spisovatele, kteří jsou ještě v počátcích, 

a o nichž nelze říci, že ukázali již, co umějí; aspoň jest jisto, že 
A nt o n í n S o v a a O t a k ar B řez i n a nejsou spisovatelé všední, 
a nechť s vyzývavou neopatrností J o s e f S vat o p I li k Ma cha r 
vzpírá se ideám nejustálenějšim, i protivníci jeho v básníku Co n f i
teoru a Tristium Vindobona (1893) uznávají jednoho z nej
znamenitějších představitelů literatury české. Dle hesla, přijatého 
od Lermontova, Machar kráčí za rakví století, jež právě umírá, 
se střízlivým smutkem syna, jemuž marnotratný otec nezanechal 
než dluhy. Je to obyčejná historie, jež dojímá nás naprostým ne
dostatkem deklamace, dokonalou prostotou tónu a tím, že spiso
vatel nehalí se v stoicism školy. Nepouští se do života s horečnou 
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radostí předchůdcův, ale nepohrdá mdlými půvaby podzimu, a zná-li 
hněvy následující hned po lásce, jeho melancholie jest ovanuta 
vůní úsměvu, jenž ho někdy okouzlil. 

V Čechách, jako dnes všude, školy se tříští, vlivy se spOJují, 
směry se splétají a kříží, a čím dále, tím obtížnější jest sledovati 
hlavní proud řeky pod tisíci vírovými proudy, jež kalí hladinu. 
Dvěma podstatnými rysy však vyznačuje se nová generace, zvěda
vostí otevřenější a rozsáhlejší a upřímností vroucnější: spokojuje se 
méně běžnými frasemi a uzavírá se méně v uměleckou nepřístup
nost; chce působiti v život a proto zajímá se o život. 1 

Zvláštní náhodou snad zvláště v románu tato snaha uvolňo
vala se nejtíže; ba i ti, kdo jako J a k u bAr b e s zřejmě podlehli 
vlivu realistů francouzských a anglických, zůstali velmi závislí na 
svých vzorech, a velmi často podobizny, jež chtějí nám předložiti, 

zdají se zhotovenými podle rytiny a ne podle samé podoby. Snad 
u nich též svědomí dělníkovo je příliš slabé, tvoří mnoho, píší 
příliš rychle, přfliš přímo podléhají vlivu záliby čtenářů. A I o i s 
Ji r á s e k na příklad, který je slaven od svých krajanů, uzavírá 
se příliš často v nejpochybnější a nejnudnější druh slovesný, v román 
historický a marně opírá své vypravování o svědomitá studia; 
kterýž osvícený čtenář nedá přednost vypravování Tomkovu? 
A pak, není-li právě na této půdě minulosti nejnesnadněji vybaviti 
se z idyllismu romantického, a co duvodů nemá pohodlí spisova
telovo v podobném případě ku přijetí pověstí, chráněných před 

kritikou dávnou úctou! 
Když r. 1886 někteří obrazoborci podnikli výpravu pravidelnou 

proti pravosti starých básní českých, známých pode jmenem ruko
pisů Královédvorského a Zelenohorského, kteréž od chvíle, kdy byly 
vystaveny k uctívání vlastencův od Hanky a jeho přátel (1817), . 
byly pokládány za jakési palladium národní, pohoršení bylo neoby
čejné. Několikrát od času Dobrovského a Kopitara byly učiněny 
těžké námitky proti těmto památkám; protože pocházely celkem 
od osob, jichž oprávněnost bylo lze popírati, nebo jichž nestran
nost byla pochybná, bývaly spíše zavrhovány nežli vyvracovány. 
Tentokrát útok vycházel od profesorů university české, a mezi 

vO 1 Op~.kuji.V' že "nepíši literární v historii českou; pomíjím tudíž jména 
muzu, kten pozlvaJ.l v Praze zaslouzené vážnosti, jako básníků Boreckého 
~ebo ~ohdana ~amm.sk~~o: Nezdáli se mně představiteli, a proto myslil 
Jsem, ze nemUSlm uvadetl Je v tomto pokuse o historii vývoje národního. 
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nimi byli muži jako G e b a u e r, jehož autorita ve filologii české 

je nepopěrná, M a s ary k, jehož nadání nezapírají protivníci nej
urputnější, a G o ll, pravý vudce mladé školy historické, který první 
zavedl v Praze řádnou vědeckou organisaci německých universit. 
Rukopisy byly Čechům průkazem urozenosti, jímž se honosili, 
stavěli je proti Němcům, kteří jednali s nimi jako s barbary a po
výšenci, znali je nazpamět, jako lidé pobožní učí se evangeliu. 
Vzepřeli se proti pravdě, a zápas, ve kterém vášně nejušlechtilejší 
se mísily s výpočty nejmalichernějšími, rozdmýchal pravou vzpouru 

v zemi. 
Od r. 1886 přes podporu, kterou někteří spisovatelé na slovo 

vzati přispěli žurnalistům politickým, kteří v zakladatelích »A t h e
na e a« větřili vlivné soky, pozorní pozorovatelé neměli již žádné 
pochybnosti o výsledku výpravy, a jestliže dnes ještě někteří opo
zdilí kritikové snaží se obnoviti spor, jejich ohrady a ústupky pro· 
zrazují kolísavé přesvědčení. Masaryk a jeho přátelé nepřinesli snad 
do svého sporu potřebnou opatrnost a zdrželivost; bylo by si přát, 
aby šetrněji byli dbali smutku, který působili; když rozbíjí se bůh, 
byť to byla modla, třeba chápat a sdílet hrůzu věřících. Operace 
byla by vyžadovala ruky lehčÍ, a rádi bychom byli viděli vitěze 

slaviti méně hlučné vítězství nad bludem svých otcův. t Ostatně 
sejde na tom málo, neboť amputace byla nevyhnutelná. Ohled 
nelze srovnati s historií; učenec má jen jedinou povinnost: bádati 
po pravdě, a myslí-li, že ji odkryl, pověděti ji a nic nezamlčeti. 
Pravými dědici Palackého nebyli ti, kteří hleděli přeměniti dílo 
jeho v nedotknutelnou bibli; ale ti, kteříž užili zásad svobodného 
zkoumání při jeho závěrech a kteří zjednali si zásluhu svými spisy. 
Masaryk té chvíle, kdy v »Athenaeu« proti tradici postavil vědu 
a pravdu proti zbloudilému vlastenectví, byl pravým synem ná
roda; obrátil život veřejný na novou dráhu, povstav proti ortho
doxii, která měnila se v posvátné dogma; vrátil zase Čechy k tomu, 
co bylo jejich slávou v minulosti a co je zárukou jejich budouc
nosti, úctu svědomí. Netřeba ovšem nic přepínat, i jeho činnost 
nebyla by ani tak rychlá ani tak pronikavá, kdyby nebyla od dávna 

1 Sluší připomenouti na jejich ospravedlnění, že sami byli vydáni útokům 
nejnespravedlivějším a nejhrubším. Nemluvím jen o dětinských násilnostech 
J u I i a G r é g r a a N á rod n í chL i s t U, ale všickni, kdo jsou, jako já, 
dávnými obdivovateli W. W. Tomka, litovali jsme tehdá vidouce, jak pozbyl 
svého klidu a ve své polemice s Gollem zneužil svého věku a úcty, kterou 
měl k němu jeho odpůrce. 
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připravována Nerudou a mladší generací literární; jemu aspoň ná
leží čest, že rozvinul prapor nové školy. 

Ti, kteří větřili zradu, neuvědomili si, jaká malomyslnost se 
skrývá v jejich strachu. Renaissance česká XIX. století byla by 
bývala zdlouhavější bez vzpomínek historických, které daly pevný 
základ a věcný' cíl touze po samosprávě; snad i mohlo by se tvrditi, 
že Čechové byli by bývali neschopni odporu proti útlaku německému, 
kdyby nebyli podporováni vzpomínkami na slavnou minulost. 
Ale tato historie nabyla znova síly činné jen proto, že stotožnila 
se s pudem národa, který nechtěl zaniknouti v národnosti cizí: 
od času, kdy toto vědomí se probudilo konečně a rozhodně, nej
slavnější upomínky měly důležitost jen velmi podružnou. Dejme 
tomu, že by Slované byli přišli do Čech roku 1789, v čem by 
práva jejich zasluhovala menší cti? a jaký slabý dflvod pro potla
čQvatele v starobylosti jejich tyranie! Co znamenaly nejstarší per
gameny naproti pokroku, jenž jevil se ve všech oborech vědy a 
umění! 

Slavnostní otevření Národního divadla dne 18. listopaáu 1883 
vznítilo v srdci největších pessimistův opojné nadšení. Zítek, který 
řídil zbudování pomníku, jejž »národ sobě. postavil, jehož nád
herná elegance tak půvabně doplňuje čarokrásné panorama města, 
chtěl, aby byl jakous apotheosou umění národního. V první polo
vici XIX. století malířství a sochařství bylo ve vleku školy ně

mecké, a· pomníky Františka I. nebo Radeckého, jsou žalostným 
důkazem, čím sta! se vkus té doby. Po r. 1848 mladí lidé vy
hledávali vzory méně zastaralé a své inspirace hledali ve Francii; 
změna učitele jest již pokusem o vybavení. Za vlivu theorií literár
ních, jež vládly tehdáž v Čechách, a všeobecných směrův evrop
ských malíři líčili veliké sceny historické a dokazovali své slo
vanství tím, že na odiv stavěli malebné kroje srbské a polské. 
Jaroslav Čermák (1831-1878) byl jednu dobu slaven; velké 
komposice Br o ž í k o v y vzbudily v některých nadšencích zdání 
genia, a je pravda, že nádhera koloritu, šťavnatost a pevnost štětce, 
mohutnost komposice zajišťují nejzdařilejším obrazům jeho trvalou 
cenu: zajímají nás však spíše, než dojímají; je v nich mnoho kon
vencionálního a slavnostního, a za všemi těmi Husity tušíme zne
pokojující stín Delarocheův. 

Brožík naučil malíře české zručnosti a odvracel je od nápo
doby, dováMje ji k dokonalosti. N auči!i se od J o s e fa Man e s a 
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(1820-1871), pravého to vůdce současné české školy malířské, 
že příroda je jedinou učitelkou, jež nikdy neklame, ač"li umělec 
nespokojí se jen vnější výzdobou, ale prosytí se samou podstatou 
věcí. Vrstevník Čelakovského a Erbena měl jak oni smysl pro 
poesii lidovou a musa jeho, usměvavá a melancholic~á, s roz~~š
ným půvabem líčí nejtěkavější city duše národní; z Jeho studu a 

J. eho kartonů, lze sledovati neustálé úsilí, jímž znenáhla se vyba-
l · C l' voval ze "vzpomínek na Mnichov nebo z v IVU orne.lOva a po-

vznášel se k dokonalejšímu vždy pojetí poesie věcí; někdy svými 
snahami a svou činností připomíná veliké jméno Corotovo. 

Na něm závisí malíři, kteříž ozdobili Národní divadlo, přede
vším František Ženíšek a Mikuláš Aleš, který je snad 
nejpůvodnější a nejpůvabnější. Mladší škola, jež hledá v ~,ař~~i, 
v nejpříznivějším středisku všech odvážlivostí, prostředek vYJadntt 
se sladší a větší věrností světlo a život, a jejímž představitelem 
nejznámějším jest A I fon s Mu cha, děkuje jí za svou samostat
nost ducha a za onu hrůzu ze všednosti, jež sama je podmínku 

pokroku. 
K Manesovi přímo se druží sochař Jo s. V á cl. Mys I bek, 

který své vzděláni umělecké dokončil ve Francii, ale ~terý. do
vedl odejíti ze své vlasti, aniž na ni zapomenul. Architekti ne
měli v Praze větší úspěch než v ostatní Evropě, aby utvořili nové 
umění' však i u nich pěstování minulosti vzbudilo potřebu vyma
nění' 'renaissance italská byla ponenáhlu zanedbávána pro renais
sanc~ českou a pro sloh bar o k n f, který v Praze slavil své nej
skvělejší svátky a kterýž opravdu dal svou tvářnost městu. Vy
nalézavosti stavitelů nechybí příležitost nejen v hlavním městě, ale 
i v četných městech venkovských, kde zvedají se školy, kostely, 
radnice, dobročinné ústavy; banky zřizují paláce; vedle J os. Zítka, 
J o s e f S Chll 1 z, jemuž již bylo uloženo provésti vnitřní přestavbu 
Národního divadla t po vyhoření jeho 12. srpna r. 1881, zbudoval 
Museum České které velebně zdobí konec náměstí Svatováclav
ského a naznačuje, že kunečně uvázali se ve vlastnictví matky 

Prahy synové Čechovi. 
Otevřeni Národního divadla, jak podotýká velmi správně Ho

stinský,l působilo méně bezprostředním vlivem na tvor~u d.rama
tickou než na všeobecné hnutí umělecké dílem proto, ze divadlo 

1 Památník Akademie Františka Josefa, 1899. 



538 

je jedním z oborů neJvlce podléhajícím vkusu lidu a nejzdlouha
vějším ku proměnám, dílem proto, že obecenstvo pražské zřejmě 
dává přednost dílům hudebním. Na této půdě Smetana měl po
kračovatele, kteří byli hodni jeho. 

Ze všech skladatelů českých Antonín Dvořák (1841-1904) 
jest nejoblíbenější ve své vlasti a nejznámější v cizině. Jeho 
S tab atM a t e r záhy vzbudilo pozornost znalců k němu (1883); 
od té doby jeho Slovanské tance a jeho Legendy staly se 
klassickými. Za rychlost svého vítězství děkuje malebnosti svých 
melodií, vzletu a lesku svých rytmův a snad také své úctě ke 
tradici. Následuje jen z pozdálí reformátory, pozorujeme to zvláště 
v jeho operách, jež nejsou ostatně nejšťastnějším výtvorem jeho 
genia. Jsa hudebníkem do hloubi duše, miluje poesii zvuků pro 
ni samu, a co dovede, ukazuje teprve, kdy pouští uzdu své bujné 
obrazivosti, aniž je tísněn starostí o myšlenku nebo požadavky 
deklamace; jeho quarteta, jeho symfonie, tak plné vzletu a tak 
oplývající vzácnými vynálezy, někdy poněkud dlouhé a komposice 
trochu kolísavé, ale půvabu opojného a barvy třpytivé prozrazují 
žárný vzlet temperamentu podivuhodně nadaného. Kritik vídeňský 
Hanslick, jenž byl jedním z jeho prvních obdivovatelů, líčí nám 
ho rozpačitého, neobratného a zamračeného; je ho černé a ježaté 
vlasy, jeho vystupující kosti lícní, dávají mu vzezření kozáka. Tento 
jaksi polo barbarský syn Slavie má vášnivost kmene svého, spon
tanní poesii a chvějící se emoci. 

Zde ně k F i b i c h (1850 -1900) je světštější, zabývá se víc 
aesthetikou, jeho umění je rafinovanější a propracovanější. Jako 
Wagner, jehož byl od první chvíle nadšeným apoštolem, jest on 
též výbojníkem a chce hudbě podrobiti všecken svět myšlenkový. 
K pochopení vyžaduje více práce a pozornosti než Dvořák, je 
z těch spolehlivých přátel, jichž si vážíme tím více, čím lépe je 
poznáváme, a obcujíce s ním cítíme vždy více, co je v něm šťávy 
a jádra. 

Jeho krajané honosí se jím více, než se mu obdivují, a noviny 
politické mu vytýkají, že nečerpá dosti přímo z pramenů domá
cích; kritikové nejsamostatnější a nejspolehlivější, jako Hostinský, 
\lidí v něm opravdového nástupce Smetanova. Jako Neruda a jako 
Vrchlick~- myslil i on, že netřeba se uzavírati čínskou zdí, a po
chopil, že, právě jako básník nesmí se ve své ctižádosti spokojiti 
tvorbou ballad národních, ale musí je přenésti do nové toniny 
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a vlíti jim nový život, tak i hudebník má vyšší poslání nežli vpravo
vati nápěvy venkovské do upravené orkestrace. Připravil se dlou
hý-mi a důkladnými studiemi na důvěrnější spojení s duši předků 
a nikdo snad hlouběji neprocítil poesii pověstí českých, nikdo 
z nich nečerpal dojmy úchvatnější než tento kosmopolita, jehož 
nezůstavuje chladným žádná otázka aesthetická a jenž ze Schillera 
přejal báseň své nejkrašší tvorby. Zásluhou Fibichovou, Dvořá

kovou a Smetanovou trvá napříště hu d e b n í š k o I a čes k á, a bo
hatý výkvět mladých skladatelů, z nichž někteří jsou mistry, a 

z nichž aspoň jeden, K are I K o vař o v i c, je již proslulý, doka
zuje že nedávná žeň nevysílila půdu domácí. 

'Tato bujnost života byla tím patrnější vedle anaemie, kterou 
byli postiženi Němci v zemích českých. Jediné jméno, jež mohou 
uvésti, je malíř G a b r i e I M a x, jehož obliba nemůže býti schvá
lena od osvícených soudcův. U něho cit mění se v sentimentálnost 
a měkké půvaby jeho obrazů mají pouze cenu mystických modlit
biček, jež před říkávají chovanky klášterní. Víc upřímného po
hnutí a pravdy nalezneme u Rum pIe r a, jehož krajiny a podo 
biznv jsou opravdu mistrovskými díly, aniž v nich však pozoru
jem; něco hlubokého a neznámého. Však v tomto _oboru j,ev~ se 
aspoň stín života. V literatuře je ticho a mrtvo; spIsovatele JSou 
tak prostřední a tak všední, že kritikovi, jemuž bylo uloženo 
v nedávném díle apologetickém sebrati přehled této tvorby, ne
zbylo než zajít až k Hartmannovi a Meissnerovi, jejichž inspirace 

1 H Vb' 'v t' , d Věr: je vyčerpána téměř od půl století. ,nev yva spa ny ra ce, v 

Čechů zušlechťuje se tím, co druží se k ní věčného a lidského. 
Němci proti spravedlivým požadavkům Slovanů staví jen pýchu kme
novou, jež jsouc právě tak málo vědecká jako málo shodná s tradi
cemi jich nejslavnějších myslitelů, svírá jejich mysl a kazí jejich 
ducha. Jsem jinak dalek myšlenky, abych, jako někteří spisovatelé 
čeští odvozoval z okamžitého úpadku organickou degeneraci; chtěl 
jsem' jen říci, že Němci rakouští jsou špatně orientováni, a sám 
prospěch jejich by jim velel, aby upustili od nesnášelivosti, která 
je oslabuje a otupuje jejich síly tvůrčí. 

* * * 

1 Fiirst .D i e ne u es te Lit e r a t u r« v publikaci Deutsche Arbeit in 
Boehmen, st~. 188 a násl. 
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Zda nebylo divno, že ministerstvo nebylo překvapeno pokro
kem Čechův a že tak skoupě smlouvalo s nimi o jich spravedlnost I 
Počali se unavovati jeho váhavostí a tato netrpělivost jevila se 
při volbách některými úspěchy radikálů. Tito získali důležitý pří
růstek v Josefu Heroldovi (1883), jenž - narodiv se r. 1850 
- na počátku své karriery nechoval ke starým vůdcům úctu bez
děčnou, jako zachovávali starší jeho druhové. Představoval gene
raci mladší, kterou tížilo všeliké jho, a ve službu vášní mladých 
lidí přinášel své slovo zvučné a vřelé. Mírní cítili, že půda se jim 
chvěje pod nohama i naléhali na Taaffa, aby jim poskytl ně

kterých ústupků v, aby mohli udržeti své kolísající voliče. Bójem 
vymohli na ministru spravedlnosti nařízení ze dne 23. září 1886, 
jímž vyzvány vrchní soudy pražský a brněnský • pro uvarování 
velmi četných překladů. užívati češtiny ve vnitřním jednání o spo
rech vedených česky. Opatření mělo především význam symbo
Iický: vláda se vzdávala názoru, užívání němčiny ve službě vnitřní 

pokládati za nedotknutelnou zásadu, co nutně mělo v zápětí po
vinnost pro úředníky, aby znali oba jazyky zemské. Jako vždy 
jindy i tehdy Taaffe postupoval s neobratnou bázlivostí; řekl bys, 
ne obránce zákona, jenž odhání uchvatitele, ale krádce, jenž potají 
se plíží na cizí majetek. 

Toto chování váhavé, vrátilo důvěru opposici. Reforma volební 
z r. 1873 velmi důležitá se stanoviska theoretického, zůstavila 

volbu poslanců vyšším třídám společenským, v nichž vášně ná
rodní byly zmírňovány duchem dynastickým. Oprava z r. 1882 
prohlásivši za voliče občany, kteří platili pět zlatých přímých daní, 
povolala do života politického novou třídu, v níž smýšlení bylo 
prostší, a v různých táborech vytvořily se skupiny krajní, jejichž 
programy nebyly vždy velmi přesné, ale jež divokostí svých vý
razů hleděly získati sympathii mass. Do říšské rady zavedly s ne
smiřitelnými požadavky mrav veřejných shromáždění. Nejhluč

nější byli z počátku antisemité; vycházeli z drobného měšťanstva, 
chudého, úzkostlivého a roztrpčeného, jehož nevrlost obracela se 
proti židům, kteří zabírali převážné místo ve velkoprůmyslu a 
v mocných bankách; jejich pokrok byl podporován vlivem kleri
kálů, kteří toužíce zříditi stát na základě konfessionálním, těšili se 
z probuzení fanatismu; byli vedeni do boje agitátorem Luegrem, 
který s úplným nedostatkem úzkostlivosti spojoval vynikající nadání 
tribuna, a který se stal na chvílí modlou obyvatelstva vídeňského. 
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Antisemitism je koalicí záští a choutek; nemá učení a obje
vení jeho jest jen jedním z oněch zjevů pomíjejících, jež po ně
kolik let kalí život státu a mizejí pak beze stopy. Jinak je se 
Všeněmci, kteříž okolo r. 1885 počali zaujímati postavení a kupili 
se kolem Schoenerera. Staré levici, jež následovala vedení Herb
stova a Plenerova, z počátku příčily se jejich idee a jejich způ
soby; bylať zvyklá polemice zdvořilejší a se svým smýšlením ně
meckým spojovala velmi živé vlastenectví rakouské a hlubokou 
oddanost dynastickou. Poznala velmi záhy, že mírnost její málo 
líbí se voličům, zvláště v Čechách; aby je opět získala, zvýšila 
hlas a ujala se offensivy. 

V měsíci únoru r. 1886 baron Scharschmied předložil ve 
jménu 115 poslanců návrh zákona, jímž pod záminkou výkladu 
XIX. článku ústavy, který prohlašuje rovnoprávnost různých ná
rodů v mocnářství, ustanovovala se převaha německého jazyka. -
Němčina jakožto státní řeč budiž užívána u všech státních úřadův 
a soudů ve vnitřní službě jakož i ve vzájemném jich obcování, ve
škerá vyřízení a výnosy ústředních úřadův a nejvyšších soudů 

buďtež vydávaná toliko německá, i když zadání učiněno v řeči 

jiné; veřejné ústní jednání u nejvyšších soudů konej se německy 
a téže řeči jest užívati zástupcům úřadův a stranám; t pokud strany 
zastupují se samy, mohou užívati svého mateřského jazyka, ale 
ku překladu svých výroků mají přivésti buď přísežného tlumoč
níka nebo vymoci si, aby takový tlumočník byl opatřen úředně; 

ústní výroky a písemná podání v němčině buďtež u všech státních 
úřadův a soudů přijímána a týmž jazykem vyřízena. Německá 

státní řeč budiž zavedena do obecných škol jakožto jazyk vy
učovaCÍ buď výhradně nebo vedle některé řeči zemské nebo ko
nečně jakožto předmět vyučování tam, kde si toho přeje obec 
školní. Škol ni úřad může také bez takové žádosti dle prokázané 
potřeby nebo skutečného státního prospěchu naříditi zřízení obec
ných škol s vyučovacím jazykem německým, třeba že řeč ta v zemi, 
po případě ve školním okresu nebyla obvyklá. Němčina jakožto 
státní řeč je povinným předmětem vyučování na obecných školách 
více než trojtřídních, na všech školách měšťanských, dále na všech 
středních školách i na školách průmyslových a odb,)rných, vydržo
vaných státem. Při všech státních zkouškách jakož i při rigorosech 
budiž prokázána úplná znalost němčiny zkouškou v této řeči; zejména 
budiž při praktických státních zkouškách, a při zkouškách advokátních 
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a notářských podán nutný průkaz úplné znalosti němčiny v slově 
i písmě; rovněž takový průkaz o znalosti němčiny podejtež úředu 

níci veřejných podniků železničních, pokud se stýkají se stranami. 
Jednaci řeč říšské rady a jejich delegací je němčina; jednacímu 
řádu ponecháno ustanovenf, pokud netrvá se při posavádním připou
štění jiných řečí při jednání. Němčina je řečí říšských zákonů ... 
Řeč zemská budiž pokládána za obvyklou v některém soudním 
okrese, užívá-li jí aspoň osmá část obyvatelstva v tomto okrese 
domácího; v městech s vlastním statutem buďtež pokládány za 
obvyklé ony řeči, jež jsou obcovacim jazykem aspoň šestiny domá
cího obyvatelstva . .. Zápisy do veřejných knih (desk zemských; 
knih horních, pozemkových, železničních, vodních a pod.) dějtež 
se německy a pokud ústní nebo písemní žádost podána byla v jiné 
řeči zemské, v okrese obvyklé, také v této řeči formou překladu ... 
Pokud ve správnim obvodu, po případě v okrese smíšeného ja
zyka jsou více než dvě řeči, nebo kde skrovný vývoj některé 
z řečí zemských nebo nepatrná známost její odborně technického 
a odborně vědeckého názvosloví značně stěžuje nebo znemožňuje 
provádění úředních výkonů, buďcež cestou správní ustanoveny vý
minečné odchylky od těchto ustanovení, aby pojištěna byla spo
řádaná správa a konání spravedlnosti. --

Návrh Scharschmiedův byl velmi spletitý,l ale účel byl jasný: 
šlo o to, aby byl na příště znemožněn všeliký pokrok Slovanův, 
a aby byli přivedeni v postavení podobné, jaké mají Poláci v Prusku 
nebo Slováci v Zalitavsku. Proto, jak poznamenal řečník většiny 

Madeyski, Němci nemohou brániti svého návrhu, než postaví-li se 
na půdu násilí a pro posouzeni mravní jeho ceny postačí, ze
ptáme-li se, jak by se chovali, kdyby některý poslanec domáhal 
se podobného nadpráví pro jiný jazyk než jejich. . 

Menšina nečinila si žádné illuse o konečném hlasování a hle
dala především záminky k agitaci. Její útoky prudké znepokojo
valy presidenta ministerského. Jsa rozmilý, laskavý, honose se, že 
šetrně jedná s prospěchy opačnými a vášněmi nepřátelskými byl 
dalek myšlenky zřejmé roztržky s levicí, a dvůr nebyl by násle
doval tak daleko. Pokroky federalistů působily tu již nepříjemně, 

1 Rozeznával neméně než 7 kategorií: jazyk státní, jazyk správní, úřední 
jazyk zemský, jazyk užívaný v zemi, jazyk užívaný v okrese, jazyk obcovací 
(Umgangssprache), jazyk mateřský a vytvářel pro každý zvláštní řád, vždy 
tak, aby obmezi! co možná nejvíce vliv Slovanů. Znemožňoval téměř utvoření 
škol pro obyvatelstvo neněmecké. 
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zvláště v kruzích voj enských; ministr vojenství stěžoval si, že stěží 
nalézá důstojníky reservní, kteří by dokonale ovládali němčinu. 

Jeho rekriminace překvapily císaře. Zahraniční situace byla dosti 
zkalena Revolucí bulharskou (v srpnu 1886) a pádem Alexandra 
Battenberka bylo znepokojeno mínění veřejné. Maďaři přílišně vy
stoupili proti Rusku, a v některých chvilích roztržka nezdála se 
nemožnou. Potom byla to agitace vzbuzená v Německu obnovou 
septenátu vojenského (1887). Bismarck vyvolával strašidlo boulan
gismu. Čechové nechtěli býti déle ve vleku Berlína; denník Riegrův 
»H 1 a s n á rod a« útočil na trojspolek, studující pražští posílali 
nadšené adressy svým druhům pařížským. Uhři hnuli se, a panovník 
byl znepokojen tímto vtíráním se na půdu politiky zahraniční, 

kterou vždy si vyhrazoval se žárlivou péčí. 

Taaffe velmi ochotně následoval pokynů shůry; byl jist úsluž
nosti skoro všech poslanců českých, kteří vzdali se své hrdosti a 
kteří byli odhodláni trpělivě dobývati samosprávy království, .kdyby 
i proto,« podle slova Riegrova, .měli lézti pod stůl a sbírati drobty,' 
a nepozoroval za nimi lid, jenž se vysiloval a bouřil. Od počátku 
r. 1887 zdál se býti jen zabaven odzbrojová~ím opposice parla
mentu, a paradoxním a zajímavým divadlem byl ministr, který 
vládl proti své většině, 

Ke správě vyučování veřejného, úřadu to snad ze všech nej
choulostivějšímu, povolal Pavla Gautsche z Frankenthurmu 
jenž nechoval sice k Čechům odpor, z něhož ho podezřívali al~ 
jenž svou neopatrností vzbudil v Čechách jednohlasné odso~zení 
(1887). Strana staročeská, špatně jsouc podporována od spojenců, 
přinucena přijímat opatření klerikální, která se jí neUbila, klamána 
sliby věčně planými, pozbývala znenáhla vší vážnosti v zemi. Smír 
roku 1878 mezi mírnými a radikály byl vždy jen na oko; nej
pokročilejší Mladočeši, kteří vždy neradi přijímali vedeni Riegrovo 
a Clamovo, nabyli opět volného jednáni (v květnu 1887) a pod
nikli výpravu velmi živou proti politice kompromissův a zpropitného. 
Jejich žaloby, příliš přehnané, způsobily hluboký dojem na voliče; 
Staročeši předložili národu plán příliš ctižádostivý, a jakkoli skutečné 
byly úspěchy jejich, zisk zdál se nepatrným, srovnává-li se s na
dějemi vzbuzenými. Zvláště desltiletý spolek se šlechtou a kněžstvem 
odsuzoval stranu ke kompromissům, jež byly v odporu s demo
kratickým smýšlením massy národa. 

A. Den is - Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 36 
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Postavení umírněných znesnadňovalo se každým dnem, pro
tože jejich soupeři postavili proti nim idee Palackého, právě ty, 
které od počátku zahrnovaly v sobě tužby národa, kdežto oni sta
věli proti nim jen důvody opportunity. Řady jejich řidly. Smrt 
hraběte Jindřicha Clama-Martinice (1887) odňala jim jednoho z jich 
nejoblíbenějších vůdců; byl to šlechtic, který přese všecka různá 
mínění zachovával skutečnou moc nad duchy. Čtyřicet let každo
denních zápasů neoslabilo sílu Riegrovu, ale chyběla mu již čIlá 

živost prvních výprav, a nebyl již také v důvěrnějším styku s mlad
šími generacemi. Noví příchozí do rady říšské váhali zaniknouti 
ve straně opotřebované. Znamenitý universitní professor, J o s e f 
K a i z I, který vyznamenal se ve vědě důležitými pracemi, a který 
smrtí předčasně byl odňat vlasti (1901), zosobňoval snahy těchto 
bojovníků poslední doby, kteří nepřihlížejíce nikdy příliš k nesná
zím Situilce,hleděJi vymaniti se ze zastaralých programův a usilo
vali usmířiti snažení mystické s praktickou možností. 

Někteří z nejoblíbenějších universitních professorů hlásali 
s upřímným optimismem své nezkušenosti potřebu nahraditi stará 
hesla magickými formulemi, které by spravedlností a snáše!ivostí 
usmířily staré nepřátele. Tom á š G. M a s ary k, hoře touhou při

pojiti nové triumfy ke svým úspěchům literárním, vábil studenty 
svými vzácnými vlastnostmi ovladatele duchů, svou všestrannou 
učeností, svým úsilím o proměnu mravů a method universitních 
a udržoval si je tajemnou a velikou výmluvností svých proroctví, 
nesmířitelností svých klateb a prostoduchou zaujatostí, s jakou 
přinášel svá konečná rozhodnutí. S Kaizlem založili stranu, která 
přijala jméno r e a I i s t ů a spojila se s Mladočechy, aby bojovala 
proti Riegrovi a jeho přátelům. l Volby do sněmu Pražského (1889) 
dokázaly, že veřejné mínění odloučilo se velmi rychle od starých 
vůdců. Skoro polovice odstouplých poslanců staročeských nebyla 
znova volena; Rieger sám prošel jen velmi slabou většinou. 

1 Všecky potřebné zprávy o skupině realistů nalezneme v>Rámcovém 
programu lidové strany české« (1900) a v Herbenových vzpomínkách 
.Deset let proti proudu. (1898).-Jeho velikou chybou po mém soudě 
jest, že přes své nároky realistické má snahy nekonečně dalekosáhlé a libuje 
si ve formulích příliš neurčitých; ve směsi často zajímavé, vždy však znepo
kojující, spojuje tužby západních škol socialistických s mravním snažením 
Tolstého. Není pochyby, že, jakkoli nesnesný jest augurský způsob Masarykův 
a obšírná nejasnost jeho věšteb, rozšířeno jím mnoho správných a nových 
myšlenek, a že připravil přeměnu politiky české. - Ale tato přeměna musí 
býti dílem pravých realistů. 
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Mírnější členové zastupitelstva českého ve Vídni, velmi dojati 
jsouce tímto nezdarem, hledali opory v ministerstvuJ a když toto se 
pokusilo o zjednání shody mezi nimi a Němci, ochotně přijali jeho 
pozvání. Císař přál si živě tohoto smíření. Uspokojen utišením, jež 
následovalo po nastoupení Taaffově, znepokojova:l seJ vida, jak 
probouzejí se vášně národní. Němci, kteří již opustili sněm pražský, 
hrozili vystoupením z říšské rady. Zda dokončí svou vládu, jak 
ji počal, za bouře vášní rozpoutaných? Jeho syn, arcikníže Rudolf, 
právě zahynul žalostnou tragoedií (30. ledna 1889). Dědicem trůnu 
byl potom synovec Františka Josefa 1 Fr a n tiš e k Fe r d in a n d: 
zda nastoupení jeho nevzbudí žádných nesnází? 2 

V tisku evropském přetřásaly se otevřeně plány o rozdělení 

mocnářství Rakouského, a ačkoli nebezpečenství zdá mi se imagi
nárním, bylo nemožná, aby císař 'nebyl pobouřen těmito zlo
věstnými věštbami. Nebezpečenství přicházelo nejprve z Německa, 
a smrtí Viléma I. (1888) a t brzo po něm syna jeho Bedřicha zdálo 
se, že nabývá nutkavé podoby. Vilém 11., mladý, bujný, výmluv
nosti poněkud bouřlivé, vyrostl uprostřed válečných triumfů, a bylo 
možná tázati se, zda nebude chtíti pod svým pa,nstvím spojiti všecky 
kmeny německé. Zatím veřejné mínění v jeho říši zdálo se dosti 
málo bojovným. Zda nebude však možná rozpoutati znovu hněvy 
šovinistické, a zda otázka česká nenamítá se právě tak jak otázka 
vévodství dánských, deklamacím tisku, velice zvedeného a nej
menších popudů vlády poslušného? Někteří z nejoblíbenějších 

professoru byli zcela ochotni pokračovati v díle Dahlmannově 

a Treitschkově. Zda nejpřirozenějším prostředkem odzbrojiti snahy 
jejich nebylo, upoutá-li se zájem jejich o odtržení Rakouska tím, 
že odevzdá se Habsburkům tradicionální úloha ochránců kmene 
německého? 

Neočekávané pokroky radikální strany české, kterou František 
Josef podezříval ze záměrů revolučních a téměř ze zrady, znepo
kojily ho a přiměly, že příznivě se nachýlil k mínění oněch rádců 
svých, kteří si přáli sblížení s levicí. - »Byl jsem překvapen vý
sledkem voleb,« praví I k poslanci moravskému t Fandrlíkovi; 

1 Bratr Františka Josefa, arcikníže K are 1 L u d v í k, otec Františka 
Ferdinanda, zemřel roku 1896. 

2 Od té doby František Ferdinad, protože se zasnoubil s hraběnkou 
Žofií Chotkovou, musil se odříci všeho práva na korunu pro dítky, jež se 
narodí z tohoto manželství. Koruna tudíž dostane se jeho synovcům, synům 
arciknížete Oty, z nichž nejstarší jest Fr a nt i šek J o s e f. 

36* 



546 

~obyvatelstvo dalo si tím vysvědčení své chudoby duševní. Je to 
zvláštní společnost, která se dostala na vrch, proti tomu třeba 
zakročit energicky.« - Staročeši poslechli ochotně podnětu dvora 
a rádi přijali myšlenku, vejíti se šlechtou a mírnými Němci ve 
s olek konservativní; v lednu 1890 podepsali plán na r o v n á ní. 
p Dopustili se hlavní chyby tím, že vyloučili z jednání poslance 
mladočeské, a zdálo se, že osobnímu zášti obětují obecné pro
spěchy země. Je na jevě, že smlouva má nutně ukládat oběma 
národům protivným trapné oběti, a bylo by bývalo třeba jedno
svorného úsilí jich účastníkův, aby od národa českého dosáhli 
upuštění od některých podstatných kusů jeho programu. Radiká
lové měli snadnou práci, vyhlašujíce narovnání vídeňské za úklad 
reakcionářů, kteříž, aby zachránili ohrožený vliv svůj, zakoupili 

nehodnými ústupky podporu Němců. 
Narovnáním Vídeňským předem postaráno o rozdělení rady 

zemědělské a zemské školní rady v Čechách ve dva národní odbory, 
jež měly se scházeti jen o společných otázkách. Š k o 1 y m e n š i n 
budou zřízeny na náklad zemský v obcích, kde spočte se osmdesát 
dětí druhé národnosti věkem školou povinných, a jichž rodičové bydlí 
v obvodě školní obce aspoň tři léta a t žádají, aby jich děti byly 
vyučovány jazykem jejich národnosti; počet čtyřiceti dětí postačí, 

jestliže rodiče bydlí aspoň pět let v obvodě školní obce. Okr:s~ 
správní a soudní budou pozměněny tak, aby zahrnovaly co mozna 
obyvatelstvo téhož jazyka. V rchní soud zems~ý v Praze o ~ude 
rozdělen na dva senáty, český a německý, a Jen 26 radu Jeho 
bude povinno znát oba jazyky, u ostatních 15 radů promine se 
požadavek znalosti řeči české, a to již v rozepsání konkursu. 
t Z obou těchto skupin radů vrchního soudu zemského zř.ídí. s.e 
podle § 28. soudní instrukce zvláštní komise personální a dlSClplt
nárni. V komisi, zřízené ze skupiny 26 radů, jednati se bude 
o osobních a disciplinárních věcech soudů, jež jsou v krajinách 
s převahou obyvatelstva národnosti české, a podobné věci .soud,ů 
v krajinách s převážným obyvatelstvem německým budou proJedna
vány v komisi, zřízené ze skupiny 15 radů. V každé z těchto odvo~ 
komisí bude se jednat o návrzích na obsazení míst radu pn 
vrchním soudě zemském, jež jsou uprázdněna ve skupině, z níž se 
skládá komisse. Ministr spravedlnosti při návrzích svých na obsa
zení míst radů při vrchním soudě zemském bude přihlížeti zvláště 
k těm uchazečům, kteří službu svou konali v krajinách, shodujících 
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se po národnosti se skupinou, v níž uprázdněné mí.sto má být 
obsazeno .. _ Správě spravedlnosti je zůstaveno, aby při jmenování 
úředníků soudních, úředníků při státních zastupitelstvech, pak 
personálu kancelářského a služebního jednala v každém jednotlivém 
případě s obezřelým uvážením,hiedíc pokaždé ku potřebám služby 
a k oprávněným nárokům ucházečův. Jakmile provedeny budou 
změny v ohraničení soudních okresů, podrobí se revisi nařízeni 
ze dne 19. dubna 1880. Co do správy obecní Praha bude poklá
dána za obec smíšenou, ale nikoli Liberec. Volební řád pro sněm 
bude opraven za spravedlivého uvážení všech důležitých okolností 
podle měřítka pro obě národnosti stejného ... Na místo dosavad
ních kurií poslanců městských a obcí venkovských zavedou se dvě 
nové kurie, a to kurie poslanců českých okresů volebních a kurie 
po~lanců německých okresů volebních - při čem kurie velko
statkářská zůstane na dále zachována. Tyto dvě kurie zřídí se 
zvláštním seznamem podle faktického držení s dalším dokladem 
že poslanci obchodr,ích komor při vstoupení do sněmu prohlásí, 
do které z obou národních kurií se přihlašují. Kurie tyto vykoná
vati budou volební funkce, jež náležely dosavadním kuriím, a k účelu 
tomu předloží se v příštím zasedání osnova zákona. - t Jiným zá
konem, jenž platnosti nabude zároveň s volební opravou, přiřkne 

se každé ze tří kurií právo veta o sneseních, jež se týkají změny 
zřízení zemského nebo volebního řádu pro sněm, pako otázkách, 
jež týkají se užívání jazyků v životě veřejném, při samosprávných 
úřadech a při oněch ústavech vzdělávacích, jež nejsou výhradně 

věnovány jedné národnosti, pokud otázky takové spadají v pří

slušnost sněmu. 1 

Centralisté hlásali vítězství. - »Dnes můžeme konstatovati, že 
se síle a vytrvalosti německého národa v Čechách podařilo dosíci 
velikých úspěchů. V politických dějinách nestává se často, že 
parlamentární menšina přinutí protivnou stranu, aby požadavky 
její většinou povolila. Když jsme od mnoha let žádali národní 
rozdělení sborů správních a soudních, voláno na nás od většiny 

1 Srb, ,Politické dějiny národa českého od r. 1861«, II., 774. 
Hlavní listiny, týkající se narovnání, jsou sebrány u Mengera, .D erb Čl h mi
sehe AU,sgleieh< 1891.- Menger snaží se dokázati, že úmluva byla velmi 
příznivá Cechům. Jeho zdůvodnění je poehybenosvým výehodiskem;před
pokládá skutečně v zásadě, že samým výměrem němčina je jazykem Rakou
ska: tudíž pokaždé, když slovanSKý jazyk není úplně potlačen, děje se to 
z milosti Němců. Jinak spis jeho je dobře uspořádán, jasný a velmi zajímavý. 
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iod vlády: Nikdy! Nikdy by nesvolili k nařízením, jimiž by se 
porušila jednota správy v království, nikdy by neuznali právně 
německé území jazykové. Dnes vláda i vůdcové většiny sněmovní 
vzdali se svého odporu a uznali zásady, jichž jsme hájili, a proti 
nimž oni bojovali ... My jsme jednotné německé řeči zemské dali 
opěl. průchod a získali jí ted' již v určitém bodu formální ~lznání ... 
Německé území jakož takové uznává se právně .• - ~ V Cechách," 
psala Ne u e fr e je P r e s s e (28. ledna 1890), »bude jazy kové 
území německé, Němec může státi se úředníkem, neznaje jazyka 
českého, a již je všecko státní právo prorváno a jazyková politika 

vlády zničena.« 

Mladočechům bylo snadno prohlašovati z rad II Riegrovu. -
Především narovnání vztahovalo se jen na Čechy a útokům jich 
protivníků vydávalo Slovany moravské a slezské, slaběji organiso
vané, k odporu. I v samých Čechách přiznávalo se Němcům ne
dotknutelné panství, kde by podle své vůle mohli připravovati spo
jení s říší Německou neb osnovat opětný útok; kdežto Slovanům 
odpírali všeliké právo v krajinách, jež zabírali, v Němci domáhali 
se úplné rovnoprávnosti v krajinách českých. Clánky narovnáni 
dopouštěly nejhorší úchvaty. .Čeho nejtesklivěji v nejtrudnějších 
dobách,« pravil manifest mladočeský, »celý národ náš se byl 
obával: rozštěpení země, protržení jednoty českoslovanského ná
roda zmaření českých menšin a uzákonění nadvlády německého 
živlu: vše to zahájeno jest vídeňskými konferencemi. Úmluvami 
těchto konferencí uzavírá a silně opevňuje se německé území 
v Čechách, kdežto české kraje zůstávají otevřeny a bez obrany 
vůči postupnosti živlu německého. Úmluvami uvedenými jest process 
germanisace tak mocně pošinut, že ohroženo jest národní jejich 
bytí, a bohdejž, aby dalším postupem nebyla ohrožena sama říše 1« 1 

Jak pravidelně se děje, opposice přeháněla neobyčejně, a bylo 
by bývalo potřebí, aby narovnání spíše bylo zlepšeno, než aby 
bylo šmahem zavrženo. Sama myšlenka utvoření správních a soud
ních skupin, jež by, pokud možná, obsahovaly obyvatelstvo téhož 
jazyka, byla snadno provedná a výborná; od té doby znovu se 
jí ujala strana realistův, a jest obecně přijata veřejným míněním; 
jest první a nevyhnutelnou podmínkou upřímného smíru. Nařízeni 

1 Srb, lL, str. 786. 
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jazykové z r. 1880, jehož zásada jest úplně spravedlivá, nebylo 
v skutečnosti nikdy úplně provedeno a dávalo podnět k nejváž
nějším námitkám praktickým. Žádost, aby všickni úředníci znali 
důkladně oba jazyky ve všech stranách království, znamenala obě
tování nejdůležitějších prospěchů pohnutkám sebelásky a hráti si 
na posedlé, jimž záleží na tom, aby rozdmýchali oheň; znamenalo 
to poškoditi svévolně samu věc českou, při niž běželo o to, aby 
zbavena byla všeho, co může se zdáti týráním a úchvatem. ~My
šlenka změny centralistické ústavy říše<, pravil později Kaizl v pro
gramové řeči (13. pros. 1895), »je dozajista myšlenkou, již sotva 
kdy s myslí našeho národa smejete. Ale domnívám se, že s potě
šením mohu konstatovat, žeť to úspěch a zásluha naší strany ... 
že tento státoprávní program byl v jistých bodech vyvinut, zdo
konalen, chcete·li, zmodernisován. Chci vám některé z bodů těch 
vyložit a také závěrky z nich učinit pro jiné strany. Nejpn-e ... 
při federalistickém vytváření ústavy nikdy neupustíme od toho, 
aby se stalo způsobem, aby zachována byla svobodná práva stát
ních občanů, volný ruch jejich a vůbec lidový ráz. '. Za druhé 
... nesdílíme myšlenky, že by se takové federalisování ústavy a 
znovuzřízení českého státního práva dalo provésti na vzdory a 
k potlačení našich německých krajanů, že spíše přesvědčeni jsme, 
že to s jejich srozuměním, ano, jak doufáme, někdy i s jejich 
spolupůsobením se stane. A třetí moment, jejž pokládám za známku 
pokrokového vývoje státoprávního programu, záleží v tom, že jsme 
upustili od té staré romantiky passivně-politického radikalismu, 
která se domnívala, že takové podstatné věci lze obratem ruky 
provést, a že hotové jako asi Minerva z hlavy Jupiterovy jednoho 
dne předstoupí před nás. Víme a jsme si toho vědomi, že vývoj, 
který se bral opačným směrem skoro staletí, nemůže být rázem 
obrácen a restituován, a pokládáme - a již častěji jsem o tom 
mluvil - za podmínku pro poslední náš cíl řadu důležitých etap, 
při nichž, domnívám se, nebude asi scházeti spolupůsobení i našich 
německých krajanů.« 

První podmínkou této pomoci bylo, aby Němci byli naprosto 
bezpečni, že práva jejich ničím nejsou ohrožena: rozděleni země 

na dvě území administrativně oddělená a utvoření kurií národních 
ve sněmě, bylo tudíž úvodem všelikého trvalého smíru. Čechové, 
kteří se vzpírali tomu z obavy, aby jednota království nebyla roz
tržena, dopouštěli se bludu podobného, jako Ludvik XIV., když 
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vypovídal huguenoty, jichž sympathií hollandských se obával, nebo 
jako současní antisemité. Hmotná a mravní solidarita občanů, jež 
jest jediným pevným základem trvání státu, má svůj podstatný 
zdroj ve vnitřním přesvědčení obyvatelů, že žádné různé seskupení 
nemůže lépe zabezpečiti životní jejich prospěchy. Nejmenší pokus, 
aby v postavení podřízené přivedena byla menšina tak četná, tak 
vlivná, tak bohatá jako Němci čeští, vedl by nevyhnutelně k ná
silné roztržce, k válce občanské a ke konečnému roztržení ne-li 
též, co je pravděpodobnější, ke zničení Čechů. Naopak, je 'docela 
nepochybné, že od chvíle, kdy Němci nepokládali by se za ohro
žené cizí tyranií, vlivy historické, zeměpisné, národohospodářské 

nabyly by opět své váhy, a že vlastenectví českoněmecké, dn'es 
velice otřesené, by se obrodilo k největšímu prospěchu společ

nému. Vidíme, že není Pangermanistů ve Švýcarsku nebo v Hol
landsku, nebo strany francouzské v Belgii nebo ve Švýcarsku. 

Hlavní myšlenka narovnání byla tedy šťastná. a spravedlivá, a 
bude věru potřebí vrátiti se k ní v té neb oné formě. Je však na 
jevě, že první dojem byl zajisté trapný pro Čechy: smlouva urá
žela touhy po panství, jež, ačkoli vždy byly úředně odmítány od 
poslanců národních, vyvinuly se nevyhnutelně trváním boje a tajně 
kvasily v lidu. Jestliže neměla v zápětí upuštění od programu 
historického, podřizovala provedení jeho souhlasu Němců, co bylo 
přirozeno a spravedlivo, ale čím by povaha jeho byla změněna. 

Lid, již velmi nespokojený chováním svých zástupců ve Vídni, vy
tržen náhle ze svých iIlusí, v nichž si liboval, viděl ve smlouvě, 

jež se mu předkládala, pravý podvod, a bylo tím snadněji koři
stiti z jeho zklamání a zjitřiti jeho mysl, protože Rieger ve své 
touze po smíru zapomněl na jisté výminky nevyhnutelné. Bylo by 
bývalo potřebí získati pro Slovany slezské a moravské jisté zá
ruky základní, na př. zřízení university české v Brně a spravedli
vější rozdělení gymnasii; bylo by bývalo potřebí ustanovit, aby 
čeština stala se jazykem služby vnitřní ve správních okresích slo
vanských, a aby v každém případě dostalo se jí téhož postavenf 
jako němčině. Tyto změny nebyly by snad bývaly odmltnuty od 
Plenera a jeho přátel, kteří tehdy přáli si skutečně ukončení sporu. 
Taaffe podle obyčeje svého, chtěl býti velmí obratný; jednou ještě 
diktoval Čechům podmínky leoninské; podařilo se takto jen roz
poutati nové boje, protože massa lidu odmítla přijmouti závazek 
svých vůdců. 
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Neúplnou a nejasnou svou formou narovnání ukázalo své 
slabé stránky nejvážnějším námítkám, a radikálové s íehkou prací 
upozorňovali na jeho nebezpečenství. V několika dnech sněm 
přijal dva tisíce protestů, opatřených nesčetnými podpisy. Spěšná 
a neobratná nařízeni hraběte Bedřicha Sch6nborna, ministra spra
vedlnosti, jenž při vrchním soudu zemském utvořil senát smíšený 
a senát německý, jehož čtrnácte soudců nebylo povinno znáti 
česky (5. února 1890), drsným způsobem vyslovovala důrazně 

tajný úmysl dvoru. Ze Staročechů jedna skupina přijala narovnání 
jen z úcty k Riegrovi a byla zřejmě znepokojena chováním voličů. 
Zákon, jímž nařizováno rozdělení zemské rady školní v Čechách 
na dvě sekce národní, byl přijat (v června 1890) teprve po prudké 
debatě, a opposice sjednotila 52 hlasy proti 167; na příště podo
balo se pravdě, že kabinetu nedostane se potřebné většiny dvou
třetinové pro články, jež se týkaly zřízení zemského. J a k u b 
Š k a r d a způsobil, že přes odpor Němců byla přijata resoluce, 
kterou vyzvána vláda, aby předložila sněmu návrhy o zřízení soudův 
a o užívání obou jazyků zemských ve správě. 

To byl hlavní bod debaty a Rieger prosil Taaffa, aby pro
hlásil češtinu za jazyk služby vn:třní v krajinách slovanských. Ne
bylo jiného prostředku, aby pojištěno bylo narovnání. Na neštěstí, 
ministr a císař klamali se o moci opposice a v odporu, s nímž se 
setkali v Praze, viděli jen intriku, kterou lze snadno přemoci. 

Když sněm zahájil znovu svá zasedání (v říjnu 1890), Mladočeši 
byli plni důvěry a váhání většiny objevovalo se vždy jasněji. Když 
rokovalo se o rozdělení rady zemědělské, návrh Karla Mattuše, 
který žádal, aby předseda a oba zástupci vlády znali oba jazyky 
zemské, byl přijat 117 hlasy proti 89. Tehdáž prohlásil Plener, že 
nevěří více v úspěch jednání a Němci odmítli účastniti se zemské 
výstavy v Praze (1891). 

Straně mladočeské hrnula se téměř vítězství. Na Moravě libe
rálové získali 6 hlasů, ve Slezsku Slované nabyli neočekávaných 
úspěchů: byla· li to chvíle, aby země ty bez obrany byly vydány 
svým odpůrcům?- Realisté s Masarykem a Kaizlem sblížili 
se s .Národními Listy.; klub staročeský se drobila sku
p i n a Š k a r d o v a v podstatných otázkách podporovala Her o I d a 
a G r é g r a. Násilnosti Němců přesvědčily konečně lid, že pokus 
o smír byl by jen podvodem. Při volbách do říšské rady (v únoru 
r.1891) Staročechům nepodařilo se proraziti než s jedním ze svých 
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kandidátů v kurii měst (na Táborsku); na venkově byli docela 
poražení. Poddali se rozsudku země a prohlásili, že zatím zů
stavují vedení straně, pro niž se rozhodlo veřejné mínění. Narov
nání bylo pochováno. 

Výstava zemská r. 1891 (od května do října) byla zahájena 
za tohoto dojmu. Byla velmi skvělá a velmi veselá; přivábila 

mnoho cizinců, Rusů, Francouzů. Policie zakázala neobratně ně

které nevinné demonstrace, a její přísnost, jež tvořila podivný 
kontrast ke snášelivosti, jíž užívaly rejdy Všeněmců, dodávala 
štiplavé příchuti obecnému nadšení. Čechové jsou národ mladý a 
do života politického přinášejí dětskou a usměvavou obraznost; 
při smyslu pro inscenování chovali vždy lásku k manifestacím, a 
při tom posiluje se jejich přesvědčení. Cestovatelé byli· překvapeni 
souladem divadla, vkusem, s jakým slavnosti byly uspořádány, 

vlídností obyvatelstva, rychlostí vykonaného pokroku. 

Obratností pořadatelů nebyly ovšem zakryty plně některé me
zery, na př. textilní průmysl, sestředěný v severních krajinách 
kolem Liberce, nebyl téměř zastoupen a nepřítomnost Němců, 

kteří zachovávají nepopěrnou přednost hospodářskou, nedopou
štěla, aby návštěvníci učinili sobě úplnou představu pozoruhodné 
činnosti této země, kteráž od přírody byla obdařena tak rozmani
tými poklady. Však i se stanoviska průmyslového bylo patrno, že 
Čechové počínají se vymaňovati ze své dlouhé podřízenosti; jejich 
hutnictví, jejich strojovny, jejich sklárny vystavovaly předměty prv~ 
ního řádu, jejich cukrovary a průmysl hospodářský se vyvíjely, 
kapitálu přibývalo víc a více; statistikou odhalena ohromná práce, 
kterou národ vykonal pro rozvoj vzdělanosti a upevnění vlaste
nectví. Za čistého jasu podzimních dnů v tomto půvabném kraji 
pražském zdálo se, že kolem nás vznáší se modlitba národa, jenž 
dílo své pokládal za dobré, a žádal, aby mu poskytnuta byla spra
vedlivá odměna, na niž měl právo. 

Když hned po těchto obětech vlasteneckých ministr předložil 
sněmu pražskému, aby se ujal diskusse o narovnání, i ti, kdo po
kládali je za přijatelné, hájili je bez přesvědčení (v březnu 1892). 
Od tří let život politický v Předlitavsku byl jen prodloužením zá
pasu, počatého v Čechách. Bylo zvláštním obratem, že Němci, kteří 
sněmům zemsk}'m upírali všeliký vliv, došli tohoto výsledku, že 
říšská rada byla jen odleskem sněmu zemského. 
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Taaffe dále vedl správu podle zvyku, ale nevládl více. Ne
uvědomil sobě že ústavu z roku 1867 nebylo lze sloučiti s vládou, , v, 
jež by nebyla založena na násilném potlačení Cechův, a pozbyval 
síly, udržuje systém, jehož základy podryl a jenž se řítil po kusech. 
Aby jej podepřel, na pomoc povolal centralisty, a protože jejich 
prospěch byl patrný, doufal, že se svou podporou nebudou mu 
činiti nesnáze; věren zůstávaje svým stálým úskokům, hleděl tůček 
a klamu, a věčné jeho pletichy unavily jeho spoluhráče. Ačkoli 
miloval moc, byl dosti dvorný muž, aby se jí vzdal bez váhání ve 
chvíli, kdy jeho povinnost a čest by toho žádaly, a jeho ctižádost 
nebyla schopna ústupků, jež pokládal za nesrovnatelné s prospě
chem mocnářství. Vřele jsa oddán panovníku, nedůvěřoval Něm
cům, jejichž věrnost podmínečnou cítil, a kteří, jakmile byla zkou
mána jejich práva, připomínali, že mají na blízku nádherný dům, 
kde by byli přijati s otevřeným náručím. To byl jeden z důsledků, 
ne nejhorší, vlády centralistické. Aby Němci byli vytrženi z při
tažlivosti říše, by 10 by bývalo třeba zařaditi je do malých zemí, 
kde by byli zcela svobodni a zcela zabaveni svými vlastními věcmi. 
V nynějším Rakousku myšlenky jejich směřují nevyhnutelně ku 
panství; ústava z r. 1867, která staví je v závislost nebo v nad
vládu, obětuje je slavomamu a nutí je, aby se pokládali za přední 
stráž Pruska. Taaffe uhodl jejich tajnou zálohu, ale nedostávalo 
se mu odvahy, aby se pokusilo pronikavé opravy, jimiž by situace 
byla radikálně napravena. Zůstával v zajetí starých formulí; měl 
jasnou myšlenku, aby zabráněno bylo rozdrobení říše; však zda 
by se mu to lépe podařilo přivedením Němců v malomoc či vy
plněním jejich přání? - V této základní věci nedospěl k roz

hodnutí. 
Výhodami, jež jim činil občas, nezískal jich, protože se ne

poddal nikdy cele bez záludné myšlenky. Obětoval jim Dunajew
ského, jehož se hrozili (4. února 1891); nový ministr Steinbach 
byl osvícený odborník, jenž nepoškodil výsledků, jichž nabyl jeho 
předchůdce a připravil opětné zavedení placed zlatem. Bylo 
k tomu potřebí času, a trh vždy potřeboval ohledů. Taaffe však 
právem se chlubil obecným zlepšením hospodářským; daně se 
scházely snadněji, příjmy železnic vzrůstaly, kursy se zlepšovaly, 
bursa nabývala zase jakési činnosti. Ministr předpokládal zajisté, 
že okolnosti jsou příznivé pro všeobecné volby, a prohlásil roz
puštění říšské rady. 
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Nový parlament (v březnu 1891) byl nejpestřejší a nejne
jistější, jaký kdy posud bylo viděti; většina v něm závisela na 
malých klubech, jichž snahy bylo těžko uhodnouti nebo záměry 
tušiti: ves tře dní 7 tra n ě Co r o n i n i h o sdruženi byli velko
statkáři, kteří nevěděli, jsou-Ii němečtější čili ministerští; k ř e
s ť a n š ti s o c i a li sté, ostýchaví to klerikálové, chovali se nápadně 
demagogicky. Levice a krajní levice německá měly jen 130 hlasů 
a též s podporou levého centra nestačily utvořiti většinu. Pravice 
byla velmi roztržena; katoličtí konservativci a klerikální Slovinci 
nestýkali se rádi s 35 Mladočechy. Poláci byli zdrželiví podle 
svého obyčeje a vyčkávali vítr. Taaffe pokusil se vládnouti s mír
nými, a aby se zalíbil liberálním Němcům, pokusil se uskutečnit 
ony články narovnání, jež jim nejvíce ležely na srdci; proto též 
připravil nové rozdělení správních a soudních okresů v Čechách, 
tak aby přichystal utvoření zavřeného území německého. 

Dne 23. dubna r. 1892, ministr spravedlnosti nařídil zřídit 

okresní soud v Teplici (Wekelsdorf). Byl to pokus, jímž by vnucen 
byl Čechům kompromis, kterýž oni zamítali. Odpověděli, obviňu

jíce hr. Sch6nborna, že porušil ústavu a žádali, aby dán byl do 
obžaloby. Masaryk s rázností a určitostí, které vzbudily živé po
hnutí, upozornil na nebezpečenství, hrozící nejen Čechům, ale vší říši. 

,Mluvfte vuči. nám,' pravi! v sezení dne 18. listopadu, .vždy 
o celé německé kultuře, myslíte při tom vždy na to, co koná se 
v celé říši Německé, kdežto my, chceme-li se i v této věci nějak 
srozuměti, musili bychom si vzíti za měřítko Němce v Rakousku ... 
V zájmu vašem... pokládám za velikou chybu, že dáváte se 
v takovou duševní závislost na Němcích v říši ... že nijak neuží
váte velikého nadání, které jest v německých Rakušanech ... 
Neklamejte se v té věci, chcete-Ii v Rakousku míti program po
sitivní, nejen negativní vuči nám, musíte mnohem rázněji pra
covat, duševně mnohem rázněji se osvědčovat a síly, které spo
čívají ve vaší národnosti, mnohem více a lépe pěstovat, než to 
dnes činíte. A co do politické stránky, pánové, nevěřte, že jste 
před námi, Čechy. .. V tomto století vývoj Rakouska dostává 
svuj ráz hlavně od národů neněmeckých. Maďaři jsou to, Poláci, 
my Čechové, Slovinci, všickni ostatní, kteří tomuto všemu processu 
kulturnímu, tomuto všemu processu přerodnímu poskytuji vnitřní 
jádro a barvu ... Němci, poněvadž to přece vidí a uznávají,myslí 
ovšem, že se jim děje křivda, když se vyvíjíme, a proto slyšíme 
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neustále velké 'žaloby o náródním utlačování s naší strany. A sku
tečně neděje se nic jiného, než že, což ovšem dlužno připustiti, 

národnost naše v mnohých oborech vyvíjí se nepoměrně silně. 

Národ, který je tak silný a čerstvý, jako náš, je-li utiskován, musí 
ovšem v ruzných oborech uplatniti svou energii životní, a to se 
děje také. A jestliže však při tom to, co posud se pokládalo za 
německé, se restituuje in integrum, pak nechápou Němci že tento 

, .. ' 
vyvoJ Je zcela přirozený, a že to není žádné znásilnění Němcu ... 
Pánové! Nechceme býti jen trpěni, nechceme býti pokládáni za 
nevyhnutelné zlo, nýbrž chceme být uznáni za plnoprávné občany 
tohoto státu, chceme svým českým zpusobem a mravem v Ra
kousku být uznáni bez výhrady a plnou měrou... My necho
váme žádného záští proti Němcum .. , Ale pravda jest, chceme 
~eské státní právo, protože je to naše politické právo, a chceme 
J; dále z důvodu hospodářských. Nechceme, aby země koruny 
Ceské byly tak přílišně vykořisťovány ku prospěchu druhé pol;. 
viny říšské. Pánové! Mohu vám politický smysl státoprávních snah 
našich krátce a přesně takto vytknouti: proti Uhrám a jejich pře
vaze není jiného prostředku než zřízení českého státu' pokud 
v k ' ces Ý stát, z něhož zároveň s Uhrami povstalo Rakousko, není 
znovu zřízen, potud Rakousko nemUže nalézti přirozený svůj základ 
proti uherskému státu. Jak státy povstávají, tak se udržují. Ra
kousko povstalo hlavně spojením uherského a českého státu. Ve 
chvíli, kdy historický vývoj přikročil k znovuzřízení uherského 
státu, je to týž přirozený historický process, který také utvoří 
a musí utvořiti český stát, .• Chováme jistou nedůvěru ne tak 
proti Německu, jako proti Prusku, a nechápu, jak by se stanoviska 
rakouského tato konservativní síla v českém národě mohla býti 
zneuznána, a proč by nemělo jí býti využito navzdor trojspolku ... 
Mám za to, v trojspolku vítězí zvláště Německo. A co to znamená 
pro nás, i pro Poláky, ba i pro Maďary? ... Trojspolek od našich 
odpurcu vykořisťuje se ve smyslu proti národním a zvláště proti
českém, a již proto národ český nemůže tento spolek přijímati 
bez velké nedůvěry. .. Včera jeden řečník s oné strany (levice) 
pravil, že Němci vlastně nejsou proti slovanským národum a že 
nejsou proti českému národu. To však, pánové, bohužel, není 
správné. Nejen Němci, nýbrž i kruhy vládní jsou vždy ještě proti 
nám. - Nechci připomínati, co svobodný pán Dumreicher ne
dávno řekl o poněmčení Slovincuv a Čechů; dovolte mi však, 
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abych vám přednesl brožuru, o níž poslední dni mnoho se mlu. 
vilo: »Právo a povinnost poněmčiti Čechy a Slovince< od Matěje 
Ratkovského, prdekta právnického a bibliothekáře c. k. teresianské 
akademie ... Ano, pánové, nebudou li poněmčeni, je to hřích -
stojí zde _ aby zajisté nejširší massy konservativního lidu v Ra
kousku hned odsoudily' hříšnost slovinské a české národnosti. 
A tento hřích musí, ne jak nás učí křesťanství, být odstraněn 
pokáním, nýbrž očistně musí zakročiti státní moc ... Rovnoprávnost 
jazyků ... je nesmysl, neboť česká a slovinská řeč jsou bez~enné, 
a státní vláda je povinna pon~mčiti český a slovinský lid ... 
Němci v západním Rakousku by se spokojili s právním posta
vením které zabírají Maďaři a jejich řeč v Uhřích, a zajisté rádi 
by d~li své svolení, aby Halič byla uvedena v podobný poměr 
k západnímu Rakousku, v jakém Chorvatsko je k U~:ám .. K~yb~ 
opravdu němečtí nacionálové, ba, kdyby dokonce vSl(::km NemcI 
rakouští gravitovalí do Berlína, Habsburkové nestali by se vasally 
Hohenzollerů, protože německé Rakousko aspoň - prosím, všim
něte si _ mohlo by činiti nárok na samostatnější postavení 

v říši Německé, nežli má Bavorsko. .. Co učinil tento úředník 
c. k. Teresiana, provozuje se soustavně v Rakousku a Německu ... 
Fr. L6her, bavorský historik, který v letech sedmdesátých po
ohlédl se po poměrech rakousko-uherských, míní, že jest jen jedna 
možnost: že Češi a ovšem i Maďaři budou poněmčeni. Totéž 
praví docent národního hospodářství na universitě lipské Walcker ... 
Ale, pánové, na tyto hlasy nekladl bych tak velkou váhu, kdyby 
nebylo mnohem významnějších hlav v Německu, které tuto ideu 
soustavně s nadšením, s obratností a s přesvědčením vypravují velmi 
vnímavé mládeži. }ménoLagardovo bývalo často jmenováno, a zvláště 
vám, pánové z tábora německo-nacionálního, nemusím vykládati, 
čím vám byl Lagarde ... Jen zcela krátce ukáži, čemu tento zna
menitý, nezávislý a samostatný myslitel po desítiletí učil německou 
mládež .. , ,Rakousko musí býti pokládáno za osadu Německa; 
Rakousko samo o sobě nemá oprávněnost k existenci. Rakousko, 
chce-li mít účel, musí si vytknouti za cíl poněmčiti všechny Slo
vany. Jediné Jihoslovany vyjímá Lagarde. Všickni ostatní kmenové 
říše podunajské, zahrnuje v to i Maďary, jsou vlastně na obtíž 
Evropě, čím dříve zaniknou, tím lépe pro nás i pro ně. Podobají 
se obchodům kupeckým, jež pracují s nedostatečným kapitálem. 
Jako zajisté nemůže býti žádné politiky Reuss-Schleiz-Greiz-Loben-
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steinské, tak nemožno je království Vladiměřské nebo vévodství 
Osvětimské nebo Wenzelland. Istrie musí býti pojištěna Německu 
za východisko německého obchodu na Adrii a do Afriky, Ja
b~unkov smí jen němčinu slyšeti, a odtud vlna půjde na jih, až 
mc ~ezbude z těchto bídných národků císařského státu. .. Vy
mOCl mír v Evropě, praví se, bez trvalého obtížení svých pří

sIušník~, může jen Německo, jež sahá od Emže k ústí Dunaje, 
od KlaJPedy k Terstu, od Met k Buhu, protože jen takové Ně
m~cko do~ede se obživiti, jen takové Německo se svým stálým 
:oJ~ke~ . a Jeho první zálohou může poraziti Rusko s Francií spo
Jen.~. S ~~ch~ a podobnými lidáčky nesmíme pěkně zacházeti, jsouť 
naSl nepratele a musí s nimi podle toho naloženo býti. Nemůžeme 

R~kou~ko jina~ zachovati, nežli, jestliže je bezohledně poněmčíme ... ' 
Pa~ove, stoP.\l~te ~~, co se děje v Německu, a poznáte, že tyto 
myslenky, pnclemtl Rakousko k Německu, poněmčiti Rakousko, 
nabyly v Německu určitých politických forem. Pánové! Nejsou 
to ... výstřižky z novin. Mohl bych vám ukázati z celého. vývoje 
německého myšlení - pokud se vyjádřilo v krásné literatuře 

a filosofii od času Hegla, jenž německý národ prohlásil za samo
spasitelný, - že v Německu tyto idee skutečně hrozí přejíti v tuk 

v kre~, • a ~es,míte proto nám míti za zlé, jestliže jsme na stráži 
a be~hve SI vslmáme toho, co se děje v Německu a v německých 
strana ch v Rakousku. Nenamítejte mně, že to jsou theoretikové. 
universitní professoři v G6ttinkách v Mnichově a J' Ne t t oh -. ,. ,y o ,l eo 
retlck~ požadavky' stávají se makavě praktickými. Vizte na pří-

k,lad J~.ště, o~líben~jšíh~ filosofa Edvarda Hartmanna. Ten, jak 
vlte Za]lste, pred nekohka léty vznítil se svého stanoviska otázku 
a p~o Něm:cko stanovil prostě program: Vyhubit I Koho vyhubit? 
Po laky a vsecky, kdo nemluví německy... To není žádná sta
novená, theoríe, nýbrž to je theorie toho, co železný kancléř, 

kanclér krve a železa, násilím a penězi provedl v Poznaňsku. Ne
myslím, že takové sesurovění stalo se v zájmu německé kultury ... 
mám za to, že jsem na příslušných místech podrobně pozoroval 
a pro s:é názory přednesl důvody. Neuvedl jsem jen osamělé 
~kutk~, Je. system, jejž jsem vám odkryl a jenž uplatni! se ve velkém 
: maIeu:, Jenž v pochybnost uvádí existenci Rakouska jako státu 
Jak .vyvl?ul se historicky, a jenž upírá oprávněnost životu našemu: 
slo~msk~mu, ,pols~ému a vůbec všem slovanským národům ... 
Nuze, panove, to JSou smutné a znepokojivé úkazy, a veliké hnutí 
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v národě českém, jež jeví se nyní, není než odpovědí na toto 
soustavné ohrožování .. ' Proto nedivte se, má-Ii se český lid nejen 
na pozoru, ale organisuje-Ii stráž, o níž starší pokolení vlastenecké 
v Čechách nemělo ponětí.« 

.» Neznáme žádného českého státu,«« odpověděl mu poslanec 
slezský Menger. »» Pokládám za velezrádu mluvit o dosavadním státu 
českém. Ano, velezrádci jste vy! Velezrádci jste vy, když mluvíte 
o českém státu! Mluvíte o nevhodných výrocích Ratkovského, 
jichž já lituji. Ale tak nebezpečným velezrádcem není on jako vy 
a profesor Masaryk.«« Většina přerušovala ho výkřiky nevole. 
».Prohlašuji, že není žádného Němce v celém t Slezsku, který by 
založení českého státu neprohlásil za velezrádu.«« 

Vášně, které vřely, náhle vybuchly. Jest nemožno, psal Wiener 
Tagblatt, vylíčiti vřavu. Ani jeden poslanec není na svém místě, 

posluchači na galeriích křičí a syčí. Mladočeši podporováni jižními 
Slovany, jako šílení hlučí: Odvolat! odvolat! Levice volá: Myslíte, 
že vše sneseme! Pokračujte, Mengre! Volnost slova! Výborně! 

Ejhle, muž! Takových jak on, bylo by nám třeba více, umlčeli 

bychom je jistě! - Viděti všudy jen paže zdvižené a ústa ote
vřená. - Tvrdíte, že jste národ vzdělaný, dokažte to! - Odvolat, 
ospravedlnit se I - Tak vy zacházíte s Němci v Čechách! Před
seda volal Mengra k pořádku. Centralisté protestovali. Engel, který 
má hlas stentorský, postoupil do přední řadý, kolem něho Mlado
češi: Nebude mluvit, nesmí! - Po dlouhém zápase bylo třeba 

ukončiti schůzi. 

Tyto násilnosti měly svůj epilog na sněmě pražském. Když 
nejvyšší maršálek chtěl proti řádu jednacímu dáti na denní po
řádek návrh o zřízení nového soudu krajského v Trutnově, zpra
vodaj byl zahrnut salvou pískotu; lomoz obnovil se pokaždé, kdy 
pokusil se promluviti. Tvářil se, jako když diktuje svou řeč steno
grafům: byli napadeni, bombardováni vším možným; mnohý z nich 
byl Cech a odmítl pomáhati Němcům. Galerie tleskaly Cechům. 
.Sta ruk bylo pozdviženo, sta hrdel křičelo, pěsti dopadaly na 
stoly, pulty praskaly.« (Zasedání dne 21. dubna 1893.) - Unaven 
bojem, maršálek prohlásil sezení za skončené. 

Zavládl opravdu stav revoluční. Němci porušili zákon zvrá
cením řádu jednacího, a Čechové násilí odrazili násilím. Rozčílení 
šířilo se ze sněmu do ulic a nabývalo rázu protidynastického. 
Hymna rakouská byla přijata s významným mlčením, a posluchači 
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zanotovali 1\1 a r s e i II a i s u. Na sta studentův a dělníků s od
znaky všeslovanskými šlo manifestovat na bojiště bělohorské; 

četná shromáždění prohlašo\1ala se pro všeobecné právo hlasovací, 
a policejní strážníci, kteří se pokoušeli rozptýliti je, by li ztýráni 
od lidu. Dne 17. srpna 1893 kapely vojenské, jež koncertovaly na 
Staroměstském náměstí v předvečer narozenin císařových, byly 
vypískány od obecenstva; tlupy manifestantů rozptýlily se potom 
do ulic, spílaly Němcům, a rozbily okna šlechtického kasina. Bylo 
se obávati vážnějších nepokojů v den ] 2. září, kdy vlastenci chtěli 
velmi okázale oslaviti reskript, jímž císař r. 1871 slavně uznal práva 
koruny Sva továcJavské. 

Vlády, jež chováním svým nedovedly zasloužiti si vážnost ná
rodů, uchylují se k násilí; zřfzenci Taaffovi, aby ospravedlnili vý
jimečná opatření, k nimž byli dohnáni podle osvědčené praktiky 
vynalezli spiknutí Oml a d i n y. 

R. 1889 utvořila se skupina mladých pokrokářů, jejichž orgá
nem by! .Časopis českého studentstva •. Byla to strana 
radikálně socialistická směrů poněkud neurčitých, a jejich program 
vycházel z formulí Bellevillových (1869) promíšený některými ne
určitými reminiscencemi Bakuninovými. Hlásali smír tříd a chtěli 

připraviti massy k rozhodujícímu úkolu, který .nevyhnutelně měl 

jim brzo nastati. Tím byli přivedeni k tomu, aby vešli ve styk 
s dělníky. 

Před samým koncem éry absolutistické, někteří spisovatelé 
pochopili potřebu zlepšiti postavení tříd dělnických, a František 
Šimáček v »P o s 1 u z P r a h y. s dojemnou a důraznou výmluvností 
hlásal dobrodiní sdružování. O něco později r. 1867 skupinou dělníků 
byl založen časopis .Dělník«, a t roku 1868 zřízen první pod
nikatelský spolek dělníků pražských, řečený »0 u 1«, přičiněním 

dra Františka Lad. Chleboráda. Tento vůdce dělnictva příslušel ke 
škole klassických národohospodářův, a jeho polemika nejeví žádnou 
stopu vlivů socialistických vlastně řečených. To vysvětluje se 
snadno: průmysl český byl ještě málo vyvinut, továrníci byli ce:kem 
Němci a touhy po vymanění hospodářském splétaly se se snahami 
o politické osvobození. Ježto však výsledky podniků založených 
podnětem Chleborádovým byly dostl skrovné, někteří dělníci po
mýšleli vymaniti se z vedení vůdců, kteří špatně znali jejich po
třeby; tvořila se sborová družstva a za vlivu nauk Marxových 
a Bebelových osamělé skupiny počaly se tázati, zda je v jejich 

A De nis· Ve n ču r a: Čechy po Bílé hoře. rL 27 
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opravdovém prospěchu, aby se účastnily hádek, jimiž proti sobě 
štve se měšťanstvo obou národů, 

Jako často se událo téměř všude, úřední inspiratoři politiky 
české, i nejsvobodomyslnější, na místě aby hleděli porozuměti po
vaze tohoto stavu duševního a uspokojiti požadavky spravedlivé, 
dali rozkolníky do klatby a dovolávali se proti nim pomoci policie 
a soudů. Tato taktika, málo šlechetná, prospěla propagandě mezi
národních socialistů, kteří snažili se znenáhla vyloučit otázky ná
rodnostní a spojiti všecky dělníky ve společný boj proti továr
níkům. Tento vývoj dál se ostatně velmi pozvolna a protože ka
pitál přes poměrný pokrok Čechů zůstával z veliké části soustředěn 
v rukou Němcůva Židů, hnutí dělnické přes hlučná prohlášení 
podrželo ráz protiněmecký a protižidovský. Theoretikové, poslušní 
nauk Liebknechtových a Bebelových, marně mluvili o všeobecném 
bratrství: když čeští dčlníci přicházeli o práci do krajin severních, 
byli vydáni mnohonásobným ústrkům, a jejich záští, nedobře vy
haslé, znova budilo se snadně. Snášeli netrpělivě vedení vídeňské 
a žádali organisaci méně tuhou. Zvláště mladí lidé toužili po čin
nosti volnější a po programu vyhovujícím lépe jejich postavení. 
Stali se podezřelými velekněžím strany, kteříž obviňovali je 
z opportunismu, a to sblížilo je s pokrokovými studenty, s nimiž 
také bylo velmi přísně jednáno od Mladočechů. Takto utvořila se 
r. 1893 strana pokroková, jež měla své listy: .Neodvislost«, 
.Nové Proudy", t »Pokrokové Listy' atd., a jež získala 
dosti hojných přívrženců zvláště na Kolínsku, kdež od XV. století 
zachovalo se vždy revoluční ohnisko. 

Nová skupina skládala se skoro výlučně z jinochů, její pro
gram byl mlhavý a velkolepý, její myšlenky šlechetné a nejasné. 
Domáhali se plného vývoje jednotlivcova a zkázy řádů, jež jsou 
na překážku rozvinutí osobnosti. Přičítali velikou důležitost obno
ven! národnosti české a nevěřili, že by nevyhnutelnou podmínkou 
její byla existence Rakousk~; snili o republice federativnf, ač zdálo 
se jim, že nenastala ještě chvíle, aby vyložili své poslední tužby. 
Úřady bděly nad nimi přísně: jejich časopisy byly pravidelně za
bavovány, a vláda doporučovala je zvláštní pozornosti velitelů 

četnictva a komisařů policejních. Jejich skutečný vliv byl velmi 
slabý a jejich prostředky k činnosti skoro žádné; jádro jejich 
houfce záleželo z nadšenců docela nevinných, kteří křičeli na 
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prázdno a kteří, když se vybouřili, byli určeni státi se pořádnými 
ad vokáty a úzkostlivými měšťáky. 

Vedle těchto pokrokářů byl v Čechách velký počet spolků 
mladých lidí, více nebo méně pravidelně ustavených, klubů divadel
nich ochotníků, sdružení studentských, odborů k studiím sociálním. 
Mluveno tu vysoce a rokováno zuřivě. V těchto společnostech 

obcházelo několik podezřelých zřízenců, kteří naslouchali, neroz
uměli vždy, a, aby si zasloužili svou odměnu, vynášeli jednání ve 
světle nejfantastičtějším, ba často si je docela vymýšleli. Před

stavení policie, klamaní těmito zprávami, dychtiví také dokázati 
svou horlivost, pojali konečně podezření, že trvá hrozný tajný 
spolek, jehož vůdcové řídí manifestace lidové a v úkrytu při

pravují útok revoluční, O m I a d in a. 1 

Je velmi pravdě podobno, že někteří radikálové čeští byli 
účastní nepokojů roku 1893, ač důkaz právnický nebyl o tom 
proveden. Obžaloba zjistila nad to, že mnozí z těchto mladých 
lidí čítají rádi knihy revolucionářské a že jejich nadšení dyna
stické je vlažné. - Poněkud slabé to snad známky pro zóihájení 
processu z velezrády I 

Dne 12. září 1893 lid hrnul se na ostrov Žofín, kde poslanci 
mladočeští pořádali banket. Dva komisaři policejní zapověděli 

shromáždění a protože lid se nerozcházel dosti rychle, strážníci 
tasili šavle a rozehnali manifestanty. Druhý den na to malý stav 
obležení byl vyhlášen nad Prahou a předměstími; se zatýkáním 
počalo se již o několik dní dříve; uvězněno takto asi ově nebo 
tři sta osob, v první řadě ovšem redaktoři pokrokářských novin 
A. Rašín, K. St. Sokol, Al. Hajn, J. Škába, všichni domnělí 
náčelníci spiknutí, kteří, jak pravil jeden z udavačů, > byli tak 
opatrní, že dávali vše vykonávati druhými členy spolku a sami ne
súčastnili se žádné demonstrace.« 

Pokračování processu odpovídalo tomuto zahájení. Konečně 

ponecháno ve vazbě na zdařbůh 77 obžalovaných; někteří pobyli 
až šest měsíců ve vyšetřovací vazbě. Soud byl opravdu ve velkých 
rozpacích, když jistý Mrva, jehož úloha v této historii byla velmi 

1 K dějin~m této episody použil jsem podrobné zprávy o processu vv· 
d~né od Ant. .Cížka a Al. Hajna (v Kolíně 1894). - Jméno O m I a di n a 'Je 
puvodu srbskeho a bylo zavedeno v dějinách r. 1848 studenty, kteří sdružili 
se v Pr~špurce, aby pečovali o svou národnost. Společnost Omladiny byla 
znovuzřIzena roku 1866 v Novém Sadě, a hrála důležitou úlohu v politice 
Evropy východní až do roku 1878. 

37* 
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podezřelá, byl zavražděn (23. prosince). - Policie rychle nařídiia 
zatčení tajemníka klubu poslanců mladočeských Čížka, ba pokusila 
se zaplésti do věci Herolda. Vinníci, kteří byli velmi brzo vy
pátráni, byli dva nerozumní výrostci. - > To, co jsem vykonal 
s Dragounem,« vypovídal jeden z nich Ot. Doležal, »učinil jsem 
z vlastního popudu. Dohnalo mne k tomu jednak záští proti tomu 
člověku, jenž mne zradil, přivedl do vazby připravil o práci,a pak 
proto, že jsem se nemohl klidně dívati na jeho obojetné mrzké 
jednání. Sám se mi přiznal, že bral peníze za udání svých soudruhů, 
a na druhé straně zase naváděl tytéž soudruhy k nezákonitým 
skutkům. Můj cit se proti tomu vzbouřil, já to nemohl více snésti ... 
Další příčina našeho skutku byla ta, že Mrva dal se před námi do 
zpívání písně: »Kdo za pravdu gori,« v níž se slibuje zrádci smrt. 
Píseň ta působila na nás hrozně. Dragouna píseň ta rozechvěla, 
a v tom skočil po Mrvovi. « 1 Tento Mrva byl hrbáček, trápený 
chorobnou potřebou hluku, tak že podle výroku státního zástupce 
»rád se chlubil a v úmyslu, aby udělal dobrý dojem, přikládal si 
název tajného.« Výpovědi tohoto lžizvěda tvořily hlavní podklad 
spisu obžalovacího. Ke svědectví povoláni však také někteří od
souzenci pro sprosté zločiny, kteří nejčastěji přestávali na nejasných 
výpovědech. J akmíle se odvážili udati přesné faktum, byli usvěd
čeni ze lži dľIvody nepopěrnými. Několikrát odvolali své výpovědi. 
Státní zástupce prohlásil, že nikdy neslyšel tolik křivých svědectví; 
vysvětloval je postrachem, který působila stále Omladina. Obžalo· 
vaní dokázali, že tajní převzali z románu Sabinova plán spiknutí 
jim připisovaného; bylo jim odňato slovo. Advokáti po marném 
úsilí, aby šetřeno bylo práva obhajovacího, byli přinuceni vzdáti 
se svého úkolu. To nevadilo nikterak soudu, aby neodsoudil Sokola 
na třinácte měsíců do vězení s denním postem každého čtvrtletí; 

68 ostatních obviněných rozdělilo se o devadesát šest let žaláře; 
jednomu z odsouzených bylo šestnácte let. 

Stav obležení v Praze, process pošetilý a odporný, vášně roz
poutané, panovník v neiásce, takovýto byl smutný epilog minister
stva, jehož programem bylo usmíření národů. Steinbach suggeroval 
kabinetu myšlenku opravy volební, jež by odvrátila mysli od otázek 
hrozících. Prostředek líbil se Taaffovi, jenž jako Bismarck věřil 

v poddajnost všeobecného práva volebního a předpokládal, že 

1 >Proces S tak zvanou Omladinou<, str. 326. 
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vášně národní jsou méně příkré ve třídách nižších než v měšťan
stvu. Navrhl říšské radě rozšíření práva volebního na každého 
občana, který by uměl číst a psát a vykonal povinnost vojenskou; 
rázem počet voličů byl by vzrostl z 1,500.000 na čtyři a půl 

n1il1ionu. 

Ani v této hodině nejvyšší Taaffe nejednal otevřeně; byl 
z oněch lidí, kteří, když spálí své koráby, zapomenou vždy několik 
člunů. Při zvracování řádu volebního zachovával soustavu kurií, co 
bylo pohoršlivé a směšné za tohoto náhlého vtržení volebního 
práva téměř všeobecného. Lest byla opravdu hrubá a vůle příliš 

zřejmá, aby proti větru a proudu zachován byl převážný vliv 
vlády. 

Mezi massami, jež v mnohých zemích ochotně poslouchaly 
povelu šlechty a kněžstva, a velkostatkáři, jejichž hlasy byly 
v rukou vlády, měšťanstvo německé bylo odsouzeno ke zničení. 

Poláci a konservativci zase byli postrašeni tímto skokem do ne
známa. Jediní Mladočeši rádi přijímali změnu, kterou by rozmnožen 
byl jejich počet. 1 »Dovolil jsem si,« pravi! Kaizl t dne 27. října 

r. 1893, .mluviti v tom smyslu již při rozpočtové debatě r. 1891 
a vysloviti naději, že snad, jako již jednou se stalo, že stárnoucí 
společnosti vzešlo nové světlo a nové pravdy z nejnižších vrstev, 
také příště něco podobného se stane naší rOLervané společnosti. 

My . " . máme právě tak jako Němci mezinárodní socialisty v lůně 
svého národa, ale to nás nezdržuje, abychom nechtěli viděti v děl
nících, ať tak neb onak smýšlejí, vždy a všudy důležitý a živý úd 
našeho národa; budeme - vidíte to z naší přímluvy za všeobecné 
volební právo - zasazovati se za jejich zájmy právě tak jako za 
zájmy jiných tříd obyvatelstva proto, že nám nejde o přednosti 
jednotlivých privilegovaných tříd nebo stran, nýbrž o prospěch 
všeho lidu. -- Snad lišíme se tím ~ a míním, že lišíme se sku
tečně - právě od německých liberálú, že netřeba nám kazatelů 
a karatelů, jaký :t.rovna pro německoliberální třídy a zástupce po
vstal v osobě velmi upřímného a dobře smýšlejícího Rakušana 
německého dra Jindřicha Herknera; ve své velmi zajímavé bro
žuře .Die Zukunft der Dcutschoesterreicher< mluví, pokyvuje jaksi 

1 Počítali, že všeobecr,é hlasování dalo by ze. 400 poslanců 244 Slovanů, 
145 Němců, 11 Romanů. Ze Slovanů bylo by 92 Cechů, 64 Polá.ků, 5: Malo
rusů, 22 Slovinců a 13 Srbochorvatů. V takovém parlamentě Cechové byli 
by pány situace. 
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hlavou jak o častém řečnickém cvičení o thematě všemateře Ger
manie tak o hojných Iíbacích chmeloviny, jež při té příležitosti se 
konají, a dochází konečně k závěru: ,Kdyby někdo se mne ze
ptal, koho mám za lepšího vlastence: zda onoho prostého člo

věka z lidu, který náleží k mezinárodní sociální demokracii a svůj 
život obětuje k povznesení svých druhů, či exportéra, který ne
solidními praktikami podkopává pověst domácího zboží na světo

vém trhu, který následkem nesvědomitého stlačování mzdy nabízí 
své zboží o desítinu ceny levněji než jiní národové vyrábějí, který 
z nemilosrdného sobectví protiví se všem snahám po organisaci 
průmyslu - nerozmýšlel bych se ani na okamžik a dal bych 
palmu štváči, třeba před villou onoho • vynikajícího« průmyslníka 
vál sebe větší a krásnější prápor těžce zlacený a třeba byl i ,za
kladajícím členem' Schulvereinu. Snad vůdcové hnutí v ohni boje 
pozbyli částečně nepodjatosti úsudku, snad se mnohdy i pře

chmátnou v tónu i ve volbě prostředků: jádro jejich snah, vzrůsta
jící hnutí třídních dělníků, jich zdvíhání se z nevýslovné bídy 
k blahobytu a vzdělání, dlužno vděčně uznati nejen se stanoviska 
čistě lidského nýbrž i národního.' -- U nás národní antisemitism 
nedovedl za žádnou cenu zapustiti kořeny v naši mládeži, ale my 
máme mezi svou mládeží silnou stranu, která se snaží usilovně 

spolupracovati k pozdvižení rozumovému, a tito mladí lidé a jejich 
orgány to byli, kteří první zasaženi byli kosou Thunova výmineč
ného stavu. To jest ovšem význačnou známkou pro porozumění, 
jaké tato vláda má v této otázce, vláda, která brzo potom uznala 
za dobré učiniti reverenci před všeobecným právem hlasovacím. 
Nás neodstrašuje okolnost, že dělníky prohlašujete za mezi
národní, abychom v nich neviděli příslušníky svého národa, aby 
chom nebojovali za jejich zájmy, třeba by se stavěli mimo naši 
stranu a třeba utvořili také docela novou stranu pro sebe ... 
Otázka stala se zajisté akutní okolností, že vláda sama předložila 
návrh, kterýž - aspoň v zásadě - uznává všeobecné právo vo
lební. Nechť jakékoli jsou nejbližší osudy předlohy a i našeho 
návrhu, třeba vláda, třeba hrabě Taaffe uznají za dobré, aby 
celá věc na nějaký čas zmizela v propadlišti, balvan jednou dostal 
se v běh, a ani nejsilnějsí a nejmocnější reakční koalice nebude 
s to, aby tuto otázku odklidila opět ze sněmovny, a aby uklidnila 
tento dům, který bez toho není klidný. . . Snad tak zvané velké 
strany oddávají se naději, že v tomto okamžiku trojnohá většina 
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stojí mnohem pevněji, než kdy stála, upevněná společným poutem 
reakčního odporu a boje proti právům lidovym, tomu všemu 
tak bylo, byť podobná většina pokojně se sešla a zde uzavírala a 
debatovala a těšila se z vítězství, že dokonce porazila kabinet 
Taaffův, to nic nemění na věci. Sama předloha vládní, která vzdává 
čest - aspoň theoreticky - všeobecnému právu volebnímu, zna
mená více než slib, tato vládní předloha znamená tolik že k vře-
I' ' emu a upřímnému přesvědčení veliké massy lidu, že z rakouského 
zmatku nelze vyváznouti než zavedením spravedlivého, to jest vše
obe~.ného pří,mého práva volebního, konečně volky nevolky při
druZllo se ta ke přesvědčení nejvyšších a nejzodpovědnějších úředních 
~ruhů ve st.átě ra~ouském. V tomto společném přesvědčení, jež 
Jednou VySVitlo a Jehož světlo již nezmizí, spočívá záruka dalšího 
~okroku a konečného vítězství této idee. Tato idea je také naší 
ldoeou, náleží k nejdůležitějším a od počátku pevně hájeným člán
kum programu naší strany, a až tato idea zvítězí, a to - dá Bůh _ 
stane se brzo, nebudeme mezi přemoženými.« - Neštěstí ústav

~íh~ Rak~uska m.á svůj původ ve lži volebního řádu Schmerlingova, 
Jfmz se prekrucuJe a zastírá skutečnost; jakmile bude odstraněn 
potřeba federalismu objeví se nevyhnutelnou. ' 

Bylo přirozeno, že privilegovaní, jejichž moc byla opravou 
ohrožena, neodevzdali se snadno svému pádu. Po prvé Taaffovi 
podaříio zjednati pevnou většinu v parlamentě: ovšem proti sobě. 
Pomocí císaře, jenž mu zůstával věren, byl by mohl se po
kusit, aby čelii bouři. Byl však příliš chytrý, aby nepoznal ne
snáze zápasu. 

Weckerle, předseda rady ministerské v Uhřích, zatím nastoupil 
na ~houlost~vo~ půd~ oprav cír~evnícb, a návrhy jeho vzbudily pří 
dvor.e nevol! malo taJenou; kabmet Budapeštský, zvyklý větší ústup
nostI, nemrzela krise, kterou by panovník byl nakloněn k větší 
povolnosti. Prováděl s takovou rázností zákony o národnostech 
že sčítáním lidu r. 1890 zjištěn neobyčejný pokrok živlu mad'ar~ 
skéh~. Ale vůdcové většiny, kteří věděli, jakými prostředky bylo 
dosaze~o . tohoto ;ítězství: nedali se opojiti svými úspěchy, a byli 
postrasem federalIsmem, Jenž byl koncem opravy Taaffovy.Ministr 
v~cí zahr~ničnlch, Kálnoky, nechtěl, aby byly ještě kompliko
van~ velmi, z~ple.tené delegace, a ministr války bál se o jednotu 
arm.ady. ~lsar VIlém II. se netajil se svým odporem k náčelníku 
kabmetu, Jenž hledal opory své ve stranách málo příznivých spolku 



566 

německému. Koalice, jež povalila Hohenwarta, takto se potají obnovila 
s menším hlukem. Taaffe necítil v sobě odvahu, aby čelil hněvům, 
jež by byly vzbuzeny opatřeními vládními. Nemiloval nikdy těchto 
prostředků krutých: vyhlížím-Ii jako ministr převratu státního? pravil 
jednou ve sněmovně. Od čtrnácti let, co byl v čele vlády, vůle 
jeho oslabla, jeho způsob života byl málo rozumný a jeho zdraví 
poškozeno. Dne ll. listopadu r. 1893 požádal za propuštěnou. 

Padl čestně, důstojně při otázce důležité, a nechybělo mu 
ducha k dostižení někdy velikosti. Zdá se, že potomstvo bude ho 
posuzovati shovívavě, a bylo by křiklavou nespravedlností stavěti 

jej cio téže řady se Schmerlingy, Beusty neb Auersperky. Jeho 
nejvážnější chyby byly jen důsledkem systému politického, jejž 
mu odevzdali jeho předchůdcové; volební řád, zavedený od nich, 
vydav panství menšině, otevřel cestu tržení a porušování, jež 
zvrhovaly život politický a zlehčovaly svědomí; Taaffe, jehož rádi 
obviňuji, že snížil parlament, pracoval - ovšem příliš bázlivě -
o odstranění některých nejpohoršlivějších zlořádův, a je ku po
divu, že i historikové, kteří věří, že všeobecné hlasování znůsobí 
mír v Rakousku, jemu trpce vyčítají opatření, jimiž usnadnil jeho 
příští. Chyběla-li mu rozhodnost a pevnost, měl aspoň zásluhu, že 
pochopil, že podmínkou usmíření národů je snášelivost v a spra
vedlnost, a že je nesmyslno chtít vládnouti proti většině. Cechové, 
kteří nelítostně odsuzují jeho kolísání, neměli by zapomínati, že 
jim vrátil většinu na sněmě pražském, a že založil universitu če
skou, a že v zásadě uznal rovnoprávnost jazyků. 

Jeho intelligence byla značná a jeho dobrá vůle upřímná; 

aby se stal státníkem znamenitějším, chybělo mu snad jen vycho
vání mužnější a ovzduší příznivější. Se svými dobrými vlastnostmi 
i se svými nedostatky jest význačným typem toho, čím může 
býti rakouský politik starého řádu, obratný, zvyklý všelikým pro
středečkům a libující si v nich, málo se zabývající vzdálenou bu
doucností, vládnoucí »od případu ku případu«, bez jiné starosti 
než aby Ee vy hnul skokům a převratům. V jistých chvilích ne
snáze bývají takové, že jest úspěchem žíti den od dne, a když 
ministr vykonal tento skutek silácký, udržeti po čtrnácte let tuto 
vratkou rovnováhu, obratnost nestačí k vysvětlení takového zá
zraku; je třeba aspol1 zrnka onoho hlubokého porozumění potře
bám národů, jímž vyznačují se mužové, jichž jméno ctěno jest od 

historie. 

HLAVA ČTVRTÁ. 

POSLEDNÍ ZÁPASY.l 

Rakousko na konci ministerstva Taaffova. Pokrok Slovanů i roztržka Němců. 
Všeněmci. - Windischg.ratz: koalice zájmů. Nezdar ministerstva dokazuje, 
že nelze vládnouti bez Čechů. - Ministerstvo Badeniho: jeho váhání. Pro
paganda všeněmecká. Volby do říšské rady (1897). Nařízení jazykové. Boj 
parlamentární; propuštění Badeniho. - Ministerstva Gautschovo a Thunovo. -

Korber: poslední volby. - Závěr. 

Roku 1878 Rakousko přes bouře a převraty v skutečnosti 
ještě jen velmi málo se lišilo od Rakouska, jaké bylo v před
večer roku 1848 neb i na konci X V III. století. I při říšské radě 

Schmerlingově vyznačovalo se hlavně rozdělením říše na dvě části 
pronikavě rozdílné a v zemích dědičných všemohoucností koruny 
a panstvím německým. Čtrnácte let ministerstva Taaffova neotřáslo 
dualismem, ale postavení Rakouska, vlastně řečeného, pozměnilo 

se hluboce. 

1 Srb, .Od nastoupení Badenova do odstoupení Thunova«, 
v Praze 1900. Dílo velmi užitečné, podává všecka data důležitá. 

K revuím již označeným přidružuje se .R e v u e pol i t i q u e e t 
par I am e n tai re< (v Paříži) s pravidelnými přehledy politickými, bohužel, 
dosti strannickými. - Vedle Vlčkovy .0 s vět y., jež zůstává orgánem pravé 
strany státoprávní, .N aš e dob a<, redakcí T. G. Masaryka, a »R e v u e 
čes k á<, inspirovaná Kaízlem až do smrti jeho (t 1901) vyjadřují tužby 
nových generací. 

Nové spisy, velmi poučné pro poznání stran, jsou: Masaryk, .N a š e 
II y něj š í k r i s e< (Pád strany staročeské a počátkové směrů nových), 

Den i s - Van č u r a: Čechy po Bílé hoře. ll. 38 
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Obecně bývá obviňován, že chtěl býti jen ministrem koruny, 
a je naprosto jisto, že by mu nebyla nikdy připadla myšlenka 
vládnouti proti vůli panovníkově neb i mimo něho. Nebyl ministrem 
parlamentárním v obyčejném slova smyslu. Aspoň na rozdíl od 
svých předchůdcův opíral se o skutečnou většinu a představoval 

průměrné mínění veřejné. Nebyl tudíž přinucen chápati se obyčej
ných prostředků násilných. Nelibova! si ve velikých činech hrdin
ských a nedovolával se rád zásad odvěkých, naopak snášel diskussi, 
ponechával dosti rozsáhlou svobodu tiskovou a nezapovídal spolků. 
Zásluhou jeho despotism povolil znenáhla, a život politický stal se 
pravdivějším; jestliže jeho úskoky působily jakési zborcení institucí 
parlamentárních, aspoň nefalšoval jich nestydatě, jako Schmerlingové 
a Lasserové, takže nabyly jisté skutečnosti. 

v Praze 1895. - Jiné jeho spisy historické a sociologické:» Karel Ha v!íček<, 
(Snahy a tužby politického probuzení), v Praze 1896 [2. vydání, 1904 J • 
,Palacký's Idee des bohmischen Volkes<, 1898, a .Otázka 
s o ci á I n Íe, 1898 ,(v něm. překladu 1899) užitečně přispi§jí ku poznání pří
tomné situace v Cechách. - Herben, .D es e t let pro tip r o u d u<, 
(Vzpomínky a zkušenosti českého novináře), v Praze 1898, nadšená chvála 
strany realistické, přestává pří roce 1888. - »Rám c o v Ý pr o g ra m s tr a n y 
1 i d o v é< (realistické) (zPtáva o sjezdu 31. břez.-l. dubna 1900). 

Mladočeši: KaizJ, .C e s k é myš lén k y<, v Praze 1895. Jeho studie 
o jazykové otázce v Ceské Revui, L, Č. 5 - 6 (1898) jest velice důležitá a vy
týká základy, na nichž může býti zjednán trvalý mír mezi Němci a Slovany. -
Kramář, >D a s b 6 hm i se h e S t a a t s rec h t<, 1896. - Srovn. oba články 
o krisi rakousko-uherské a o krisi rakouské v.Revue de 
Paris< 1897 a 1899. tVác. Škarda, »Národní strana svobodomyslná 
a její programe, v Praze 1897. 

Radikálové: .Program a úkoly strany radikálně-pokrokové«, 
v Praze 1897. Doplniti třeba řadou spisků, vydaných od .Samostatnosti<. 
O počátcích strany: '!.Proces s tak zvanou Omladinou«, sbírka pra
menů, vydaná od A. Cížka a AL Hajna (v Kolíně 1894). 

Strana socialistická je posud v počátcích organisace, a dlužno v ne
dostatku přesných prací spokojiti se zprávami, nasbíranými v časopisech 
vídeňských jež zasluhují jen velmi málo důvěry. 

O Němcích viz řadu článků, sebraných pod názvem .D e u t s che A rb e i t 
in B6hmen<, v Berlíně, 1900, Fakt sám, že podobná práce vydána byla 
v Berlíně a ne v Praze, je význačný. - Agitace všeněmecká byla studována 
s mnohou svědomitostí a talentem od Chéradama, .L' Eur ope e t I a q u e
stion ďAutriche au seuíl du XXe siécle<. v Paříži 1901 [do češtiny 
spis ten přeložen od Fr. Nerada, v Praze 1902]. Z nejzajímavějších brožur vše
německých vyznačuji: .Oesterreich als Einheitsstaat<, v Mnichově 
1899; Naumann, >Die Deutschen in Oesterreich<, v Berlíně 1899. -
>Deutschland beím Beginne des XX. ]ahrhunderts<, v Berlíně 
1900. - Zajímavé zprávy nalezneme též v brožuře, uveřejněné od Schmidta
Beaucheza v době zmatků po pádu Badeního: .La lutte de la Boheme 
contre le pangermanisme«" v Paříži, 1898 (ovšem třeba užiti jí 
opatrně). - O přítomné situaci Cech viz výborný spisek Hanticl!ův, .La 
Boheme ďaujourďhui", v Paříži 1902, a jeho přehledy politické v revui 
francouzské ~D r o i t P u b I je'. 
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Tato přeměna - posud jen neúplná - mocnářství absolutisti
ckého ve vládu lidovou, jasně prokázala skutečnost, kterou centra
listé dosud hleděli zatajiti, totiž, že Rakousko je mocností slovan
skou. Ze dvaceti šesti millionův obyvatelů čítá se 9 millíonů Němcův, 
a tito nemohou věru pomýšleti na pohlcení 6 millionů Čechů, kteří 
sami představuji 23'24% všeho obyvatelstva v Předlítavsku, proti 
35'78% Němců. K Čechům dlužno připojiti ještě 4,260.000 Poláků, 
3,375.000 Malorusů, 1,200.000 Slovinců a 711.000 SrbochorvatŮ. 

Zajisté pessimistické důvody některých statistiků, kteří mluví 
o domnělé fysiologické degeneraci kmene germánského v Rakou
sku, neznamenají mnoho, a nevěřím hrubě v možnost, že by Če· 
chové znovu zabrali kraje severní a severozápadní svého králov
stvL 1 Ale není zajisté méně zpozdilé, předpokládati, že Němci 
zgermanisují většinu velmi uvědomělou, žárlivou na svá práva, 
utuženou dlouhým zápasem, a jejíž vytrvalost a činnost uznávají 
sami její odpůrci. 

Jedinou nadvládou, kterou Němci dosud zachovávají nad Čechy, 
jest jejich bohatství, a je zcela možno, že si ji udrží ještě na hodně 
dlouho, protože kraje, od nich obývané, mají podmínky mnohem 
příznivější pro rozvoj průmyslový. Je však pravdě podobno, že 
tato nerovnost, jež se již zmenšila, zmírní se značně v budoucnosti, 
ba i bez toho demokratický vývoj, který všudy děje se na ujmu 
tříd vyšších, bude míti v zápětí vzrůst vlivu většin slovanských. 
S druhé strany roztržky, nad nimiž jásají protivníci Čechů, jsou 
dosti povrchní. Strana klerikální, jež má málo stoupenců v Čechách, 
jest jim příznivá, protože obává se hlavně vítězství Hohenzollerů. 

1 Aspoň v budoucnosti historické, Jedinou změno~ pravděpodobnou je 
nenáhlé zmizení ostrůvků ztracených v cizím územÍ. Cechové takto získali 
již Prahu a t Plzeň; jsou téměř pány Budějovic; dobytí Brna a t Olomúce 
jest jen otázkou let. Naopak je náramně pravdě podobno, že menšiny české 
v Liberci a Mo.stě nenabudou skutečně nikdy vlivu politického. Vídeň přes 
svých 200.000 Cechů zůstane též podstatně městem německým, ale otevřeným 
vlivům slovanským, a není nemožno, že posléze hráti bude úlohu vědeckého 
centra Slovanstva, jak to o ní předvídal Kopitar. Prozíravá a smělá politika 
měla by právě ve Vídni založiti druhou universitu českou, jejíž zřízení ne
může býti dlouho odkládáno. - J. Herkner, .D i e Z u k u n ft der De u ts c h· 
O e st e rr e i che r< a M. Hainisch (týž titul) velmi pessimisticky smýšlejí o bu
doucnosti Němců v PředIitavsku: statisticky dokazuje se vskutku, že vývoj 
obyvatelstva v krajinách německých je dvakrát a mnohdy též třikrát méně 
rychlý než v krajinách slovanských. - Nepřičítám těmto číslicím žádné víry. 
Nejprve statistická data bývají dosti křivá ke zkažení důsledků, potom Herkner 
a Hainisch jsou nuceni uvažovat o prostředcích, jež neznamenají nic, a konečně 
běží tu především o proměnlivé zjevy hospodářské, jichž obecný vliv na roz
dělení moci je slabý. 

38* 
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Socialisté, kteří tvrdí, že nenávidí různic národních, snadno budou 
přivedeni k společnému postupu se Slovany, kteří představují vše
obecné hlasovací právo, vzpouru proti utlačovatelské oligarchii 
a boj proti cizím kapitalistům; opravy agrární, jichž cílem by bylo 
odstranění latifundii, byly by velmi výhodné pro Čechy. .ostatní 
skupiny politické v království, jež vedou si velmi hlučně v novinách, 
přes prudké polemiky srovnávají se všecky v usilování o rovno
právnost národův a o samostatnost království; jestli neodvislí, 
radikálové nebo realisté vystřídají Mladočechy, jako tito vystřídali 
Staročechy, některé podrobnosti se změní asi, program však zůstane 
týž v hlavních svých rysech, protože v cíli, jehož jest dostihnouti, 
národ jest jednomyslný, a že strany nejodpornější s touž energií 
domáhají se svobody a rovnosti národů federaiismem. 

Hnutí vzrůstá čím dále tím více. Je jisto, že v Brně bude 
za krátký čas universita česká, a že jest odsouzen řád volební, 
jenž prodloužil převahu měšťanstva německého. Morava v nejbližší 
budoucnosti bude střediskem odporu federalistického, pevnějším 

než Čechy, protože tam připadá 1,727.000 Čechů ze 2,437.000 
všeho obyvatelstva. V Slezsku 366.000 Slovanů je dosti silně 

zorganisováno, aby v šachu drželi Němce, sotva tak četné, a sou
peřství mezi Čechy a Poláky mizí, jakmile jde o obranu proti 
společnému nepříteli. Posléze jestli není nemožno, že Maďarům 
podaří se potlačiti Slováky, kteříž od doby, co odtrhli se od Prahy, 
jsou v postavení velmi těžkém, a jejichž budoucnost je nejasná, 
však pomyslíme-li na vytrvalost, jíž jsou schopni sedláci, a na 
stálost tradicí, konečné jich podrobení zdá se dosti pravdě ne
podobno, a snad spíš i oni budou získáni propagandou slovanskou 
a poskytnou voji protiněmeckému vzácnou zálohu dvou millionů lidí. 

Zároveň Čechové doplňují svůj vývoj. Jejich jazyk, roku 1860 
ještě kolísavý a polostrojený, jest pevně ustálen; děti učí se 
mu v rodině, studují jím ve škole, a němčina je jim nadále jen 
řečí cizí, jíž mnozí z nich hovoří plynně, ale jíž nedávají víc 
instinktivní přednost. Protože po dlouhý čas průmysl a obchod 
byly v rukou cizinců nebo Židů, mnoho mladých lidí po odbytých 
studiích universitních hledalo štěstí svého v cizině nebo vstoúpilo 
do úřadů správních: u některých ovšem ochablo přesvědčení, ne
zmizelo však, a v případě nejméně příznivém skepticism jejich 
tím, že zdržuje prudkost příliš horlivých představených, stačí 

zlomit útočný návrat germanisace. 
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Povšechný stav v Rakousku prospívá záměrům federalistickým 
v království. Poláci, dlouho dráždění manifestacemi rusofilskými 
v Praze, poznali konečně, že Rusko ani nepomýšlí hrubě na Čechy, 
a že tito, jsouce příliš žárliví na svoji svobodu, nechovají nej
menšího přání zaniknouti v oceánu moskevském. Politika pruská 
ve velkovévodství Poznaňském, nespravedlivá a surová, vzbudila 
v Krakově staré city nenávisti proti Německu, a toto záští je 
zvláště prudké ve straně demokratické, která, jakkoli pevně panství 
šlechty je zakotveno v Haliči, počíná v shromážděních hráti důle
žitou úlohu. Malorusové byli až dosud jen trpným nástrojem 
v rukou ministrů: tou měrou, jakou se budí ze své malátnosti, 
přicházejí zaujmout své místo ve voji slovanském. Konečně Slovinci, 
jichž pokroky jsou velmi pozoruhodné, a kteří dostoupili vysokého 
stupně vzdělanosti, staví nepřekonatelnou hradbu vsakování ně

meckému. A zajisté jde posud jen o koalici; každá skupina 
slovanská má svá vlastní přání a svůj program, který není vždy 
snadno srovnati s programem skupiny sousední, a bude třeba 

dlouhé doby, aby byly uspořádány tyto požadavky a urovnány 
ctižádostivé snahy, vzniklé ze zápasu. V jedné věci aspoň všickni 
Slované se srovnávají, nechtějí snášeti nadvládu cizí a žádají zru
šení vlády centralistické, jejíž podmínkou je nadvládí nenáviděného 
kmene. 

Jejich přání docházejí příznivého přijetí od konservativců růz
ného původu, velmi četných v německých zemích alpských, k nimž 
až dosud hrubě neproniklo záští národní. Antisemité opět, přes 

útoky Luegrovy proti Čechům, jsou tak upoutáni svým hněvem 
proti Židům a Mad'arům, že proto rádi zapomínají na Slovany a 
nelze-Ii počítati vážně s touto stranou nespolehlivých agitátorův, a 
všedních ctižádostivců, jejichž neustálé kolísání a nesmyslné dekla
mace jsou trvalou urážkou smyslu veřejného, není proto nevy
hnutelně pravdivo, že dělí síly německé a vážně oslabují jejich 
postavení. 

Proto v době pádu Taaffova Slované, kteří tvoří ohromnou 
většinu obyvatelstva, měli proti sobě jen dva nebo tři milliony 
centralistů, zaražených a nejistých. Zdá se, že by za těchto okol
ností nebývalo velmi nesnadno změniti soustavu politickou tím 
způsobem, aby se zajistila vážnost všech práv zákonitých a učinila 
přítrž agitacím, v nichž říše se potácí od dávna. A přec až do 
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dneška nezdařil se žádný z pokusů smiřovacích, a nikdy situace 
nebyla tak nejasná a zmotaná, jako za posledních let. 

To vysvětluje se bázlivostí státníků, kteří se neodvažují vy
znati potřebu radikální změny pro trvalost odvěkých tradicí, jež. 
vzpírají se novým potřebám národů, pro slabost stran opposičních 
jež neosměiují se programem čistě federalistickým a liberálním na
hraditi starý program státního práva, konečně a zvláště pro nátlak 
Uher a Pruska, jež mají zjevný zájem o udržení s t a tu q u o. 

Tou měrou, jak se zápas prodlužuje, hrozí změniti svou po
vahu a státi se otázkou evropskou spíše ještě než rakouskou. 
Vskutku Němci v mocnářství, kteří se cítí stále neschopnějšími 

zastaviti rozmach Slovanů, volají ku pomoci své bratry zahraniční, 
a dřívější centralisté rakouští mění se rychle ve Všeněmce. 

Strana všeněmecká, která počala se zjevovati za ministerstva 
Hohenwartova, zmizela téměř za vlády Auersperkovy. Za Taaffa 
zorganisovala se znova, zřídila své řady a ustavila svůj program: 
chtěla, aby výminečné postavení bylo uděleno Haliči, BukOVině a 
Dalmacii, jež zatím je těžko poněmčiti, a aby Předlitavsko, takto 
uvolněné, stalo se jakýmsi příslušenstvím císařství Německého: 

stane se členem Zollvereinu, němčina bude uznána za řeč státní, 
trvalá smlouva s Německem bude zapsána v ústavě. Četné spolky 
se utvořily, aby šířily tyto ideje, Schulverein, jenž měl v brzku na 
tisíce stoupenců, Bohmerwaldbund, Nordbohmischer Excursions
Club a j. Schonerer, vůdce tohoto hnutí) řečník bouřlivý a roz
vláčný, nalezl oddané pomocníky mezi průmyslníky na severu 
Čech, kteří byli opojeni neobyčejným hospodářským rozvojem 
řÍŠe Hohenzollerské, a mezi profeiilsory německé university v Praze, 
kteří byli znepokojeni pravidelným ubýváním počtu svých žáků. 

Pokrok Všeněmců byl dosti dlouho zdržován opatrností kní
žete Bismarcka; protože neměl svědomí úplně čisté vůči Rakousku, 
na odiv stavěl neobyčejnou nápravu. Ovšem to nevadilo mu, aby 
dal vyšinouti se radikálům. Strana velkoněmecká, poražená 
r. 1848 a 1866, pak na chvíli zmatená úspěchem Pruska, znenáhla 
nabývala opět jisté pevnosti. Když nadbytek produkce způsobil 
zřízení prvních osad německých, publicisté tázali se, zda místo aby 
hodně daleko vyhledávaly se pochybné prostředky, nebylo by 
moudřejší otevříti plně obchodu národnímu země, jež byly pnro
zeným rozšířením říše. Jednota všeněmecká ustavila se pevně 

573 

r. 1894 a dnes čítá se více než 20.000 stoupenců. 1 Má svůj officiální 
časopis .Alldeutsche Zeitung< a vzbudila hojnou literaturu. Její 
pozornost ovšem nejprve obrátila se k Rakousku: bude vskutku 
první přivtěleno k onomu Zollvereinu střední Evropy, který bude 
oředehrou založení mocnářství o stu millionů lidí, který bude obsa
hovati Rakousko, Švýcarsko, Hollandsko, a jehož státy poddanými 
budou Polsko, Rumunsko a státy balkánské. - Tyto snahy jsou 
sice vzdálené, ale budoucnost V Ý c hod ním a rky tane na mysli 
politiků německých, a prof. Lenz, jeden z nejznamenitějších před
stavitelů mladší školy historické, připomínal nedávno svým žákům, 
že jednota německá není dokončena, a že dílem XX. stol. bude 
vlasti vrátiti země, které jsou ještě mimo říši. Pomyslíme li na vliv, 
jímž university působily vždy na veřejné mínění a na rozvoj udá
lostí, podobné příznaky nemohou zůstati nepovšimnuty. 

Jednota všeněmecká přivábila k sobě největší odpůrce Čechův 
a dala jim přesný program a rázné vedení. S ch o n e r e r, jehož 
první výzvy vyzněly na prázdno, shromáždil kolem sebe několik 
fanatiků, Wolfa, jenž redigoval »Ostdeutsche Rundschau«, Ira, 
zakladatele Schulvereinu fUr Deutsche, Pro e I I a a j. Podporováni 
více nebo méně upřímně několika denníky vídeňskými, inspirovali 
řadu listů venkovských, zaplavili zemi provoláními, programy, po
hledními lístky, obrazy, fotografiemi, mobilisovali učitele, seskupené 
kolem Schulvereinu, poštvali dělníky, kteří se báli soutěže sou
sedních proletářů. Jejich program byl jednoduchý a jejich slova 
zvučná, jejich pokrok rychlý; je zřejmě přehnáno, tvrdí-li se s Chéra
damem, že za obloukem, utvořeným Opavou, Trutnovem, Libercem, 
Litoměřicemi a Chebem, zmizely city rakouské, a že toto území je 
zralé pro výboj pruský. Nelze však popírati, že Všeněmci jsou tu 
pány a že umlčeli umírněné. 

Je dosti pravděpodobno, že úspěchy jejich nebudou tak trvalé, 
jak byly rychlé, a vyjímaje snad Chebsko, jež bylo vždy jen pří
věskem království, nezdá se nemožno, že probudí se vlastenectví 
české u obyvatelstva, z jehož nevědomosti kořistí několik nesvědo-

I Viz o tomto hnutí knihu Chéradamovu, .L'Europe et la question 
d'Autriche au seuil du XXe siecle<, v Paříži 1901 [V českém překladu 
Neradově.] Možná připustiti, že Chéradame upřílišil vážnos~ neJ;>ezpe.čenství 
a odchyluji se od něho ve veJ~i mnohý<:h bode~h. .~le I;race Jeho Je pod
niknuta s velikou svědomitost! a obsahUje velmi zaJlmave prameny. E!sen
mann jenž ji posoudil s přísností naprosto přílišnou, nemc:hl mu celkem 
vytkn'outi než omyly v odhadování, co skýtá látku k diskussl. 
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mitých ctižádostivců. Před utišením vpád Všeněmců zastavil na 
chvíli přirozený vývoj věcí, jež připravují postupnou přeměnu Ra
kouska v říši federativní, a dal událostem ráz revoluční. 

Oby'vatelstvo české, zachvácené brzo nákazou vášnivosti sou
sedů, vyčítalo poslancům jich umírněnost, a tito byli nuceni do
kázati jaksi, co dovedou v násilnosti; dosáhli jakéhos úspěchu 
v tomto sportu, nemajíce jiného úmyslu, než aby přivedli své od
půrce k jednání rozumnějšímu. Nemohou si zajisté přáti trvání 
anarchie, jež by konečně poškodila samo trvání říše; chtějí obro
diti ji a ne potlačiti a nemohli by pokračovati v systému boje na 
nůž, aby si tím neodcizili symphatii konservativcu, svých přiroze
ných spojenců. Mezi požadavky lidu, jenž slabostí nazývá jejich 
ohledy, a trvalými potřebami politiky kolísají vůdcové strany a 
z jejich nerozhodnosti těží snaživci, kteří se hledí vyšinouti za 
všeobecného zmatku. Strany se tříšti a programy se splétají, ve
řejné mínění buď se rozněcuje neb umdlévá, a kormidelníku ne
zbývá než skrýti se před bouří a vyčkati bezvětří. 

V jedné ze svých nedávných řečí František Josef mluvil 
o prudkých obratech, jež přerývají doby historické, v nichž je 
dáno národům postupovati na cestách vyjetých: my nemáme štěstí, 
pravíl, žíti v době klidné a jasné, nám je přeplouti nejtěžší víry; 
ty překonávají se jen vytrvalostí a odvahou a často za cenu kru
tých obětí; dlužno však je přeplouti. Po ministerstvu Taaffově 
vešlo se do jedné z oněch nebezpečných soutěsek; ústava Schmer
lingova a Beustova neodpovídala již potřebám a přáním národů, 
bylo třeba buď násilně zapuditi Slovany neb upřímně uznati jejich 
práva. Až podnes nikdo z nástupců Taaffových neosmělil se při

znati, že prochází se rozhodnou etapou, a povznésti se k ener
gickému rozhodnutí: málo však záleží na jejich bázlivosti a na 
tvrdošíjnosti Němců, kteří se opírají vší mocí, aby zastavili loď. 

Jest úkolem nevděčným zápasiti proti proudu a moc okolností 
pracuje pro Čechy. 

* * * 

Nový předseda rady ministerské (od listopadu 1893 až do 
června 1895), kníže Alfred Windischgratz nebyl jim ne
přátelský; mluvíl jejich jazykem se zvláštní elegancí a myslilo se 
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dlouhý čas, že bude předsedou ministerstva smiřovacího, jež se 
očekávalo. Jak tento dokonalý gentleman vznešených Zpflsobi'lv a 
ušlechtilého smýšlení mohl připustit, aby se kompromitoval v ko
aličním kabinetě, jenž samým ustanovením byl odsouzen k malo
moci? Je to jedno z oněch tajemství, jež vysvětlují se zajisté 
osobním zakročením císařovým. Shromáždil kolem sebe spolu
pracovníky prvního řádu, Stanislava Madeyského, jenž po
kládán byl za nejznamenitějšího poslance haličského po Dunajew
ském, a jehož spis o otázce jazykové je dílem velmi znamenitým, 
hraběte B e dři cha S c h 6 n bor n a, znamenitého právníka atd. 
V šickni tito mužové vynikající užili společně svého nadání, aby 
nevykonali nic. 

Trůnní řeč, nekone čně dlouhá, nesrozumitelná, obyčejnou 

frasovitostí, obvyklou v podobném případě, zakrývala špatně strach, 
jenž instinktivním překvapením uvrhl si v náruč strany privilego
vané, chvějící se o své nadpráví. Sblíživši se jen tímto strachem 
společným, pravdě nepodobná koalice, o niž opíral se Wíndisch
gratz, nemohla se jinak udržeti než nečinností; při prvním hnutí 
se rozptýlí. Pokus nebyl nezajímavý. Poslanci čeští byli osamoceni, 
nemajíce jiné podpory než několik Slovinců, podezřelí velko
statkářům; stačili však, aby dokázali, že všeliký pokus vládnouti 
proti Čechům jest odsouzen k rychlému nezdaru. Ministerstvo 
Windischgratzovo znázorňovalo změny, jež se udály od doby čtvrt 

století. 
Kníže, jen aby se mluvilo, předložil rozličné opravy v příčině 

soudnictví nebo dani, některé znamenité; strádaly jen jednou 
chybou, že nebavily nikoho. Jediná otázka rozčilovala mínění ve
řejné, otázka opravy volební, do níž pustiti se neodvážili ani ministr 
ani většina. Zatím co výbor hledal, jak by bez přílišného pohor
šení protestoval směnku, kterou Taaffe vymohl na ní, země byla 
zůstavena sama sobě a záští jitřilo se na nejvýš Ministerstvo nevě
dělo co chce, ale chtělo to rázně a bylo zastoupeno úředníky, kteří 
rádi popuzovali hněv lidu. Místodržitel český, hrabě Fr a n tiš e k 
T h II n, měl po kom se zvésti. Byl synovec onoho Lva Thuna, 
jehož hrdost doktrinářská byla tak nešťastná roku 1848; jeho 
otec František stupňoval ještě úzkostlivost konservativní. Jeto rys, 
jenž vyznačuje dosti dobře panstvo české, že syn, vyrostlý pro
střed rodiny, náležící straně federalistické, lámal hrozně češtinu. 

Ne že by byl nepříznivý Slovanům, dopřával jim z vysoka své 
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ochrany; náležel k oné, JIZ čím dále, tím řidší třídě vlastenců 

českých, kteří se chlubili, že nedbají otázek národních. Obviňoval 
Mladočechy, že budí vášně nebezpečné, a proti nim opíral se 
o velkostatkáře. Taktika byla nevhodná ve chvíli, kdy tito roz
jitřili mínění veřejné, davše se do vleku Němců. 

Neobratnost Thunova prospěla jen nesmiřitelným. Někteří 

umírnění, Her ol d, K a i z I, K r a má ř, Pac á k, zachovávali svou 
chladnokrevnost, hledali příčiny zla, jímž trpí země, navrhovali 
kompromis, jímž by se usnadnilo uklidnění. K r a m á ř domáhal se 
utvoření správy autonomní a odpovědné sněmu pražskému: to by 
byl prý prostředek, jímž by se v společném úsilí sblížily obě 
národnosti, a počátek ery smířeni. - .A k tomu se dostaneme, 
v tom se neklamte I Nejsem ani proto fantastou ani optimistou, 
abych myslil) že si ze samé lásky padneme kolem krku. K tomu 
nás donutí prostě ú.vaha, že idea národnostní není k tomu, aby 
se dvě národnosti potíraly na nůž, a pak železná nutnost, abychom 
společně hájili hospodářské prospěchy tohoto království. To není 
možno jinak, než když umožníte, abychom pracovali společně, 

abychom spojili síly přírodní, které království České poskytuje, 
a také intelligenci obou národů k tomu, abychom zachovali prven
ství království Českého v ohledu kulturním a hospodářském« 

Na tato vyzvání vláda odpovídala tvrdošíjným mlčením. V Če
chách, pravil Thun, je třeba ruky pevné; měl spíše těžkou než 
pevnou, a tak bylo skoro u všech zástupců Windischgratzových: 
tu a tam propukaly bouře, v Istrii, ve Štyrsku, na Moravě, ve 
Vídni. Zprávy z Uher, kde protiklerikální politika Weckerlova 
vedla k vážnému konflIktu a zrůsobila pád ministra věcí zahra
ničních Kálnokyho (v květnu 1895), přispěly k rozmnožení obecné 
předrážděnosti. 

Právě za těchto okolností ministerstvo předložilo svůj návrh 
opravy volební: dojem byl tak nepříjemný, že nezbylo mu než 
odročiti rokování. Čechové chtíce se dostati z lichého postavení, 
též ze vzdoru rozhodli se, vehnati je do tě sna, i žádali, aby se 
hned přistoupilo k rokování, jež zaujímalo mysli všech. Řád par
lamentu rakouského byl složen v době optimistické, i neobsahuje 
téměř ;.ádného článku donucovacího; proto malá, odhodlaná sku
pina dovede zastaviti všeliké jednání. V Budapešti již před ně

kolika lety opposice takto přinutila většinu k ústupu. Když 
Windischgratz žádal, aby přednost měla předloha berní opravy, 
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Čechové odepřeli to, rozmnožili čtení interpellací a hlasování podle 
jmén a tak dobře použili zbraní, jichž jim poskytoval řád sně

movní, že rokování musilo být odročeno (v červnu 1895). 
Úspěch to nebezpečný I Zda Slovanům, kteří mají většinu 

v Předlitavsku, plyne prospěch z toho, ničí-li vliv říš ké rady? 
N emůže-!i v tomto shromáždění zástupců rozličných zemí býti 
právoplatně zjednána nová smlouva, kterou by bylo znovu vybu
dováno mocnářství? Námitky některých juristů, kteří bojí se tím 
oslabiti státní právo, jsou náramně slabé, protože od půl století 
poslanci království přijali nebo podnikli moc parlamentu ústřed

ního, a opravdu přílišná důležitost přikládá se právnickému forma
lismu, předpokládá-li se, že práva národa závisí na mísU', kde 
složí se smlouva, je potvrzující. Oč běží celkem, ne-Ii o upravení 
poměru Čechů k druhým národům, tak aby v říšském sněmu vy
konávali vliv poměrný svým silám, a aby zabezpečeny byly jejich 
zákonné zájmy? Je-li možná smlouva spravedlivá, kdo by ji složil 
lépe než svobodný sněm, v němž zasedají zástupci všech skupin, 
jimž stejně záleží na zachování a zdaru mocnářství? 

Ostatně proti tak ubohému odpůrci, jakým byl Windischgratz, 
nač bylo třeba takového úsilí? - Většina se rozptylovala sama. 
,Slovinci žádali již od několika let, aby utvořeny byly pobočky 
slovinské při třídách gymnasia t Celjského. - Němci, kteří po
kládají toto město za baštu svou v jižním Štyrsku, odpírali tomu 
ostře. Otázka, třeba vážná, nebyla by ospravedlňovala roztržku. 
V skutečnosti členové koalice cítili ošklivost k sobě a čekali jen 
na záminku, aby se vzdali spolku, jenž ukládal jim nesnesné ne
pohodlí. Proto, jakmile výbor rozpočtový schválil položku o roz
množení tříd na gymnasii Celjském, levice německá pospíšila si 
s prohlášením, že nebude podporovati více ministerstvo, a Win
dischgratz odstoupil (18. června 1895). 

* * * 

Badeni, který po něm nastoupil po krátkém interimu (od října 
r. 1895 do listopadu 1897), měl vůbec špatný tisk, čemu nelze se 
diviti, protože korrespondenční kanceláře evropské dostávají své 
zprávy od listů vídeňských, rozhodně nepřátelských kabinetům, jež 
nejsou bojovnými ministerstvy německými. Přihlédneme-li blíže 
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k věc~, poznáme, že nesčetné stížnosti, jež činí mu jeho odpůrci, 
shrnují se v jediném slově: je to Polák. Snad je to neštěstí býti 
Polákem, ale není to ještě zločin, a nezdá se, že Poláci jsou v tak 
špatném postavení, aby v Rakousku hráli úlohu rozhodčí. 

Badeni nebyl ani snílek ani hrdopýšek, a nechtěl ani pro
vokovat Němce ani zvrátit ústavu; by! však dosti prozíravý; že 
poznal potřebu nenáhlého zavedení nové vlády, odpovídající více 
skutečnosti. Rozšířiti jistou měrou pravomoc sněmův, uvolniti 
pouta ústřední správy, uznati práva rozličných jazyků, dále ne
sahaly jeho záměry. Věděl, že tyto změny - skrovné samy sebou _ 
narazí na mnohé předsudky, ale netušil bouře, jež rozpoutá, a ne
pochyboval, že své odpůrce unaví oporou svou v císaři a svou 
vlastní obratností. Vynikal znalostí lidí a zkušeností ve věcech 

~tátnických a rád si hrál s bouří. Dopustil se chyby podobné 
Jako Taaffe, zahrával si příliš dlouho, a když přiveden byv do 
~ísně, byl přinucen vysloviti své záměry, byl zmaten odporem, 
Jemuž dopřál času k organisování se, a jenž překonával i jeho 
moc i jeho odhodlanost. 

Řeč, v níž vyložil svůj program a v níž harmonicky vyrovná
valy se hold, vzdaný kultuře německé a pokroku Slovanů, nelíbila 
se nikomu; v Rakousku nebývá to zlým znamením. - Ministr 
zval strany ke svornosti: narovnáni rakousko-uherské docházelo 
roku ,1897, běželo o důležité věci; doufal, že parlament pro 
podruzné odchylky nebude chtít zanedbávati vážné prospěchy, jež 
má na starosti. 

Navrhoval příměří, zavazoval se osobně, že neučiní nic, čím 
by porušena byla rovnováha. Nejprve hleděl obratně odstraniti 
návrh opravy volební změnou pokud možná nejmenší ve s t a tli 
q U o. Ke čtyřem starým kuriím připojil pátou, kteráž obsahovala 
st~tní o~čany, kteří dovršili čtyřiadvacátý rok věku, z volebního 
prava neJsou vyloučeni, a před vypsáním volby aspoň šest měsíců 
bydlí ve volebním okrese. 1 

Tento bědný pokus důrazně vyjadřoval nesmyslnost volebního 
řádu Schmerlingova: 5400 velkostatkářů volí 85 poslanců, 583 členův 

, 1 ZákOl} ze, ?ne 14. června 1896. Voliči, zapsaní do jedné ze čt ř 
starych kum, mel~, ta~to. dvojí hlas. Ve většině nových okresu zákon ust~
novo,va! volby ?epnme; .len tam, kde domácí sněm se usnese na přím' ch 
vol~ach ~emskych v O,bCIC~ ::enkov;kých, voliči páté kurie volí také pří~o. 
Ze 12 m~st poslaneckych, Jez utvorena byla zákonem 18 náleželo Čechám 
7 Morave a 2 Slezsku. ' , 
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obchodních komor jmenují jich 21; 380.000 voličů městských 

a 1,380.000 voličů venkovských zachovalo svých 118 a svých 
129 zástupcův; uprostřed parlamentu, takto složeného, jaká mohla 
být úloha poslanců volených obecným hlasováním! Badeni si 
gratuloval ke své obratnosti, kterak lacino podal důkaz svého 
liberalismu. Netušil, že noví poslanci nebudou míti jiného přání 

než zničit organism, kterýž obmezoval je na úlohu statistův, a že 
k dosažení toho nebudou se lekati nejhoršího násilí. 

Však bylo by mu tehdáž bývalo snadno, aby uvědomil si 
nevhodnost svých vytáček a své bojácnosti. Marně hlásal všemi 
toninami svůj obdiv k Německu, centralisté neměli veň důvěry a 
stavěli se na odpor plánům, jež mu podkládali. Všeněmci mobili
sovali své síly a tiskli liberály, kteří své voliče kolísající udržovali 
jen tím, že přejímali program a tón Schonererův a Wolfův. Mysli 
se jitřily na obou stranách; Čechové, kteří se snažili být klidni, 
byli zachváceni ná.kazou násilí. Ačkoli volbami do sněmu r. 1895 
bylo Mladočechů vysláno více než kdy jindy, bylo na jevě, že 
umdlévají jejich voliči. K a i z I, Her o I d, K r a m á ř, velmi roz
vážliví a umírnění, chtěli jen dorozuměti !'Je s Badenim; však bylo 
třeba, aby jim dal nějakou záruku. Žalostnými příhodami, jež 
vyznačovaly léto roku 1896, nejmírnější dohnáni byli k nej

horšímu. 
České spolky sokolské rozhodly se konat o svatodušních svá.t

cích velkou slavnost v Teplici. Jeto město o t 20.000 obyvatelích, 
jež proslaveno je svými vřídly léčivými, a velmi důležité místo 
v zápase národností. Čechové udrželi se tu do konce XVLstol., 
a průmysl a doly hnědouhelné přivábily v poslední době immi
graci dělnickou, jež kolem Chomútova, Mostu, Bíliny a Ústí utvořila 
ostrůvek český, který statistika úřední páčí na 10.000 obyvatelův, 
a který zdá se zajisté, že je značnější. Toto vsakování rozjitřuje 
tím více Němce, že zde jest slabina jejich posice, místo, kde jejich 
území je nejméně hluboké a nejméně souvislé, takže nebylo by 
nemožné, že v budoucnosti dosti blízké, bude úplně proraženo, 
čím by osamocena byla obě hlavní střediska moci jejich, Liberec 

a Cheb. 
Všeněmci v záměru Sokolů viděli provokaci a ohlásili proti

projevy; ministerstvo, jež obávalo se sporů, zakázalo všecky slav
nosti. Opatření bylo snad moudré, ale bylo velmi trapné pro 
Čechy; právě tak bylo podivno, že zakazováno rozvinouti prapor 



580 

Čech v části království. Němci, pyslll Jsouce svým vítězstvím, 
zdvojnásobili smělost, časopisy jejich hlásaly svatou válku, vyzývaly 
majetníky domův, aby nepronajímali bytů nájemníkům českým, prů
myslníky, aby propustili své dělníky české; kdokoli v krajinách 
severních a západních odvažoval se veřejně mluviti česky, byl 
urážen, ohrožován anebo bit. Čechy německé náleží Němcům, hlá
salo osvědčení německo-nacionálního »Bundu<, nelekejme se ni
čeho a uchopme se všech prostředkův, abychom je očistili od 
cizinců, kteří je znešvařují. »Svědčí to zajisté o mravním podkladu 
národního snaženi českého, že národ český, který v tomto králov
ství a v zemích s ním ve státní spolek spojených jest národem 
původním, který tomuto království dal jméno i dějiny, který vy
tvořil z něho samostatný státní útvar, který krví a silou svou uhájil 
celistvost a jednotu jeho, který svou prací kulturní a výrobní po
vznesl je mezi nejpokročilejší země střední Evropy, a který mimo 
to tvoří převážnou většinu jeho obyvatelstva, nežádá jiného práva 
národního a jazykového, než jakého v zemích českých nezkráceně 
požívá německá menšina, a že postavil svůj národní program na 
základě úplné národní a jazykové rovnoprávnosti s obyvatelstvem 
německým,« I a na jeho klidné a mírné žádosti odpovídalo se 
boykotem a ranami! Poslanci nejmírnější žádali na ministru, aby 
ku pořádku vola! ony štváče, kteří s Rakouskem zacházejí jako 
s zemí dobytou, a aby srazil jejich smělost nějakým činem, jenž by 
přesně stanovil rovnoprávnost jednotlivých národností. 

Volby do říšské rady (v březnu 1897) byly velmi pohnuté; 
nový parlament obsahoval neméně než dvacet čtyři skupiny, a bylo 
tím nesnadněji vyznati se v této spleti stran, protože programy 
mnohých z nich byly si velice blízké, ježto oddělovaly se navzájem 
jen osobním soupeřstvím. Jeden fakt aspoň jevil se jasně, totiž 
klesání Němců centralistických. Stará levice se 111 klesla na 
70 hlasů a připočteme-li též 44 hlasy demokratických Němcův 
a družiny Schoenererovy, tvořili ve shromáždění 425 členů men
šinu jen malomocnou. 2 Nechtěl-li ministr být úplně osamocen, 
nastala mu chvíle, aby zaujal postavení. 

1 Osvědčení výkonného výboru strany svobodomyslné ze dne 23. srpna 
r. 1896. Otištěno u Srba, .Od nastoupení Badeniova do odstou
pení Th unova,< str. 121-124. 

2 Ze 100 poslanců z Čech Mladočeši zabírali 48, konservativní velko
statkáři 16, liberální velkostatkáři 7, pokrokáři němečtí 12, radikálové ně
mečtí 9, socialisté 7 a národní socialista německý 1. Různé strany české 
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Nařízení jazykové, jež uveřejnil dne 5. dubna 1897, a jež bylo 
ustanoveno, aby mu zjednalo pomoc Čechů, bylo spíše bázlivé, 
a Pacák, který byl přítomen jednání, kde bylo vypracováno, 
uznával, že zůstavovalo němčině ještě jistý zbytek staré převahy: 
ve věcech podstatných bylo celkem jen výkladem článkův ústavy 
kterými již dávno byla prohlášena rovnoprávnost jednotlivých národů' 
v mocnářství. - Úřadové soudní, státní zastupitelstva a úřadové 
správní, podřízení ministerstvům vnitra, financí, obchodu a orby, 
budou povinni v celém rozsahu království Českého odpovídati 
stranám, jež se k nim obrátí, v jazyce, jehož ony užijí; protokolly, 
zvláště kde běží o výpovědi svědků, budou skládány jazykem, uží
vaným od súčastněných stran. V aktech úřady správní užívati 
budou jazyka známého nebo pravděpodobného osob příslušných; 
k úřadům samosprávným obraceti se budou v jazyku, jehož tyto 
užívají ve svých zasedáních Vyhlášky, jež se týkají celé země, 
budou vždy vydávány česky a německy. Ve věcech trestních užije 

se řeči strany obžalované. 

Všemi těmito kusy nařízení roku 1897 nic neměnilo v tom, 
co bylo ustanoveno předešlými nařízeními, na nejvýše s větší 

přesnosti a jasností upravovalo některé věci podrobné. Jedinou 
novotou jaksi důležitou byl příkaz daný příslušným úřadům, aby 
užívaly jazyka žadatelova pro všecko řízení přípravné a ne již jen 
pro oznámení obecenstvu. Tímto ustanovením doplňovalo se na
řízení Pražákovo z roku 1886, a ačkoli němčina dále zůstávala 
výlučným jazykem úřadů v království ve styku jich s nejvyššími 
instancemi, ačkoli jen jí mělo se užívati ve vnitřní službě finanční, 
a konečně ačkoli nová úprava netýkala se správy vojenské, není 

získaly na Moravě 18 míst; se žádným ze sv5'ch kandidátův neprorazily 
v Slezsku. 

Od doby opravy volební roku 1896 říšská rada zab: rá 425 poslanců: 
velkostatkáři 85, města a městečka 118, obchodní komory 21, venkovské 
obce 129; pátá kurie (všeobecného práva hlasovacího) 72. v 

Volby roku 1897 zjednaly pravici malou vět~inu, asi 225 hlasů (63 Cechů, 
68 Poláků, 29 jižních Slovanů, 21 feudálních velkostatkářů, 41 klerikálních 
Němců). 

Stará levice německá byla zdecimována ve prospěch krajních stran, 
lidové strany německé a radikálů německých (SchOnerer, Wolf, Iro a i)· 
Opposice nacionálně-německá (49 pokrokářů, 40 členů lidové strany německe, 
5 radikálů) byla obyčejně podporována od 15 socialistů a 28 ústavověrných 
velkostatkářů. Disponovali takto asi 150 hlasy. 

Malorusové (11), Rumuni (6), křesťanští socialisté (antisemité 28) a velko· 
statkáři centra tvořili massu kolísavou, jejíž rozhodnutí bylo téměř nemožné 
předvídati. 
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pochyby, že Badeni s větší odvahou než jeho předchůdcové po
kusil se češtině navrátiti místo, které jí až posud tvrdošíjně bylo 
popíráno. Počínaje 1. červencem 1901 každý úředník ustanovený 
t při úřadech v království Českém na místo, jež podřízeno jest 
ministerstvům vnitra, financí, obchodu a orby, bude povinen do
kázati průběhem tří let, že píše a mluví oběma jazyky zemskými; 
nižší úředníci v jistých případech mohli být osvobozeni od této 
povinnosti. 

Nařízení ze dne 5. dubna bylo živě kritisováno, a myslím, že 
právem. Jeden z mužů, kteří zprvu nejživěji je schvalovali, Kaizl, 
jenž nepochybně byl jedním z jeho tvůrců, vyznal později, že bylo 
pojato špatně. Je důležito, aby opatření spravedlnosti neměla 

nikterak zdání násilí nebo týrání. Nařízení Badeniho bylo neúplné, 
nedostatečné a ukládalo přece Němcům povinnosti, jež, ač samy 
o sobě zcela rozumné a takové, že byly bez nesnází přijaty 

v jiných zemích, na příklad ve Švýcařích, za hnutí duchů mohly 
býti pokládány za nesnášelivé a umožňovati Všeněmcům, aby kla
mali veřejné mínění. 

Většina důvodů jejich byla dětinská. Obviňovali Badeniho, že 
porušil ústavu tím, že nařízeními rozhodl o otázkách, jež náleží 
fJravomoci říšské rady, aniž pomyslili, že všichni předchůdci jeho 
postupovali týmž způsobem, a že on přestal v skutečnosti na tom 
že provedl přísné důsledky článku XIX. ústavy říšské. Vytýkali 
mu, že sleduje nevím jaký macchiavellistický plán poslovanšťovací, 
co nesnadno se srovnávalo s předností, kterou zachovávala němčina. 
Tvrdili, že, jestliže se žádá od úředníků známost obou jazyků, 
přísným nálezem stíhají se Němci, kteří se nepoddají nikdy 
tomu, aby se učili češtině. Bylo nesn, dno bráti vážně tyto stíž
nosti; postačilo mladým lidem z Liberce nebo Chba konati klidně 
studia na universitě pražské, aby si lehce osvojili znalost češtiny, 
a nebylo to prací neužitečnou, protože čeština jim podávala klíč 

k jazykům slovanským. Byť brali věc s nejhorší stránky, podstu
povali tu jednu z oněch potřeb hmotných, podobných podmínkám 
vývojovým, jež necítí se, jakmile jsou přijaty. 

Jestliže rekriminace Němců nesnesly tudíž vážné diskusse, 
podávaly zvláštní stránku, které vykořistili Všěněmci. Jejich pro
paganda pokročila již dosti, že podle soudu jejich nastala chvíle, 
aby rozvinuli svůj prapor; potírali nařízení ne tak pro ně samé 
než jako symbol rovnoprávnosti, kterou zamítali. Běželo o poznání: 
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zdali Rakousko dále potrvá se svým zvláštním rázem a svými urči
tými zájmy čili stane se přední stráží říše německé. Troubili 
halali proti Čechům, kteří se osmělili pop! rati převahu K u I t u r

vo lku. 
Chybou Badeniho bylo, že nepředvídal prudkost, útoku jemuž 

bylo čeliti. Neopatrně posuzoval zemi podle parlamentu, .kde návrh 
levice, aby byl dán v obžalobu, byl pohrdavě odmítnut 203 hlasy 
proti 163 t (8. května 1897). Menšina se skládala ze živlů velmi 
různorodých, velkostatkářův ústavodárných a Němců radikálních 
nebo pokrokových, antisemitů, ba i socialistů, - které s překva
pením shledáváme v této vřavě a kteří potírali rovnoprávnost jazyku 
pod zámínkou, že odsuzují všeliká privilegia! Naproti této nesou
vislé koalici strana ministerská tvořila kompaktní hromadu, a pro
gram její byl dosti jasný: skutečná rovnoprávnost národností, úcta 
práv historických a samospráva přirozených skupin, obmezení 
pravomoci říšské rady, rozšíření pravomoci sněmův ve věcech 
finančních a správních, škola osvobozená od byrokracie. Badeni, 
nechtěje zvrátit ústavu, uznával potřebu zlepšiti ji tím, že podával 

více práce sněmům zemským 
Levice, jež neočekávala již nic od pravidelného rokování, 

zosnovala obstrukci; bylo třeba uzavříti zasedání (2. června 1897). 
Federalisté nebyli nespokojeni: utvořili většinu pevnou a obdrželi 
od kabinetu prohlášení uspokojivá, neměli nijak proč mrzeti se na 
vřavu radikálů, kteří diskreditovali ústavu. Badeni byl méně po
kojný; neměl odhlasováno ani rozpočet ani narovnáni uherské, 
jež docházelo koncem roku. Odpůrci jeho často mu vyčítali jeho 
násilí, a karrikaturisté rádi označují jej jménem muže s karabáčem. 
Je to jeden z nejzajímavějších opaků pravdy, jež byly rozšířeny 

tiskem. Naopak, lze vytýkati předsedovi rady ministerské jeho 
váhání, jeho téměř chorobnou potřebu šetřiti svých odpůrců. Ne
chtěl si přiznati, že je třeba upustiti docela od zastaralého sy
stému, a vytáčky jeho zůstavily Všeněmcům čas k rozníceni vášni. 

Takto, jak velmi vhodně připomenul Kaizl, ani stý díl 
obytelstva nečetl nařízení jazykové a nerozuměl mu. Lid přijímal 
ochotně báchorky, jež mu přednášeli Schonerer, Wolf, Iro a jejich 
přátelé. Hnutí bylo velmi dobře inscenováno od lidí, kteří studovali 
boulangism a kteří napodobovali jeho postup, ještě jej zdokona
lujíce:. Krajiny severní a západní byly zaplaveny brožurkami, karri
katurami, pohlednicemi, proklamacemi; nesčetné časopisy šířily 

A. Den i s' Van Č II r a : Čechy po Bílé hoře. II. 39 
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zvučné crescendo jejich klateb; v sousedních krajinách pohra
ničních davy byly mobilisovány a opájeny hněvem a stracheI? ve 
schůzkách, kde štváči pronášeli záplavu řečí paličských. Rvali 
plnými hrdly vyhrůžky nejzuřivější proti Slovanům, "těmto cizincům 
na půdě německé«. »Němečtí měšťané a majitelé domů, němečtí 
průmyslníci v Žatci!« pravil jeden z letáků nejrozšířenějších, ~na' 

dešel konečně čas k bezohlednému boji za německou národnost. 
Již prolil tento barbarský národ i krev našich německých bratří, C!) 
chcete ještě horších věcí doznati od této polocivilisované hordy? ... 
Zbrojte k boji! Prvním výpadem na našeho odvěkého n,.epřítele 
budiž, že vy, němečtí měšťané a majitelé domů, všem Cechům 
byty vypovíte, a že žádný Němec jim nesmí popřáti přístřeší. 

Zvláště pak dávejte pozor na české úředníky! Žádný Němec nesmí 
již pod jednou střechou bydleti se svým úhlavním nepřítelem. 
Proto vypovídání z bytů, ale také vypovídání českých dělníkův 

a služek ... Ti Němci kteří našeho vyzvání neuposlechnou a če' 
skému lidu nadále práce a bytu dopřávati budou, poznamenali se 
sami.e 1 

Severní Čechy byly v ohni; menšiny české vydány nejohyzd
nějšímu zacházení, jejich místnosti spolkové byly přepadány, jejich 
děti týrány, zašlo se tak daleko, že na hřbitovech vyvracovány 
kameny náhrobní s nápisy českými .• Ode dneška,< psaly Národní 
Listy ve zprávě o demonstracích ve Chbě (11. července), .není 
Germania irredenta prostou frasi; dnešním dnem naši Němci se 
svými poslanci v čele zcela otevřeně přiznali, že baží po připojení 
k velikému Německu.< - Netajili se tím, po ulicích procházeli se 
s trikolorami německými, zpívali pruské hymny národní, z Teplice, 
Brna, Liberce, Ústí posilány adressy císaři Vilémovi II. Obecní 
výbor ,Jednoty na obranu němectva v cizině' posílal agitátorům 

svůj souhlas a svou pomoc. Na vyzvání, vyšlé z Heidelberka, 
835 professorů jedenadvaceti universit německých podepsalo adressu, 
kterou vyzývali své kollegy pražské, aby vysoce a mocně třímali 
prapor onoho • národa vyššího« jemuž Čechy děkují za svou 

vzdělanost. 

Badeni, překvapen tímto pozdvižením, pokusil se zahájiti 
jednání s levicí; podařilo se mu, že prozradil jí svou nejistotu, 
a když říšská rada počala opět zasedati v měsíci září 1897, stál 

1 Srb, .Od nastoupení Badeniova do odstoupení Thunova«, 
str. 257-258. 
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vůči skupině nečetné sic, ale jejíž zuřivost byla rozjitřena na nej
výš, a jež byla odhodlána neustoupiti před mClffi. Opposice 
byla podporována povzbuzováním, jehož se jí dostávalo zvenčí. 

Předseda rady ministerské v Budapešti Bánffy prohlašoval, že po 
jeho soudě spolupůsobení říšské rady je nevyhnutelné k obnově 
narovnání rakousko-uherského, a odpíral takto Badenimu právo 
vládnouti bez parlamentu. 

Všeněmci potkávali se ve veliké říši sousední s hlučnými a zne
pokojujícími sympathiemi. - .Ano, my se od vás rozloučili,' psal 
jim Th. Mommsen, .a boj rozlučný byl krutý; avšak přes to dou
fali jsme v pevnou pospolitost dvou, po těžkém rozdělení dědictví 
v míru se srovnavších bratří. Že Alpy salzburské a tyrolské i na
dále náležeti budou veškerému národu německému, že Dunaj zů

stane právě tak německým jako Rýn, hroby Mozarta a Grillpar
zera právě tak německými jako hroby Schiliera a Goetha, -
o tom z nás chladnokrevných Severoněmcův nikdo ani v nej· 
prudším zápasu nepochyboval, toť se rozumělo samo sebou. Za 
těch velikých proměn, na něž já starý muž shlížím, sklidili jsme 
mnohé ovoce, jež uhnívá dříve, než se trhává. Avšak pospolitost 
Německa a Rakouska pokládali jsme za skalopevnou. A nyní 
usilují a po š tol é bar bar s t v a, aby pětistoletou německou 

práci pohřbili v propasti své nevzdělanosti... Rakousko jest, 
pokud je německý tmel drží pohromadě... velkým státem, 
Otázka jeho budoucnosti nerozhoduje se v Berlíně; ona spočívá 

ve vašich rukou. Každý veliký stát musí sobě pomoci sám. My 
nemůžeme s vámi jednat, my můžeme s vámi trpět. My doufáme 
v pevnou a jednomyslnou vytrvalost všech znásilněných vespolek. 
Kterak jen je možné, že ve chvíli, kdy se hraje o všecko, poměrně 
tak vedlejší otázka, jako je postavení židů ve státě, ohrožuje vaši 
jednotu? Kterak mohou němečtí katolíci dávati za pravdu těm, 
kdož praví, že katolictví a vlastenectví se nesrovnávají, a kterak 
mohou svůj národ zapříti jako Petr Krista? Kterak to jen možné, 
že rakouské hlavní město, to staré německé císařské město Vídeň, 
jest tak chabé, tak nenárodní, tak bezectné, že v těchto zápasech 
ani sebou nehne? Buďte svorní! - toť první slovo. A druhé slovo: 
Buďte tvrdí! Rozumu lebka Čechů nepřijme, avšak ranám i ona 
porozumí. Nevčasnou povolností bylo v Rakousku příliš zhřešeno 

a mnoho pokaženo. Běží o víc. Podlehnouti znamená býti za
hubenu. Němci rakouští nemohou z marek, které hmotně i osvětově 

39* 
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přivedli k rozkvětu, se vystěhovati jako Židé z Ruska; kdo tu 
popustí, nechť ví, že počešťuje buď své děti nebo své vnuky. 
Buďte tvrdí! - toť druhé slovo. Co se má státi v tomto, nedím, 
smrtelném zápase, ale v tomto boji na život a na smrt, to smí 
vysloviti pouze ten, komu bude za učiněná těžká a pro každého 
jednotlivce nebezpečná rozhodnutí spolutrpěti.« 1 

»Nemluví se víc o ,nerovnocennosti' Slovanů,' odpovídal 
professor university Lvovské, Osv. Balzer, »Vy nazýváte je prostě 
,apoštoly barbarství", kteří se snaží německou práci půltisíciletí 

v propasti své nevzdělanosti pohřbíti. Nenalezl se dosud historik 
jenž by byl měl odvahu, takové tvrzení učiniti, neřku-li aby k tomu 
dospěl je dokázati .. ' Očekáváme důkazy. Podati je velí Vám 
Vaše vědecké postavení, Váš ve vyhledávání pravdy sešedivělý 

vlas. .. Než důkaz provedete, dovolte, abych Vaši pozornost 
obrátil na některé zjevy, jichž při tom nemělo být opomenuto ... 
Nejprve je dozajista nápadno, že ze dvou universit, které vůbec 
vznikly v střední Evropě, jedna měla sídlo své v Praze, druhá 
v Krakově ... Universita pražská jmenuje se sice první universitou 
německou, pokud však také skutečně ve středověku německou 

byla, bylo by třeba ještě dokázati. Věda měla tehdy kosmopoli
tický ráz; učili tam tehdy právě tak Němci jako Čechové, jakož 
ostatně také Vlaši a Francouzi ... Český ráz vysoké školy přišel 
počátkem XV. století tou měrou k pla'mosti, že němečtí učitelé 
a žáci houfně opouštěli universitu. Imposantní postava, jež v dě
jinách této vysoké školy ve středověku vysoko vyniká nad převážně 
prostřední zástup profesorů, jest Slovan, M. Jan Hus. V XVI. sto
letí zářila nad celou Evropou stkvělá hvězda geniálního Poláka 
K ope rn i k a. V X VII. století vystupuje v Čechách slavný refor
mátor vychovatelství J. A. Komenský. V tomto století zrodili 
se v západoslovanských národech mužové vědy, jako P a I a c ký 
Šafařík, Šniadecki, Szujski a básníci jako Mickiewicz, 
Slowacki, Krasiúski, Neruda, Hálek, Vrchlický, Sien
kiewicz; na jiných polích umění vynikají Brožík, Grottger, 
Matejko, Siemiradzki a Chopin .. _ Také Rusové mají 
svého Puškina, Tolstého a svého Vereščagina. Slovanský 
národní duch jest patrně nadán tak značnou silou kulturní, že 

bez silných účinků reflexních se strany živlů západních může 

1 »Neue [reie Presse. 31. října 1897. 
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se vykázati značnými vymoženostmi... Němci zanášeli z větší 

části kulturu do slovan~kého východu, aby z toho těžili politicky_ 
Jsouce u vyšším stupni politiky a germanisátory než civilisátory, 
pojili v jedno pojem kultury s pojmem svého státnictví a své ná
rodnosti; tvrdili a chtěli světu namluviti, že cesta k civilisaci vede 
pouze přes Německo, a že jiným národům nemůže být údělem 
větší štěstí, než právě touto cestou dospěti k vyšší dokonalosti. 
Vnucovali se za patentovaného poručníka všem národům, kteří 

svou kulturní práci počali později, a netázali se jich, chtějí-li se 
podrobit tomuto poručníkování, a neuvážili, že tito národové, ob
darovaní od Boha nemenšími schopnostmi než Němci, také zcela 
samostatně mohou působit, na rozvoji kultury. Nuž tedy, pryč 

s obalenými řečmi a s celým tím mumrajem! Výkřik rozhořčení, 

jenž ozval se z Vašich prsou, nebyl voláním o pomoc, aby za
chráněna byla kultura .. byl to výkřik bolesti nad tím, že Němcům 
nadvláda vymyká se z rukou; třeba vše označiti pravým jménem 
a neschovávati se za škrabošku kultury, kde běží o jiné vyhlídky 
a cíle. To jest netoliko v zájmu pravdy, nýbrž také v zájmu 
Němců samých. Neboť Slovanům <10 tváře vmetená urážka barbar
ství a nevzdělanosti, kdyby měla býti pravdiva, byla by zároveň 

těžkou sebeobžalobou Němců před Bobem a před soudem světa 
Němci zanášeli kulturu mezi Slovany namnoze pouze s podmínkou 
že tito se vzdají svého nejvyššího statku, vlastní své národnosti; 
kde Slované nechtěli zaplatiti tuto cenu, tam Němci kladli v cestu 
překážky samostatnému kulturnímu vývoji; nechtěli také připustit, 

aby Slované dále šířili kulturu . " Slovanští národové, kteří ne
pozbyli národní svéráznosti a přece vyšinuli se mezi národy kulturní, 
stali se tedy kulturními bez vůle, ba proti vůli Němců_ Toť jest 
asi vlastní příčina, proč nyní jsou zasypáváni výčitkami barbarství 
a nevzdělanosti. Kdyby však to pravda byla, koho by stihla více? -
Slované nepomýšlejí na to, poslova niti místo, kdeŽ odpočívají Mozart 
a Grillparzer. Dějiny ukazují, že německých zemí vůbec neposlo
vanili, naopak dokazují, že pouze Němci germanisovali slovanské 
kraje. Slované chtějí pouze, aby místa, kde ... Palacký a Šafařík 
byli uloženi k věčnému odpočinku, zůstala slovanskými... Tato 
místa se jim nesmějí vyrvati za dovolávání se zájmů kultury, neboť 
jsou odhodláni, a také to dovedou, pracovati sami, bez cizího 
poručníkování, na zvelebování těchto zájmů. Německá kultura není 
ani první, ani poslední a vůbec není jedinou, kteráž vede k doko-
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nalosti. Jako rovni vedle rovných, chtějí Slované paží k paz! 
s německým národem pracovati na mohutné stavbě lidské kultury. 
Tím bude zajisté nejlíp poslouženo prospěchu díla.« 

t Když • Berliner Tagb1att < odpověděl prof. Balzerovi, že 
podmínkou takové společné práce musí být, aby Slované v tuto 
kulturní společnost vložili stejně veliký kapftál jako Němci, 

mladistvý docent university pražské Josef Pekař v listě veřejném 

k Momsenovi ukazoval na kulturní dílo Čechů za reformace české, 
kdy zásluhou M. Jana Husí ~my jsme sto let byli tam, kam Němce 
přivedl Luther,« a když dílo oprávné poochablo ve většině národa, 
Jednota bratrská ujavši se ho, světu vydala učitele národů J. A. 
Komenského. Za srážek světa protestantského a katolického 
český národ, většinou protestantský, pro společnou věc nábožen
skou přinesl těžké oběti za války šmalkaldské a horší ještě za 
války české, kdy Čechové,zrazeni byvše od Sasů, podlehli na 
Bílé hoře a zůstaveni za kořist nelítostnému vítězi. - > Nuže, ne
stačí snad kulturní vklad náš? Pochybuji aspoň, že by byl německý 
národ při svém vkladu tolik nasadil a obětoval, jako národ náš ... 
Německý národ byl třicetiletou válkou také ochromen, materiálně 
i duševně, ale on přece daleko nebyl stižen takovou katastrofou, 
jako my, on si zachoval všechno, svobodu náboženskou, samo
statnost státní, všechny podmínky kulturního rozvoje, ano, on si 
je rozmnožil! My ne m o h I i ... Tak dopracovali se Němci vyso
kého stupně vzdělání, podivuhodného rozkvětu krásné literatury 
a vědy. .. A nyní, nyní přicházej i nejen jejich žurnalističtí ná
mezdníci, ale i herové jejich vědy, ozdoby a chlouby jejich národa, 
pyšní vším tím, k nám, kteří jsme se byli vykrváceli pro svou 
i jejich svobodu, a kteří, když jsme chtěli znovu žíti jako národ 
a hlásiti se k životu, ubíjeni jsme byli právě německou politikou 
a německou nepřízní, kteří jsme musili si na nich, ,šiřitelích 

kultury', těžce vybojovati každou střední školu, každou pomůcku 
kulturního rozvoje - a ukuzují na nás s pohrdánfm: ,Hle, méně 
cenný národ l' ... Nám, nám vrhají po všem tom, co jsme vykonali 
a vytrpěli, výtku v tvář: ,Apoštolé barbarství!'« 

Tón těchto polemik vyznačuje dosti, že zatím všeliký pokus 
o smír byl odsouzen k nevyhnutelnému nezdaru. Stáli tu proti 
sobě dva národové, jimž do hlavy vstupovaly hněvy, nakupené od 
desíti staletí, a bylo dětinské a nebezpečné, k chladnému poroz
umění přiváděti stranu německou, která ponenáhlu opojila se svými 
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deklamacemi, a která konečně uvěřila do opravdy, že bojuje za 
svobodu a čest svého národa. Za těchto okolnost! nebylo naděje 
než v rázném rozřešení. Nejmoudřejší bylo by zajisté bývalo, kdyby 
volby do ústředního parlamentu byly se vrátily sněmům zemským. 
Tento převrat státn:, jenž byl by uspokojil tři čtvrtiny obyvatelstva, 
byl by zarazil Všeněmce a byl by ministerstvu pojistil pevnou 
většinu. Nebylo báti se žádného pokusu o vážn)' odpor, ač-li bude 
se postupovati rychle a nebude-li možná pochybovati nijak o roz
hodnosti císařově vytrvat až do konce. 

Dlužno-li připustiti, že panovník odepřel Badenimu plnou moc, 
které potřeboval? Tvrdilo se to tehdáž, a pověsti, jež tehdáž 
obíhaly, nejsou v odporu s tím, co víme o povaze Františka Jo
sefa. - Či snad předseda ministerský sám neměl chuti? - To 
nezdá se býti pravdě nepodobnějším. Buď jak buď, hleděl vytáček, 
neděle uplynuly, aniž se ustanovil na určitých rozhodnutích, a když 
konečně se rozhodl, doba minula, kdy vítězství bylo by bývalo 
možné. 

Podzimní zasedání roku 1897 nebylo než pravým bojem. 
-Badeni již v první schůzi byl přivítán ironickými výkřiky: Ať žije 
tvůrce jednoty německé 1 Když předseda dle stáří na konci své 
řeči vyzval poslance, aby dle obyčeje provolali »Slávu< cfsaři, 

Sch6nerer a přátelé jeho odpověděli voláním: Ať žije národ ně
mecký! Levice obviňovala Badeniho, že ji dává hlídat až do vnitřku 
sněmovny svými zřízenci policejními: t »To, co jste provedl ve 
sněmovně s převlečenými policajty, je polské padoušstvU. vzkřikl 

Wolf na hraběte. Následoval souboj, v němž ministr byl raněn. 
Zasedání míjela v zuření a vřavě. O nejnaléhavějšfch zákonech, 
rozpočtu, zákonu vojenském, narovnání rakousko-uherském nemohlo 
být ani zahájeno rokování. 

Většina měla ve svém středu důležitou skupinu Němců katoli
CKých. Buď že byli znenáhla otřeseni zuřením krajní levice a že 
báli se, aby nebyli opuštěni od svých voličů, buď že, co se zdá 
býti pravdě podobnějším, chvíle jevila se jim příznivou, aby své 
podmínky uložili svým spojencům, tvářili se váhavými. Nový návrh 
dáti ministerstvo v obžalobu byl zamítnut jen 177 hlasy proti 171; 
v opposici spojili se liberálové, ústavověrní velkostatkáři, zpočátku 
zaražení a polekaní, potom zkrocení, s antisemity, se socialisty 
a s částí katolické strany lidové. Předseda Kathrein, ultramontán, 
podal svou demissi v naději, že způsobí nesnáz ministerstvu. 
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Badeni pokusil se aspoň, aby obdržel svolení k prozatímní smlouvě 
s Uhry, tak aby, než narovnání rakousko-uherské bude moci být 
obnoveno, posavádní stav byl ustanoven na rok. Po velikém zápase 
domohl se, že k tomuto rokování byly vyhrazeny schůze noční; 
měl v úmyslu vyříditi věc co nejrychleji. Levice vypravila na tri
bunu řečníky obstrukční. Lecher mluvil jedenácte hodin; bylo 
třeba ukončiti zasedání po třicetitříhodinném úmorném rokování 
(29. října). 

Nový předseda David Abrahamowicz byl potupen: několikrát 
pravé rvačky se strhly v shromáždění. Wolf křičel, že příště přijde 
jen s revolverem. Pfersche mával svým nožem (24. listop.). t Hrabě 
Falkenhayn z usnesení výkonného výboru pravice navrhl konečně, 
aby pro změnu řádu sněmovního svolána byla komise, a zatím 
aby učiněna byla opatření na zabránění podobných výjevů; kdo 
nepřestane rušiti pořádek, může hlasováním sněmovny býti vy
loučen na 30 dní (25. listopadu). Proč ne na šibenici? volali 
naň s levice. Jaká potupa! Ven se zrádcem: To je převrat parla
mentární. - Wolf přinesl píšťalku, postavil se pod tribunou a zne
možnil všeliké rokování. Prostřed hluku, zatím co poslanci stáli 
v polokruhu, president dal hlasovat o návrhu a prohlásil jej za 
přijatý. Většina nebyla pochybná, ale je jisto, že nebyla zachována 
žádná z forem obvyklých. 

Ministr nadál se odporu zoufalého, a když říšská rada se sešla 
znovu (27. listopadu), sál byl hlídán značnou mocí policejní. 
Němci bezpečně spoléhali v úspěch a nechtíce si škoditi, vypravili 
napřed sociální demokraty. Socialisté byli vedeni některými úva
hami prostými a celkem úplně správnými. Nedůvěřovali, ne bez 
důvodu, klerikalům, kteří tvořili důležitou frakci ve straně federa
listův, a stěžovali si do vůdců stran národních, kteříž osvědčili jim 
málo sympathie, ba ani slušnosti; omrzely je plané hádky, kde 
na odiv se stavěly soupeřství a žárlivost buržoasní, a přáli si tuto 
prázdnou a vysilující zuřivost nahraditi politikou oprav praktických. 
Tohoto smýšlení bylo velmi obratně užito od agitátorů německých, 
kteří zneužili vážnosti, jíž některá jména zvučná požívala u těchto 
dělníků. Podařilo se takto vytvořiti na chvíli zvláštní spojení mezi 
demokracii a lžilíberalismem vídeňským, a na chvíli odpoutány 
od stran národních některé ze živlů, na něž ony spoléhaly nej
lepším právem. 
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Důvody socialistů byly podivné. »Socialisté,« pravilo provolání 
jejich po pádu hraběte Badeniho, »protestují jako strana mezi
národní proti nenávisti a národnímu potlačování. Proto byli socia
listé ve spolku se stranami obstrukčními proti jazykovým výnosům. 
Zejména protestují socialističtí poslanci slovanských národův, aby 
za hanebné chování Poláků, Slovinců, Čechův a Rusínů v parla
mentě byl učiněn zodpovědným polský, slovinský, český a rusín
ský lid, všickni pak protestují proti tomu, aby ve smíšených ze· 
mích, zejména v německo-českých okresích, spláceno bylo chudým 
a nevinným proletářům sprosťáctví mladočeské strany .• 1 Jinými 
slovy, protože jsme stoupenci rovnoprávnosti, domáháme se privi
legovaného postavení pro Němce. Tento důsledek byl příliš ne
smyslný, aby nepadl velmi záhy do očí nejintelJigentnějším dělní
kům tím spíše, že hospodářské zájmy jejic~ sbližovaly je s Čechy. 
Socialism jest již na dráze přeměny v Rakousku; hledí se přizpů· 
sobiti ke zvláštním podmínkám mocnářství, a stane se nevyhnu
telně jedním ze spojenců Slovanů ve snaze jejich po emancipaci. 
Zatím byl v době bouře a útoku stržen vůdci, kteří těžili 7. jeho 
prostodušnosti, nemajíce v úmyslu než zkusiti své síly a upoutati 
pozornost; jeho iakročení bylo důležité pro Němce, protože za
krývalo sobectví jejich požadavkův, a že dopoubtělo jádru oppo
sičnímu zachovati postavení poměrně zdrželivé, jež slušelo straně 

v lády schopné. 
Když předseda Abrahamowicz objevil se u stolku, byl přijat 

výkřiky: Ven s ním i Ven s ním! Pak socialisté a Všeněmci hnali 
útokem. Stůl předsednický byl obklopen zábradlím, poslanci pra
vice pospíšili, aby zahnali útočníky, a pod tribunou rozpoutal se 
pravý boj. Místopředseda Kramář přivolal policii, jež po zuřivém 
zápase muž proti muži odrazila socialisty. 

Abrahamowicz, který chce znovu zahájiti schůzi, je přerušován 
nadávkami: Vy starý zločinče! Vy starý padouchu! Vy ničemo! 
Vy patříte do žaláře! Chce mluviti. Wolf přehlušuje jeho hlas 
píšťalkou, a když předseda prohlásí ho za vyloučeného na tři 
schůze, nechce poslechnouti. Komisař policejní, jehož zakročení 
dožádáno, je přijat pokřikem: Ať žije revoluce! Wolf jest vyve
den, jiní štváči nastupují na jeho místo, a táž scena opakuje se 
mnohokrát. Lomoz je hrozný; slyšeti jen hlasy: Zlosynu! Ničemo! 

1 Srb, .Od nastoupení Badeníova do odstoupení Thunova<, 
str. 327. 
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Starý zločinče! Do vězení s ním! - Kramář je pnnucen naříditi 
hromadné vyklizení socialistův, a schůze je přerušena za nejhroz
nějšího zmatku. 

Když Wolf t ze sněmovny byl vynesen na ulici a naložen do 
povozu, křičel na shromážděný lid před sněmovnou: - ~Slyš, lide 
vídeňský! zatýkají tvé poslance!« - Hnutí počínalo pronikati 
z parlamentu na ulici. Poslanci levíce, vycházejíce ven, byli hlučně 
vítáni, kdežto poslanci pravice byli stěží od policie chráněni proti 
insultům lidu. Dne 28. listopadu veliké množství lidu tisklo se ke 
vchodu sněmovny, houfy manifestantů probíhaly městem, volajíce: 
Smrt Badenimu! Purkmistr Lueger prohlásil panovníku, že neručí 
více za pořádek; zprávy z venkova oznamovaly zjitření nepokoje. 
Ministr požádal za propuštění (28. listopadu 1897). Stalo se ne
vyhnutelným. Ne, že by bylo báti se vážného pokusu revolučního: 
ale zdlouhavostí ministrovou bylo umožněno Všeněmcům dohnati 
rozčílení Němců na takový stupeň, že krvavá srážka nebyla ne
možná. Badeni, jejž odpůrci jeho líčili jako zuřivého terroristu, 
ustoupil z hrůzy před krajnostmi, do nichž mohl býti vehnán, 
a měl zajisté pravdu. Bylo by ovšem bývalo lépe rychleji zastaviti 
hnutí, ale od okamžiku, kdy minula vhodná chvíle, bylo' nej
moudřejší zůstaviti je, aby kleslo samo sebou, a vyhnouti se srážce, 
jež by byla ještě více znesnadnila potřebné smíření. 

Ústup panovníkův před hulákáním několika křiklounů způ
sobil ovšem trapný dojem v Praze, kde mysli byly již velmi po
hnuty proná'3ledováním, jemuž byly vydány menšiny české na se
veru a na západě království. Všeněmci zorganisovali tu hrůzovládu: 
na sta rodin bylo vypuzeno ze svých příbytků, zbaveno prostředků 
výživy; obraz Františka Josefa nahrazen obrazem Viléma II., prapor 
černožlutý trikolorou německou. V Mostu, Ústí, Litoměřicích, 
Chomútově Čechové byli tupeni a biti, v Podmoklech zapáleny 
jejich místnosti spolkové a jejich škola; v Žatci, Bílině, Broumově, 
Lanškrouně a ve dvaceti jiných obcích lid pod příznivým dohle
dem policie vtrhl do českých domů, rozbíjel nábytek, strhával 
záclony. 1 

1 Tato fakta byla ve sněmě přednesena mezi jinými od Baxy. Místo
držitel Couvdenhove je potvrdí I. Němci nepopírali jich, jen omlouvali je pro
vokacemi Cechů: dělníci nápadně mluvili česky. - Neznaliť jiného jazyka.
Jiní vztýčili prapory barvy zemské červeno-bílé! 
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V době, kdy telegraf každé chvíle přinášel tyto bolestné 
zprávy, němečtí studenti v cerevískách sešli se v universitě, aby 
při otevřených oknech zapěli Wacht am Rhein a Bismarcklied; 
pak utvořili průvod a seřazeni okolo praporu německého táhli 
městem, aby přednesli své blahopřání kassinu německému (29. listo
padu). Překročili míru: lid vrhl se na průvod, rozehnal jej, ztýral 
manifestanty. Ale s tím němečtí fanatikové nebyli spokojeni, usnesli 
se, že podají stříbrný nůž poslanci Pferschovi, jenž vyznamenal se 
svým výbuchem zuřenÍ. Čechové roznítili se znenáhla, jsouce k nej
horšímu doháněni přísností policie a vyzývavou smělostí studentů 
německých. Srocování přibývalo a manifestace stávaly se bouřlivěj
šími: rozbíjena okna kaváren a závo·dů německých. Dne 1. pro
since krvavé půtky vypukly mezi lidem a vojskem. Vojákům do
stalo se přísných rozkazů: strážníci útočili nazdařbůh, dámy, jež se 
ubíraly do divadla, byly hrubě napadány, poráženy, týrány; t bu
šeno pažbami a šavlemi do zad prchajících; ve třech dnech bylo 
množství raněných a více než 800 zatčených. Město nabývalo po
doby jako za revoluce; k lidu, jenž do ulic přiváben byl vášněmi 
politickými, počaly se připojovati podezřelé houfy, jež se skrývají 
v nejnižších vrstvách velikých shluků moderních. Hnutí zachvaco
valo venkov, a bylo lze tázati se, nenastal-Ii předvečer všeobecného 
vzbouření. Dne 2. prosince bylo v Praze a v předměstích prohlášeno 
právo stanné. Nové bouře vypukly v měsíci lednu za sněmovního 
zasedání. 

Bylo docela vyplněno vzájemnými žalobami. Herold a Pacák 
předložili t (4. února r. 1898) návrh zákona, velmi krátký a velmi 
jednoduchý, jímž byla prohlášena rovnoprávnost obou jazyků. Němci 
zamítli jej bez rokování: jsou prvním národem na zemi, a je vý
směchem a urážkou stavěti je na totéž místo jako Čechy; nechtí 
míti nic se sebránkou paličův a žhářů. Po těch slovech opustili 
sněm, jak již byli učinili roku 1871 a 1886. 

Většina přijala tehdáž adressu, kterou možná pokládati za 
nynější program -- strany české. Zápasy národní, pravíla, nabyly 
takového rázu prudkého, že život politický je v skutečnosti zastaven, 
že ústava jest ochromena, a že nejnaléhavější zákony nelze vyří

diti. Kde vězí původ zla? - V jediné centralisaci. Shoda obou ná
rodů v Čechách byla by mnohem snazší, kdyby v otázce neshrno
valo se panství jednoho národa nade vší říší. Aby zabezpečena 
byla centralisace, odňato sněmům právo voliti říšskou radu, a tato 
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vydána tudíž nejprudším vášním. Proto výsledkem ústavy je roz
jitření hněvů a vytvoření nepřeklenutelné propasti mezi stranami, 
jež by nevyhnutelně sblíženy byly péčí o své zájmy společné, 

kdyby od přirozeného úkolu svého nebyly odvracovány klamnými 
a nebezpečnými snahami ctižádostivými. Ve státě tak nestejném 
a tak rozmanitém jako Rakousko, v době, kdy živof hospodářský 
je tak složitý, ústřední parlament je nezpůsobilý vykonat úlohu, 
kterou pokusili se uložiti mu, a protože cítí marnost opravných 
snah svých, nestará se o věci podstatné a myslí jen na zápasy 
strannické. Klid se vrátí v mysli, jestliže říše zřídí se znovu na 
základě tradicí historických, jejichž trvání vytvořilo osoby mravní 

v ' 

schopné vývoje a činu. Zajisté Cechové, jimž jde o velikost moc-
nářství, uznávají potřebu společné representace, kde rokovati se 
bude o věcech všeobecných. Ale tento parlament ústřední musí 
býti složen ze zástupců jednotlivých sněmů zemsk)7ch, jeho pravo~ 
moc musí být uvolněna a kompetence sněmů rozš,ířena; je třeba, 
aby se jim dostalo moci výkonné a aby měly své úředníky odpo
vědné, jimž by uloženo bylo vykonávati jejich snesení; jejich samo
správa finanční bude značně rozmnožena. Sněm pr džský, takto 
~měněný, stane se přirozeným jevištěm společné práce obou ná
rodův a jejich smíření; postačí k tomu prohlásiti rovnoprávnost 
obou jazykův a nerozdílnost království. -

V skutečnosti shoda žádá poněkud více forem, a Němci ne
vldají se lehce svých snův o panství. Však zdá se opravdu, že 
krok označený většinou českou jest jediné možný. Její adressa 
byla příznivě přijata v Brně a ve Slezsku. Moravané před opravou 
ústavní žádali opravu zákona volebního, 1 zřízení okresních zastu
pitelstev, jež vždy bylo zamítáno od Němců, protože Čechúm za
bezpečovalo v nich většinu, založení university a techniky české 
v Brně, zřízení škol národních a středních v dostatečném počtu pro 
potřeby obyvatelstva. 

lVIi~o korunu Svatováclavskou Slované jevili ochotu podpo
rovati Cechy, a z chování jejích vysvítal pozoruhodný pokrok 
myšlenky vzájemnosti kmenové. Nejen Slované jižní a zvláště Slo
vinci, ale i Poláci, jejichž snah partikularistických obáváno se víc 
odmítali nabídky centralistů. Deklamace Všeněmců měly jen velm~ 

1 ~.oz~íření práva volebního pro sněm aspoň na všecky voliče do říšské 
r~dy,. pnrr:e volby na v~nkově, odstranění kurie obchodních komor a roz
delem kune velkostatkárské na několik sborů. 
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malý vliv na Tyrolany, kteří tvořili jádro skupiny klerikální. 
Bylo patrně nemožno utvořiti v říšské radě většinu pro podporu 

ministerstva čistě centralistického. 
Bar o n G a u t s c h, jemuž uloženo liquidovati dědictví Bade· 

niho (od 1. prosince 1897 do 5. března 1898), byl starý praktik, jehož 
Němci nemilovali hrubě, a jehož nenáviděli Čechové, kteří již haště
hli se s ním, když za předsednictví Taaffova spravoval ministerstvo 
vyučování. Byl jedním z oněch ochotných služebníků, jichž se užívá ku 
pracím kompromitujícím. Rozhodl nařízením, že daně, poněvadž 
rozpočet nebyl schválen, dále budou prozatímně vybírány, a že na rov

"nání rakousko·uherské bude prodlouženo na rok. Potom odvolal 
jazyková nařízení Badeniho a nahradil je novými (4. března 1898). 

Podle nich Čechy a Morava jsou rozděleny na tři pásma: 
české, německé a smíšené. Praha, Morava celá a okresy v Čechách, 
jichž čtvrtina obyvatelstva nebo pětina obcí jsou jiného jazyku 
než většina, byly prohlášeny za území smíšené. V zásadě každý 
občan po celé zemi mohl se obraceti ve svém jazyce k úřadům, 
jež podrobeny jsou ministerstvům vnitra, financí, obchodu, zeměděl
ství, vyučování a spravedlnosti, a jemu musilo se odpověděti v témž 
jazyce. Němčina bude jazykem služby vnitřní v okresích něme
ckých, čeština v okresích českých; němčiny a češtiny bude se bez 
rozdílu užívati v krajinách smíšených. - Nařízením Gautschovým 
nedostá valo se přesnosti, čím vzbuzeny nové spory; některá usta
novení jejich byla přímo nespravedlivá, na příklad ustanovení, jímž 
celá Morava byla prohlášena za území smíšené. Přes to Němci 
ústupky jeho pokládali za nedostatečné a ministerstvo, jež nikoho 

nemělo za sebou, ustoupilo. 
Volba jeho nástupce hra b ě tě Fr ant i š ka T h tl n a (od března 

r. 1898 do 13. září 1899) nebyla velmi šťastná. Jeho rod a jméno 
byly nenáviděny od Němcův, a nebyl méně udporný liberálům 
českým, jež potíral jako místodržitel český s rázností při nej
menším neobratnou. Svým nadáním, zdá se, nevynikal nad pro
střednost, zejmena trpěl onou paralysou vůle, jež je společnou 
nemocí státníků předlitavských, jež tvoří tak trapný kontrast proti 
spontánnosti a smělosti Maďarů. Ač byl přesvědčen, že oprava ústavy 
je potřebna k zav,~dení míru, neměl ani plánu přesného ani pro
gramu pevného; místo, aby předložil odpůrcům spravedlivé na
rovnání, doufal je odzbrojiti svou dobrou vůlí nebo je oslabiti svými 

vytáčkami. 
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Jeho ~láda byla takto novým vydáním předešlých minister
stev. PokusIl se dáti jí ráz parlamentární, povolav do ministerstva 
katolíka, Poláka, zástupce velkostatkářův, ústavo věrce, a též Čecha 
Jo s .. K a i z I a, jehož smrt předčasná byla zármutkem obecným 
pro Jeho spoluobčany, a jenž přímostí své povahy, silou ducha 

s:é?~ a rozsá~lými věd~mostmi svými získal si úctu svých protiv
mku., . .v~toupll do kabmetu, poradiv se dříve se svými přáteli: 
schvalth Jeh~ chování, sami vyhrazujíce svou podporu, hotovi však 
zapomeno~~l na své osobní stížnosti proti Thunovi, jestliže zahájí 
novou polttlku. Vůbec nečinili přílišných požadavků. 

Před desíti lety s nevolí žalovali voličům na Staročech v'l'v , I v, V'V ov, y, pn lS 
us uzne a prfhs pomzene před ministry; zkušeností zmoudřeli brzo. 
Povbyt vídeň.sk~ odhalil jim spletitost situace, potřebu usmířiti pro
spechy ~rottvne a nebezpečenství radikálních rozhodnutí. Proč by 
odhodlah se neopatrným spěchem vyvolávati krisi nebezpečnou 
teh,dy, k~.r ~as .,pracoval pro ně? Každého roku do života politi
ckeho pnchaze]l nové generace, které byly vychovány v kultu idee 
n~ro~ní, které stěží umějí německy a které proto pokusům po
ne:n~ovacfmo ~ladou nepřekonatelný odpor. Nad to Čechům pro
splva neustaly pokrok druhých Slovanů v mocnářství, Slovinců 
Chorvátův a Polákův, u nichž vývoj zámožnosti a vzdělanosti od~ 
povídá probuzení uvědomělosti, a konečně jsou podporováni 
~rouvdemv sto.letí, jenž svět unáší k ideám demokratickým. Nadprávi, 
Jehoz NemcI se domáhají v Rakousku, je v podstatě téhož rázu 
jako výsada, ze které se těší velkostatkáři, tak málo založená n~ 
zásadě, tak odporná theoriím moderním, a nastává doba, kdy přes 
deklamace Schoenererovy, Pradovy a Wolfovy většina sama se za
stydí, že se jich domáhala. 

Tyto úvahy, jež pozorovateli zdají se rozhodnými, mnohem méně 
se dotýkají bojujících, a pro střed bitevní vřavy muži kteří mluví 
o ústupcích a shodě, bývají brzo podezříváni ze zrady. Vedle H e ro I d a 
K a i z I a, Eng I a, Pac á k a, kteří žádali, aby se důvěřovalo mini~ 
sterstvu, a snažili se udržeti své voje, jiní, netrpělivější, žádostiví 
rovněž vstoupiti na místo Mladočechů, ostře jim vytýkali jejich 
kompromissy. Radikálové vedení AJ. Haj n e m, jedním z odsou
zencův Omladiny, aCh o ce m navazovali styky se skupinami děl
níků, kteří, dosti majíce úlohy podváděných, kterou jim ukládali 

I Zemřel dne 19. září 1901. Viz článek Bráft'iv ve Vlčkově Osvětě 1901, 
str. 875. 
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vůdcové vídeňští, utvořili stranu národně sociální; domáhali se 
nejširší svobody politické, všeobecného a přímého hlasování, fede
ralistického zřízení Předlitavska a osobní unie s Uherskem. Ne
očekávali žádné ho vážného ústupku od Thuna, a odsuzovali všeliké 
vyjednávání s ním. - Sedláci opět stěžovali si, že poslanci nečiní 
nic pro úlevu jejich nouze, jež byla skutečná, ač podle obyčeje 
přeháněli své utrpení. Hru b Ý a K u b r na počátku roku 1899 
utvořili str a n u a g r á r n í, jež sdružila jednak některé Staročechy, 
kteří nezapomněli svých hněvů, jednak poslance směrů neurčitě 
socialistických jako Alfonsa Šťastného a Rataje. Katolíci 
rovněž doplňovali svou organisaci. 

Tyto roztržky, jež div v zoufalost neuvádějí vrstevníky, 
jsou docela přirozené a pravidelné; jsou důkazem pravidel
ného vývoje života a jsou návnadou krystalisace stran politických, 
jež jsou určeny, aby nahradily strany národní ve chvíli, kdy práva 
rozličných národů budou uznána a chráněna zákonem. Zatím po
vzbuzovaly Němce, kteří příliš přepínali jejich důležitost, a překá
žely taktice officiálnfch zástupců politiky české, kteří, chtíce šetřiti 
jak svých voličů, tak svých spojenců v říšské radě, neodvážili se 
ani potírati zřejmě Thuna I jehož doufali získat, ani poskytnouti 

mu pomoc veřejnou a přímou. 
Ministr vzhledem k chování Maďarů, kteří hrozili, že budou 

se domáhat úplně volné akce v případě, že by narovnání nebylo 
schváleno od říšské rady způsobem ústavním, pokusil se obdržet 
od stran příměří a obnovu prací parlamentárních. Němci položili 
za podmínku, aby zrušeno bylo nařízení Gautschovo, a protože 
ministerstvu nebylo lze povoliti to, dali se opět v obstrukci. Změ
nili svůj postup, ale vždy zařídili věc tak, že znemožnili všeliké 
hlasování; parlament, byv třikrát svolán, musil vždy být odročen 
po několika nedělích, a Thun neměl jiného prostředku než užiti 
pověstného 14. článku ústavy, jímž na následující rok prodloužil 
finanční a celní smlouvu s Uhry (31. prosince 1898). 

Vysiloval se pokusy smiřovacími, vzdělával předlohy nejsple
titější, svolával konferenci za konferencí. Němci nepřicházeli nebo 
kladli předběžné podmínky, jimiž znemožňováno rokování. Jejich 
>svatodušní~ program ze dne 20. května 1899 ve své naivní smělosti 

ukazoval jejich pravý úmysl. 
_ Mír nemůže být obnoven, než když Němcům bude při

znáno postavení, jež zaujímali po věky, a jež jest podmínkou vý-
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voje státu rakouského. Ústava nebude změněna; spolek s Německem 
promění se v trvalý, snaha bude o důvěrnější hospodářské styky 
obou říší a o těsnější jejich solidaritu v různých oborech života 
hmotného a duševního, zvláště co se týče universit. Němčina j~ 
jazykem služby veřejné a úřadův ústředních; je výlučným jazykem 
služby vnitřní mimo Halič a některé kraje italské; jí jen užívá se 
ve vojsku, ve financích, v poštovnictví a telegrafu, na železnicích· 
všickni úředníci státní, jakož i advokáti a notáři, musí ji znát; 
v slově i v písmě. V Čechách okresy správní a soudní budou 
upraveny tak, aby oba národové byli odděleni tak úplně, jak 
možná, a na území německém ustanoví se úředníci původu něme
ckého; toto rozdělení bude konečné a v žádném případě nebude 
přeměňováno. Praha bude obcí smíšenou. V Slezsku jazykem 
správním bude výlučně němčina; však když úředníci obrátí se ke 
stranám,o nichž myslí se, že neznají německy, připojí se k textu 
úřednímu překlad do češtiny nebo polštiny. -. 

Obecná myšlenka, ovládající Němce, objevuje se zde jasně; 
jsme všude doma v Rakousku, ve všech případech máme právo 
na první místo; jen my máme dosti duševní mohutnosti, abychom 
na chvíli ohled měli k nevědomosti svých spoluobčanů, vyhrazujíce 
si ovšem usnadniti jim studium jazyka německého, abychom je 
povznesli k sobě. Tím právem žádají, aby v Krajině stejnou měrou 
se zacházelo s nimi jako se Slovinci, ač jich jest 30.000 proti 
500.000, a upírají těmto všeliké právo ve Štýrsku, kde Slované 
tvoří důležitou menšinu; vyžadují zachování škol německých ve 
vlašském Tyrolsku a zrušení škol italských v severním Tyrolsku. 

V skutečnosti nepředkládali smlouvu míru, ale vyžadovali vzdání 
na milost. - >My Němd,« pravil Schoenerer, »chceme kráčeti ke 
světlu, a nedojdeme li ho my, naši šťastnější synové a vnuci uvidí 
hodinu slunovratu všeněmeckého; té chvíle právě ozve se se všech 
stran křik: vlast německá je probuzena! a pozná se, že národ 
německý je pánem a zůstane pánem ve všem světě. Bez Židů, 
bez Říma je vystavěna kathedrála Německa.« 

Hnutí nedosáhlo ještě své největší síly, a nejvášnivější strana 
zapuzovala víc a více živly poměrně mírné. Demokraté němečtí, 

kteří ja,ko Prade, navrhovali, aby zřízeno bylo území uzavřené, 

odkud Cechové by byli vyloučeni, na příště prohlášení za mírné od 
Všeněmců, kteří chtěli bezprostředně zabrati celé Čechy. Zamítali 
vytáčky a okliky, jimiž spojenci jejich až posud zakrývali své 

599 

plány. Bouřili se proti oněm spoluobčanům, kteří nesdíleli jejich 
hněvy, zvláště proti klerikálům, na něž podle soudu jejich spadala 

*hlavní zodpovědnost za přítomné bezvládí. Vyzývali všecky, kdož 
neztratili úplně cit národní, aby se oddělili od oné církve římské, 
»kteráž od počátku přeťala životní sílu národa německého«. 

Tato. výprava k odtržení se od Říma (Los v on Rom), jejímiž 
apoštoly byli Sch6nerer a Wolf, 1 měla sic až dosud výsledky dosti 
skrovné,2 ale znepokojila církev, jejíž moc v Rakousku nelze pře
pínati. - »Viděl jsem již mnoho jiných,« odpověděl císař, když 
mu předkládali nebezpečenství, jímž pobuřovatelé hrozí říši. -

Když kněžstvo bylo ohroženo, lhostejnost jeho zmizela a Thun 
byl vyzván, aby postupoval s menšími ohledy. Při prvním zakročení 
policie Všeněmci vyrazili křik tuří, poněvadž byli zvykli úplné 
beztrestnosti. Povzbuzeni jsouce ještě úspěchy, jichž opposice na
byla v Budapešti proti Bánffymu, kterého přinutila k odstoupení, 
vrhli se na ministerstvo s větší prudkostí. Je třeba tomu konec 
učinit, křičel Wolf, nenalezne se na všem světě jediný stát, kde 
vládne se jen hrozbou zrušení ústavy. - Němci, připojoval jeden 
z druhů jeho, nemohou míti žádného zájmu pro říši, která je 
neschopna chrániti nejsvětějších práv. Nechť zhyne Rakousko spíše, 
než bychom žili v něm zneuctěni! 

Vzhledem k těmto provokacím Thun, nechtěl-li být úplně 

·osamocen, musil zaujmouti postavení určitější, a protože byl té 
chvíle jist podporou Poláků, velmi popuzených vládou berlínskou 
ve velkoknížetství Poznaňském, uspokojil Čechy v některých drob
ných věcech, vyzval úřady, aby šetřily XIX. článku ústavy, jímž 
byla prohlášena rovnoprávnost jednotlivých národů v říši. Fede
ralisté očekávali, že to je jen předehra pronikavých oprav ústav
ních. Byli však znepokojeni: František Josef prý nechce chopiti 
se iniciativy, aby základ ústavy byl opraven. 

v Nebyl již mlád a měl dosti zkušenosti a důvtipu, aby poznal, 
.že Cechové, nechť jsou jakkoli roztrpčeni, konec konců musí vždy 

• 1 Br~unlich, >Die .. osteľr~ichisc~e Los-von-Rom-Bewegung", 
v Mmchove 1899. Srov. JInou poucnou brozuru, > Deu t s che s Par t e i leb e n 
in Oesterreich<, 1900. 

2 Ve dvou létech Schonerer shromáždil asi 12.000 stoupenců, čím po
měrem velmi značným nerozmnožuje se počet t 494.000 protestantů před
litavských. Moji přátelé čeští oznamují mně, že za posledních měsíců v těchto 
přestupech stalo se patrné zhoršení a jeví se tím značně znepokojeni. Ale 
přes to i na dále neberu vážně toto hnutí. 

A. Den i s - Van Č II r a: Čechy po Bílé hoře. II. 40 
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se vrátit opět k němu. Byliť oddáni Habsburkům. Některými pro
jevy jejich za poslední doby byl znepokojen. Několik reservistů 
při čtení jmen odpovědělo, ne německy jako obyčejně ,hier', ale 
česky ,zde'. Byli krutě potrestáni, a když poslanci pokusili se 
zakročiti v jejich prospěch, odmítl je zhurta panovník: Pro Bůh, 
nedotýkejte se armády! - Rakousko nebylo nikdy národem, na
psal důvtipný pozorovatel; je to hrubý omyl představovati si 
Rakušany : stát byl vždy udržován jen správou a vojskem. - Nuže 
správa byla od dávna zachvácena roztržkami, jež rozrývaly národy, 
i ve vojsku objevovaly se tu i tam znepokojivé zjevy. Vypravovalo 
se, že za nepokojů pražských rvačky vypukly v několika plucích, 
a ačkoli fakta byla zajisté přehnána, bylo osudno, že tou měrou, 
kterou vášně národní strhovaly hluboké massy, oslaboval se duch 

vojenský. 
Císař, již dosti znepokojen zuřivou rozhořčeností Němců, byl 

rozmrzen těmito novými příhodami; lze-li věřiti zprávám, jež pro
běhly novinami, vyslanec rakouský v Petrohradě baron Aehren
thal, jejž ustanovují za případného nástupce Goluchowského, pře
konal poslední jeho váhání a přiměl jej ku propuštění hraběte 
Thuna. Baron prý předložil panovníku pamětní spis Kálnokyho, 
v němž tento naléhal na potřebu nedopouštět, aby otřásáno bylo 
spolkem s Německem, a proto aby nebyli podporováni živlové, této 
politice nepřátelští, a zvláště ne Čechové. Není pochyby, že Thuna 
neradi viděli v Berlíně, a že jeho prohlášení v příčině vypuzení 
Polákův od vlády pruské popudilo Viléma II. >Spolek rakousko
německý,« psala ,Gegenwart' (v červenci 1899), .je založen na· ně
mecké povaze obou států smluvních... Nemůže se žádat od 
Německa, aby svěřilo slovanskému Rakousku úkol chrániti říši. 
proti Rusku v případě přepadu francouzského. Chvíle nastala pro 
Německo, aby vystoupilo z reservy, kterou si uložilo naproti osudné 
politice, která mocnářství Rakouské uvedla v situaci vážnou, a která 
zajisté způsobí zápletky za hranicemi.« V měsíci srpnu ministři věcí 
zahraničních v Berlíně a ve Vídni Biilow a Goluchowski potkali se 
v Semmeringu, a František Josef přijal v Ischlu kancléře něme
ckého Hohenloha. Není nesnadno poznati souvislost mezi těmito 
návštěvami a odstoupením Thunovým (v září 1899). Po čtvrté od 
konce absolutistické vlády Prusko přicházelo na pomoc Němcům 
rakouským a umožnilo jim odrazit útok Slovanů. Králové Hradec 
způsobil pád Belcredův a Sedan pád Hohenwartův; pak ruka 
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kancléře berlínského jeví se patrně v intrikách, jež vedly ku pádu 
Taaffovu a Thunovu. Sama potřeba tohoto opětovaného zakročo
vání ciziny nezdá se dokazovati, že Němci v mocnářství budou 
na dlouho s to, aby odolali síle svých protivníků. 

* * * 

Pád Thunův nebyl rozresením. C I ary, jenž nastoupil na jeho 
místo (v říjnu 1899), uspokojil Němce, odvolav nařízení jazykové. 
Pak došlo na Čechy, aby se chopili obstrukce, a Clary odstoupil, 
nejsa s to, aby domohl se přijetí rozpočtu a narovnání s Uhry. 

. Po interimu ministerstvo bylo svěřeno A. K 6 rb e r o v i 
(20. ledna 1900), jehož znamenité nadání vynášeno, a které má 
aspoň zásluhu, že trvá. Jeho začátky byly nesnadné. Přese všecko 
jeho úsilí Čechové, ač byli opuštěni od Poláků, dovedli ochromiti 
činnost říšské rady, a znovu bylo třeba přerušiti rokován 

(v červnu 1900). 
Vyzvání k voličům (v lednu 1901) nezměnilo valně situaci, 

a hlasováním dokázáno, že zápas národností zatlačuje víc a více 
do pozadí ostatní otázky. 1 Překvapení bylo tedy obecné, když 

y.y .' Myslí~, že n,ebude neužitečno, vyznačím· li poněkud zevrubněji složení 
nss~e .rady, jak ~,?,sla ~ v~leb od prosinc:.}900 do ledna 1901, pn,toženám 
podava obraz vzajemne sIly stran v nynejSlm Rakousku. - Pravice ztratila 
6 míst. Levice zabírá 39 pokrokářů, 46 členů němt:cké strany lidové 31 ústavo· 
věrnýc~ v,:lkostatkářů, 4 liberální Němce, 1 agrárníka, 21 řadikálil (Schoene· 
rerovcu), uhrnem 142. 

S nimi hlasují nejčastěji 22 křesťanští socialisté (antisemité). 
Katolíci němečtí. různých odstínů, mají 32 míst. 
Celkem Němci yšech stran mají v parlamentě 196 hlasů. 
P~o~i nim 84 Ceši (53 Mladočeši, 5 agrárníků, 5 národních dělníků 

2. k.at~hcl, 19 yel.ko.~tatkářů), 069 Polá.ků (60, k!eří tvoři klub polský, a 9 ne~ 
zavIslych, SOCIalIstu, katohku), 27 JIhoslovanu (15 Slovinců 10 Chorvatů 
2 Srbové) tvoří skupinu 180 hlasů, která shledává se kompaktní ve všech 
důležitých otázkách. 

lVfalorusové (10), Rumuni (6), strana centra moravského (3) a 1 nezá
vislý celkem jdou za pokynem vládním. 

Většina závisí takto podstatně na 19 Vlaších a 10 socialistech. 
")ední~ z ~ýzr:ačných rysů. voleb v Čechách byla porážka socialistů, 

ktenz obdrzelI Jen jedno z 18 mIst páté kurie (7 MladQčechů 4 dělníci ná
rod~í, 5

y 

:-adikálů ~ěm~ckých, 1 pokrokovec). V obcích venkovských agrárníci, 
kten mel! posud jen Jednoho po.slance, odňali 4 místa Mladočechům. 

Morava je zastoupena 18 Cechy (13 Mladočechů 2 katolíci 2 konser
vativci, 1 dělník), 20 Němci a 2 socialisty. - Ve Slezs'ku z 11 po~lanců Češi 
ve spolku s Poláky prorazili s jedním kandidátem v Těšíně. 

V Haliči úřední klub dosáhl skvělého vítězství; socialisté zmizeli. 
JIhoslované zachovávají celkem své posice. 

40* 
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Korbrovi podařilo se dosáhnout od stran jakéhosi příměří, a přijat 
rozsáhlý plán prací veřejných (na jaře r. 1901). Mír zůstával 
velmi nestálý, a podzimní zasedání bylo z nejbouřlivějších. Mini
strovi podařilo se však získati schváleni rozpočtu, a zdálo se takto, 
že návrat se děje zase na půdu ústavní. Je-Ií to krátké utišení 
mezi dvojí bouří? Či třeba v tom viděti červánky doby smíru 

a utišení? 1 

Prudké krise těchto posledních let způsobily trapný dojem v celé 
Evropě, a vešlo v obyčej předpovídati brzké rozpadnutíříše Habs
burské. Nepopírám, že by to nebylo zlým příznakem, a že těmito 
diskusemi nebylo by možná živiti nebezpečné snahy ctižádostivé. 
Nemohu však zapomenouti, že osoby, na jejichž dědictví napřed se 
počítá, ,:,ždy neumírají první. Dosud trvají potřeby, jež vedly k založení 
Rakouska v XVI. století, a jakkoliv oprávněné jsou stížnosti Po
láků, Čechův a Slovinců, nicméně jim všem záleží zřejmě na zacho
vání mocnářství, nemluvě ani o Maďařích, kteří nemají již zajisté 
proč stěžovati si na Vídeň. Nevyhasla ani dávná oddanost k dy
nastii, jak rádi předpokládají povrchní pozorovatelé, a vzepřela by 
se neočekávaným odporem smělcům, kteří by se odvážili velko_ 
lepému přeludu obětovati prospěchy a vzpomínky národů. 

Nechci tvrdit, že nenastane chvíle, kdy Rakousko bude při
pojeno k Německu; myslím pouze, že tuto možnost lze si před
staviti toliko v budoucnosti tak daleké, že pozbývá pro nás všeho 
zájmu. Věříváme rádi, že vášně; hýbající jedním pokolením, musí 
se neustále dále rozjitřovati, a že dějiny se vyvíjejí podle nepře
tržité linie. Je tomu právě naopak. 

Čechové, ohroženi byvše ve své existenci, mohutným úsilím 
vůle vytrhli se z úpadu, ve kterém ponenáhlu hynuli: jejich ne· 

Naproti tomu katolí.c~ .zemí ~lpsk~c~. brán~ s~ t~~~e proti nár~dní~ 
stranám německým; ztratil! sest mlst, ~ J.eJl~~ yneJ,zn~rr;eJsl v.ud~o~é, D~p~uh 
a Ebenhoch nebyli opět zvoleni. - Soclahste Krestanstl, proti mmz SpOJIl! se 
socialisté a 'pokrokáři němečtí, utrpěli ztráty ještě horší (11 mí;;t). - Od, té 
doby socialisté křesťanští a antisemité vzali svou odvetu v Dolmc}l Rakousl~h 
{v listopadu 1902). Je jisto, že celkem výsledek. těch~o posle?mch voleb Je 
spíše znepokojující; svědčí o vzrůstající zoufalosti zášti národmho a o zmatku 
umírněných. 

1 Nejnovější znamení jsou spíše nepříznivá: Čechové hrozí přerušiti 
příměří a obnoviti nepřátelství v říšské radě (v prosinci 1902). 
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očekávané probuzení pobouřilo Němce, kteří se již pokládali za ne
popěrné pány Čech. V tomto zápase, který vedou déle než půl století, 
Němci byli postupně vytlačováni z ovládajících postavení, jež po
kládali za dobytá navždy. Tento neustálý a žalostný ústup je roz
jitřova! znenáhla. Z toho pocházely záchvaty zuřivosti křečovité, 

ve kterých zdají se býti odhodláni nelekati se ani krajních roz
hodnutí. Je však velmi dobře možno, že tyto výbuchy předcházejí 
krisi únavy a roznítí touhu po odzbrojení. Po dlouhý čas různé 

sekty náboženské usilovaly se zničiti; když viděly, že se jim to 
nedaří, odhodlaly se snášeti se navzájem, a z jejich slabostí zrodila 
se nová ctnost, snášeHvost. Proč by nestalo se stejně s řevnivostmi 
národními jako s hádkami náboženskými? 

Poslední sčítání lidu v Předlitavsku podává téměř plných 
šest milionů Čechů; k tomu dlužno připojiti 4,259.000 Poláků, 
3,375.000 Maíorusů, 1,200.000 Slovinců a 711.000 Srbo-Churvatů. 1 

Není právě úlohou tak snadnou potlačiti 15 milionů lidí. ROl.dělení 

Polska není výkonem dosti skvělým, aby lákal mnoho napodobitelů. 
Kdyby nešlo o věc cti, mnohý Němec by vyznal, že říše německá 
více ztratila než získala zabráním Elsaska. Zd až podnikne se opět 
pokus podobný za okolností stokrát obtížnějších? Všeněmci jsou 
v Rakousku posud nepatrnou menšinou; proti nim stojí katolíci, 
partikularisté a ony husté massy, jež představují tradici a náchyl
nost k míru. Prvotní a trvalou potřebou člověka je klid, mír, a lidé 
bouřliví obyčejně bývají brzo zatlačeni instinktivním odporem těch, 
kteří touží žíti pokojně vedle pokojných sousedů. Jinak by nám 
bylo zoufati nad lidstvem, kdybychom připustili, že poslední slovo 
zůstaveno bude naukám násilí a nenávisti. Ještě jsme daleci krá
lovství božího, po němž toužil Komenský, a bylo by zajisté ne
opatrné přísahati, že nedožijeme se opět dnů kormutlivých a 
krvavých. A přece, na vzdor několika střeštěnců zda svědomí 
Evropy by se opravdu nepobouřilo proti válce hrubého dobývání 
a sobeckého vyhlazování? Jakkoli pověrečně Němci vyznávají svou 
• kulturu«, zda budou chtít zbraní ji vnucovati svým sousedům? 

Protože po mém soudu nelze připustiti myšlenku války na život 
a na smrt, třeba tedy nalézti půdu pro dohodu. Zde předpovědi 
jsou marné, poněvadž je téměř jisto, že dle dojde se teprve po 
řadě pokusův a oprav. V některých věcech však je možno před-

1 Němců jest 9,170.000 a Vlachů 727000. 
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vídati jisté pozměny, jichž nelze odkládati na dlouho. Především 
třeba bude změniti řád volební a složitý zákon nynější nahraditi 
všeobecným právem hlasovacím. Obratnost, s jakou Schmerling 
porušil politickou správu říše, měla v zápětí jen popuzeni vášní 
a znevážení řádů parlamentárních. Od chvíle, kdy říšská rada stane 
se skutečným zastoupením země, strany nebudou míti již proč 

zamítati její rozhodnutí. 
Všeobecným přímým právem hlasovacím vysláno by bylo do 

ústředního parlamentu velmi mnoho poslanCI'], kteří znáti budou jen 
svůj vlastní jazyk. Rokování by se takto znemožnilo, kdyby jednot
livým sněmům se nevrátilo právo voliti poslance do říšské rady, 
při čemž dbáti by bylo, aby různé skupiny měly zastoupení odpoví
daJící poměrnému významu jejich. Otázky, vyhrazené této společné 
radě říšské, budou co možná nejvíc obmezeny, kdežto pravomoc 

sněmů zemských bude rozšířena. 
Aby zjednán byl opět mír mezi různými národnostmi, bude 

prohlášena naprostá rovnost národův a jazykův, a každý občan 

zákonem bude chráněn proti všelikému možnému utiskování. Jak
mile jednotlivé strany odloží vše, co jest jen věcí sebelásky, a když 
pomýšleti budou spíše na dobývání svých vlastních svobod než 
na týráni svých odpůrců, nebude nemožno nalézti půdu pro dohodu. 

V tomto narovnání Čechům i Němcům třeba bude přinésti 
stejné oběti. Někdy stávalo se, že Čechové, aniž si toho byli jasně 
vědomi, překročili meze, a některé požadavky jejich, v zásadě opráv
něné, zdály se jim zvláště drahé, protože byly nepříjenmé jejich 
krajanům druhého jazyka. Na příště jsou dosti silni, aby bez 
strachu ujali se opět politiky šlechetnější a vznešenější. Došedše 
stupně rozvoje kýženého, nepotřebují již ochrany umělé, a mohou 
bez neprozřetelnosti vldáti se některých záruk, které z počátku 
jim se zdály nevyhnutelnými. V nejnerovnějším zápase byli podporo
váni spravedlivostí své věci; konečné vítězství jejich bude usnad
něno a uspíšeno, zmírní-Ii své požadavky. 

V některých věcech není možno žádného smlouvání, a Če
chové mají povinnost žádat od svých sousedů naprostou úctu ke 
své národnosti. Ale tato národnost na příště jest mimo při. Ještě 

roku 1848 nezdálo se nemožno potlačiti ji houževnatou a obratnou 
politikou. Dnes nepřijde to na mysl ani nejzuřivějším Němcům. 
Netají si, že Slované čeští ode dneška vyhráli boj zoufalý, jejž 
podstoupili. Již jde jen o to, aby vítězové své protivníky smířili 
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s novou situací a aby jim osladili hořkost jejich sklamánL Potomci 
Komenského a Palackého zajisté naleznou slova, jež uklidňují, 
a formule, jež odzbrojují hněvy. Předseda ministerský Koerber 
pravil v jedné své řeči na říšské radě, že doufá v obnovení po
koje, protože k tomu má dva vzácné prostředky: vytrvalost a 
nedostatek vášně. Nastává vždy chvíle, kdy zbraň vypadá z rukou 
bojujících, ač nevnucují-li se jim podmínky, jež urážejí jejich dů
stojnost neb ubližují jejich svědomí. Čechové toho nezapomenou. 

Vím, že mnozí čtenáři z těch, kteří znají nejlépe podstatu 
věcí, potřesou hlavou při čtení těchto optimistických závěrů. Ne· 
jsem tak naivní, abych se domníval, že vášně se uklidňují velmi 
rychle, aniž jsem tak domýšlivý, abych stranám navrhoval program 
dohody. Ale věřím v sílu okolností, mocnější než pošetilost stran 
anebo zuřivost sektářů. Pomyslím-li na zvláštní sběh spoluvin neb 
opominutí, jež předpokládá zniČení Rakouska, na stopu slz a krve, 
již by zůstavilo, na nekonečnou téměř řadu převratů, jichž by 
bylo východištěm, na zoufalý odpor, jejž by vzbudilo, nemohu 
připustiti, že Všeněmci, jakkoli hlučná jest jejich propaganda, a 
jakkoli zvučné jsou jejich úspěchy, sami by se neděsili obětí, 

jimiž by jim bylo zakoupiti vítězství. 
Ostatně sluší velice dbáti zákonu sociologického o substituci 

tužeb. Skladatelé pranostik, kteří předvídají již Německo, rozklá· 
dající své hranice až k moři Jaderskému a k Archipelagu, připo
mínají, že Schoenerer, Iro, Wolf a všichni následovníci Pavla La
garda neužívají jiných prostředků, než jakých se užívalo v letech 
1848 a 1860, aby veřejné mínění pobouřilo se proti Dánsku a 
aby vzbudila se otázka vévodství. Proč by se jim nedostalo téhož 
úspěchu, jako jejich předchůdcům? - Snad, hla vně proto, že 
jsou jen napodobiteli a že budí vášně vychladlé. Kolem roku 1848 
německé vlastenectví bylo pobouřeno dlouhým ponížením, a pří· 

lišný nedostatek slávy zůstavil Němcům nenasytnou touhu po 
moci. Od té doby poznali opojnost vítězství a pochopili jeho 
marnost. Nedávné příklady dokazují zajisté, že tisk dobře řízený 
je s to, aby k největším pošetilostem strhl národy, kteří svou 
minulostí rozumnou a moudrou zdáli se zabezpečeni proti podob
ným omylům, a jest dobré nespoléhati příliš na šlechetnost a roz
vahu lidu. Pravdě však se podobá, že nasyceni milionáři s toutéž 
zuřivou vášní nesnaží se rozmnožiti své jmění jako jejich otcové, 
jimž staletý hlad a bída nabrousily zuby. 
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Buď jak buď, bychom i předpokládali, že divoké pudy zvítězí 
ve chvíli určité, Čechové mohou bez přílíšných obav hleděti vstříc 
budoucnosti. Nehájí jen své věci, ale i věci Evropy a všeho lidstva' 
a jejich pád znamenal by návrat výbojného barbarství. Kdyby 
podlehli, všichni, kdo právem touží po míru a kdo nevěří, že jsou 
národové předem určení k věčnému otroctví, byli by těžce zkla
máni ve svých nadějích. 

Třímají v rukou svých prapor budoucnosti; za těžké povin
nosti, z toho vyplývající, kyne jim náhrada. - • Náš národ jest 
v nebezpečí velikém,« pravil Palacký v slavném proslovení, jež 
jest jako jeho závětí veřejnou, »já však nezoufám a doufám, že 
národ dovede odolati všem, bud e -li to tiž ch t i t i. Není dosti říci: 
,já chci', ale každý musí se přičinit, musí pracovat, obětovat, co 
muze, k obecnému dobru, zvláště k udržení národnosti. »Je třeba" 
pravH jindy, a to bylo vůdčí myšlenkou jeho života, "aby náš 
národ nezapomínal, že bojuje za spravedlnost, že nemá práva 
nápodobiti násilné jednání svých odpůrcův, a že vítězství jeho má 
býti vítězstvím civilisace. < 

Tento první a největší příkaz zůstavili apoštolé obrození 
slovanského svým žákům: neopláceti útisk nenávistí a stejně ctíti 
svobody svých odpůrců jako své vlastní výsady. 

Nezdá se, že by Čechům bylo se až posud tak špatně vedlo 
při této politice trpělivé práce a mravní snahy. Bývají někdy náchylní 
k malomyslnosti: nechť pohledem změří cestu vykonanou; nechť 

pomyslí, v jaké nadšené vytržení by uvedeni byli Dobrovský, 
Jungmann, ba sám Palacký, kdyby se znovu zrodili v dnešní Praze. 

Úspěch je dosti skvělý, aby neváhali setrvati na cestě zvo
lené. Nechť vystříhají se všeho, co by snad mělo ráz odvety; nechť 
dokáží svým odpůrcům, že dle slov kronikáf"ovS'ch bojují za samo
statnost a ne za panství. Snad budou tím přivedeni ke změnění 
svého programu, k upuštění od některých formulí, jež byly sice 
výborným heslem k boji, ale znesnadnily by trvalý mír. Nechť 

neobětují skutečnost pouhému zdání. Státní právo bylo vůbec po
staveno v popředí, jen aby zachránilo národnost českou proti 
cizímu pohlcení: od chvíle, kdy není již třeba obávati se toho 
pohlcení, důležitosti jen podřízené jsou prostředky, jimiž se zabrání 
možným novým útokům nepřátelským. 

Přesně vzato, není nemožno, že dobré vůli Čechú bude špatně 
porozuměno, a že sokové jejich budou hledět l ní kořistiti, aby je 

, 

přinutili vzdáti se na milost a nemilost. Tehdy vlastenci, silni, jsouce 
.pouhou spravedlivostí své věci, se rozpomenou, že otcové jejich 
vzdorovali vší Evropě, a že houfy sedláků k ústupu přinutily císaře 
a papeže. Mají tvrdé hlavy a smělá srdce. Přežili nejhroznější 

zkoušky, a nezahynuli; hrdinným úsilím vůle roztrhali prostěradla, 
do nichž zahalena byla mrtvola národa dříve, než byla uzavřena 
do hrobu; dokázali, že odvaha jejich nebojí se žádné oběti, jde-li 
o obranu práva jejich. Žáci Komenského dovedou, bude-li toho 
potřeba, státi se opět bojovníky Žižkovými. V tomto zápasf! nej
těžším budou s nimi všichni, kdo nechtějí se skloniti před hrubou 
silou a kdo domáhají se pro národy práva rozhodovati o sobě 
samých. Pro tuto svobodu lidskou Hus zahynul na hranici, bratří 
Jednoty zakusili zármutek vyhnanství, Dobrovský, Jungmann a 
Palacký pracovali, zápasili a strádali. K zachování slavného dě
dictví, jež jim odkázali jejich hrdinové a mučedníci, Čechové jsou 
hotovi, nadejde-li chvíle osudná, k nejkrajnějším obětem. Vítězové 
nebo přemožení, zůstaví světu vznešený příklad a budou věřiteli 

lidstva. 

v V V V 
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Deymové 160 
Děčín 164 
Děčínské panství 164 
Dědičné země rakouské 567 
,Dějepis města Prahy' 374, 406, 434 
,Dějiny národu českého' (1848-1876) 

174, 175, 276, 335, 336, 433 . 
,Dějiny university Pražské' 271 
Děln~ci 218, 230, 231, 265, 563, 564 
Dělmci v Čechách 193-196 218 526 

Dahlmann 545 596 - 597 ' , , 
,Dalibor' 445 Dělníci národní 601 
Dalimil 95 Dělníci němečtí v Čechách 573 
Dalmacie 8, 26, 396, 514, 572 Dělníci pražští 195,.231, 265, 271 274, 
Dalmatinci 257 559, 560 ' 
Daně 20, 35, 36, 192, 381, 393, 398, i ,Dělník' 472, 473, 559 

400, 447, 464, 474, 475, 524, 525,575 Dělostřelecký sbor 435 
Daničié Jiří 258 ,Didaktika' Komenského 95 
Dá.nská vévodství viz Holštýnsko a Dietrichstein-Memdorff, kníže 486 

Slesvicko Dipauli 602 
Dánsko 447, 605 Diplom inaugurační 461 
Dante 126, 531 Diplom říjnový r. 1860 391-393, 398 
Deák Frant. 173,390, 393, 401, 450, 399, 402, 406, 407, 419, 430, 448 450' 

454, 458, 460, 461, 470, 495, 506 467 ' , 
Dekadentní a symbolické kejkle 533 Diplom únorový (1861) viz Patent úno-
Dedera 343-345 rový 
Dedukce stavů (1847) 187 Diplomacie 380, 385, 446 
Degenfeld-Schonburg, hrabě 161 Disraěli 6 
Deisté 47 Divadlo české 67-69, 155, 157, 158, 
Deisté angličtí 50 189, 226, 357, 432, 478 
Deklarace Ludvíka XIV. (1682) 361 : Divadlo německé 157 
Deklarace Pillersdorfova 225 i Divadlo stavovské 157, 158, 220, 432 
Deklarace poslanců českých (22. srpna! Dlabač Jan Bohumír 48 

18(8) 467, 484, 487 Dlouhoveský Jan Hynek 66 
,Dekrety Jednoty bratrské' (1865) 433 Dluhy státní.21, 37, 188, 381, 464 
Delaroche 536 Dobenín u Ces. Skalice 477 
Delegace 463, 464, 466, 490, 493, 494, Doblhoff 251, 252, 316 

506, 511, 565 Dobner Gelasius 48, 54 
Delegáti ministerští v Praze (1848) 279- Dobrovský Josef, otec slavistiky, 7, 12, 

283 43,44, 46,47, 50- 57, 58-65, 69,70, 
Delegáti pražští v lnsbruku 251 73, 75, 79, 106, 107, 115, 118, 120, 
Delegáti sněmu peštského ve Vídni 297 172, 176, 184, 434, 527, 534, 604 
Dembiríski 331 Dobřichovský VácI. 343 . 
Demokrati němečtí 581, 598 Doebling 357 

Dolanský 119 
Doležal Oto 562 
Dolínek u Klecan 440 
Domažiice 437, 477 
Dominikální pozemky 293 
,Don Juan' 444 
Doornick (Tournay) 102 
Dorat 66 
Doucha František 432 
Dozorci školní v Čechách 378, 476 
Dragoun 562 
Drahomíra 96 
Dráhy železné 195, 431 
Dramatická literatura česká 68 
Dráva 296 
Drážďany 163, 331, 332, 348, 358 
lJsky zemské 20, 295, 350, 391, 430, 

433, 501, 523, 542 
Dualism 227, 399, 423, 425, 429, 448, 

493, 567 
,Duch Národních Novin' 476 
Duchovenstvo české 14, 207, 475, 504 
Duchovenstvo rakouské 14, :!49, 312, 

361, 449, 513 
Duchovní panství říšská v Německu 38 
Duchovní stav viz Prelátský stav 
Dumas Alex. 153 
Dumreicher 555 
Dunaj 36, 199, 235, 557 
Duna]ewski 524, 553, 575 
Durando 289 
Diirkheim Bedřich, hr. 492 
Durych VácI. Fortunát 48,53,54,56,61 
Dušníky u Příbramě 237 
Dvorský Fr. 434 
Dvořák Ant. 428, 434, 438, 473, 538, 539 
Dvůr Králové 477 
Dvůr vídeňský 251,252, 393, 464, 507, 

512 
Dynastie rakouská 215, 247, 359 
Džbán u Loun 477 

Ebenhoch 602 
Ebert Karel Egon 244 
Edikt náboženský 426 
Egerberk 164 
Eim G. 489, 494 
Eisenmann 309, 573 
EHern 371 
EIsasko 507, 603 
Elsner 51 
Emigrace polská 160, 207 
Emigrace maďarská 456 
Emigranti francouzští 16 
Emigranti němečtí 41 

Emisaři francouzští 331 
Emisaři frankfurtští 233, 246 
Emisaři italští 331 
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Emisaři maďarští 233, 267, 297, 331 
Emisaři němečtí 246 
Emisaři polští 331 
Emisaři pražští (1848) 278 
Emler Josef 114, 39l, 433 
Emže 557 
Encyklopaedie česká 151, 356,357,374, 

433 
Encyklopaedisté francouzští 5, 6, 9, 50, 

54, 59, 3, 176 
Engel, historik 55 
En",el Emanuel, MUDr. 558, 596 
Enže 490 
Eotvos 180 
Epištoly Kutnohorské 203, 338, 363-

368, 372, 456 
Erben Karel Jaromír 97, 256, 271,354, 

358, 433, 41)7, 438, 537 
Rrfurt 40 
Erlafa 465 
Eszterházy Moric 446 
Evangelíci čeští 33, 370-371 
Evangelíci v Uhřích 373 
Evropa 4, 8, 11, 37, 38, 39, 60, 81, 87, 

100, 108, 109, lle, 117,118,135,139, 
150, 151, 181, 18:!, 193, 197,214,232, 
234, 235, 254, 261, 263, 270, 276, 277, 
279, :<80, 290, 297, 004,305, 319, 330, 
358, 359, 1l69, 378, 412,42::',425,439, 
488, 500, 513, 537, 556, 557, 580, 602, 
G03, 60;, 607 

Evropa střední 444, 573, 586 
Evropa východní 109,470, 481, 515,561 
Evropa západní 302 
Exkomunikační rozsudek 362 
Exner, prof. ~99, 363, 377, 378 

Falkenhayn hrabě 590 
Faster Petr 208, 219., 220, 222, 278, 280 
Federalism 85, 86, :!47, 387, 411, 493. 

549, 570, 571 . 
Federalisté 216,286,310,337,388-391, 

396, 404, 423, 429, 445, 449, 454,485, 
491,496, 504, 506, 512, 514, 542, 545, 
565, 583, 599 

Felixburg 164 
Ferdinand Maximilian, arciv. 291 
Ferdinand I., císař Německý 168, 374, 

475 
Ferdinand I. Dobrotivý, císař Rakou

ský 13, 39, 179, 180, 210, 221, 247, 
251, 252, 269, 291, 305, 328, 390, 456 

A. Denis~Vančura: Čechy po Bílé hoře. II. 41 
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Ferdinand lL, císař Némecký 51, 163, 
168, 186, 391, 467 

Ferdinand V. viz Ferd. 1. Dobrotivý, 
císař Rakouský 

Fesl Michal Josef 106-108 
Feudalism 402 
Feudální páni 268, 387, 459 
Feudální správa 191,192,214,217, 294 

313 ' 
Feudální soustava 291,292,295,296,389 
Feudální strana v Rakousku 164, 165, 

373, 512, 520 
Feuilletony Nerudovy 442 
Fialka Moric 161, 207, 283, 334 
Fibich Zdeněk 404, 438, 538-539 
Ficquelmont 179, 232 
Fictum Kryštof z Fictumu, rytíř 163 
Fichte 78 
Filip V., král Španělský 13 
Filosofie XVIII. století 5, 9, 50, 72, 480 
Finanční krise rak. 509 
FinaněnÍ patent r. 1811 ... 21 
Finanční politika rakouská 447 
Finanční prokuratura 410, 411 
Fingerhut Vojtěch 257, 325, 476 
Fiskální systém 428 
Flajšhans VácI. 118 
Fliedlander 510 
Florian 66, 73 
Fond náboženský 370 
Fond studijní 1\70 
,Fontes rerum bohemicarum' 171, 433 
Forgách Ant., hrabě, 404, 410 
,Fortwursteln' 521 
Fouquée.78, 118 
Fousek Ceněk 343 
Francie 4, 9, 14, 28, 34,37, 38, 43, 62, 

66, 104, 127, 150, 165, 258, 261, 268, 
302, 304, 317, 330, 380, 438, 470, 488, 
489, 515, 526, 532, 536, 537, 557, 600 

Francisceum 182, 185 
Francouzi 60, 470, 488, 552 
Francouzská revoluce veliká 5, 15-17, 

113 

Franta Šumavský 378 
František lL, císař Německý, od roku 

1805 císař Rakouský (František I) 
12-14, 18, 21-29, 33-35, 37-40, 
43, 63, 79, 83, 87, 89, 91, 92, 98, 176, 
178-180, 182, 194, 305, 390 

František Ferdinand, arcikníže 334,545 
František Josef, arcikníže 250, 251 
František Josef, císař Rakouský 270, 

305, 307, 312, 318,321, 336,349,371, 
372,380,385-388,401,428,446--447, 
458 -461,471, 475,476,482,483, 48G, 
489-492, 496, 497, 506, 510, 511, 
515, 522, 543, 545, 551,565,574,589, 
592, 599, 600 

František Karel, arciv. 181, 251, 291 
Frič Josef, JUDr. 207, 271, 403, 476 
Frič Jos. Vác!o 156, 207, 209, 216, 237, 

265, 266, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 
330, 331, 333, 358, 437,438, 456, 457, 
470, 530 . 

Frida Emil viz Vrchlický Taroslav 
Fridland 403 - " 
Friedjung J. 457 
Fries 120, 122 
Frint Jakub, dvor. farář 107, 108 
Frintaneum ve Vídni 107 
Frintiáni 107 
Froebel 394, 412, 426 
Fruška Gora 8, 123 
Fryčaj Tomáš 199, 200 
Frýdek 480 
Fiigner Jindř. 405 
Fulda 55 
Fundamentální články (1871) 492-496, 

5J2 
Fiirstenberk kníže, arcibiskup Olomúcký 

426 . 
Fiirstenberkové, kn. 295 
Fysiokrati 320 

Francouzské války 177 Gablenz 496 
Francouzský národ 488 Gabler Vilém, Dr. 219,270,276, 357,518 
Frankensteinské knížectví 414 Gabriel J. 476 
Frankfurt n. M. 164, 216, 225, 226, 233, Gagem 310 

2.'l6, 239-241, 249, 252,259,267, 271, Gaj Ludevít 161, 257 
297, 304, .'l1O, 317, 380, 394, 446, Gal 476 
447, 454 Gallaš Jos. Heřman 199 

Frankfurtský mír 5 Gardy národní 220-222, 231, 273, 280, 
Frankfurtský parlament 216, 232, 2.'l3-; 284, 350 

237, 239, 247, 248, 252, 253, 261,! Gauč Vilém 207, 265, 330, 332 
271, 278, 279, 291, 305, 306, 3:'5, Gautsch Pavel z Frankenthurmu, baron 
394, 411 164, 436, 543, 595 

Frankfurtský výbor 246 Gautschova nařízení jazyková 595, 597, 
Frankobrod viz Frankfurt 601 

Gebauer J. 57, 118, 535 
Gegenwart 600 
Gemerská stolice 121 
Generálové rakouští 352, 369, 381 
Gentz 28, 38, 75, 83, 91 
,Geologie' Krejčího 356 
Germáni 60, 117 
Germanie 85 
Germania irredenta 458, 584-
Germanisace 44, 47, 79, 80, 85, 167-

168, 230, 374, 375, 377, 378, 388, 412, 
420, 421, 425, 430, 468, 515,548,555-
557, 570, 587 

Gerontokracie rakouská 210, 221 
Gerstner Fr. Jos. 36, 104 
z Gersdorfu ~ernard Mikuláš, rytíř 163 
z Gersdorfu Stěpán, rytíř 164-
,Geschichte von Boehmen' (1886-1,,67) 

96, 171, 175 
,Geschichte der slavischen Sprache unci 

Literatur nach al!en Mundarten' (1826) 
121, 136 

Gessner 66 

Gruié Nikanor 258 
Grunderství 428 
Grundeři 503 
Gubernium české 30, 36 
Guizot 90, 156, 175, 176, 261 
Gumpřowicz 378 
Gutzkow 442 
Gyarmat u Rábu 50 
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Gymnasia IOilJbardská 79, 376 
Gymnasia v Cechách 79, 99-100, 114, 

167, 189, 231, 340, 376, 379,431, 523, 
532 

Gymnasia na Moravě 469, 550 
Gymnasia rakouská 31, 189, 231, 372, 

376, 377, 421 
Gymnasia slovenská v Uhřích 379 
Gvmnasia uherská 376 
Gymnasium Staroměstské viz Akade

mické gymnasium v Praze 

Gindely 433 ' Haas Ondřej z Vranova 406, 416 
Girgl Fr. viz Jirgl Fr. Habětínek Karel 491 
Giskra 386, 418, 422,427,472,417,480, Habsburské mocnářství viz Rakousko 

482, 486, 491, 495, 499, 503, 508,510 Habsburkové 10, 10, 14,30,38-41,60, 
Gladston 410 I 84, 161l, 170, 182, 185, 223, 224, 232, 
Glaser Julius Ant., JUDr., ministr rak.' 240, 2'17, 250, 261, 262, 80~, 392, 414, 
49~ 510 44~ 457, 45~ 47~ 496, 497, 51?,54~ 

Gleim 66, 73 556, 600 
Gluck 444 Habsburská říše viz Rakousko 
Gliicklich 309 • Habsbursko-Lotharinský dům 256,497 
Gneist 410 Hadžié Jan 151 
Goebl Fr. 473, 481 Hainisch 569 
Goethe 10, 44, 45, 65, 73,112,114,115, Hájek z Libočan Václav 48, 56, 197 

119, 143, 145, 177, 301, 585 • Hajn Ant. 561, 596 
Gogol 138 ; Hálek Vítězslav 146,403, 43:>, 440-442, 
Goll 118, 172, 175, 203, 478, 535 529, 530, 586 
Gollova škola historická 535 Halič 28, 41, 79, 160, 189, 229, 244-, 291, 
Goluchowski Agenor, hr. 385,389, 392, 292, 301, 808, 390, 393, 396, 430, 4MI, 

393, 399, 600 464, 475, 495, 505, 512,518,556,571, 
Gorčakov 6, 469, 495, 511, 515 572, 598, 601 
Gorice 396, 484, 485 Halle 81, 105 
Gotinky 557 Hamerník MUDr. 161, 355 
Gottorp 52 Hanka Václav 60, 75, 116, 118, 119, 
Granátníci 195, 277, 281 150, 151, 155, 163, 379, 404,405, 409, 
Grégr Eduard, MUDr. 403, 467, 476, 534 

557 Hanl Karel, biskup Královéhradecký 
Grégr Julius, JUDr. 207, 403, 404, 456, 103 

457, 469, 472, 504, 518, 535, 551 Hansgirg, professor 379 
Greuter 418· Hanslick 155, 270, 538 
,Grenzboten' 162, 170, 186, 195, 257 Hanuš Jan 119 
Grillparzer 74, 93, 269, 372, 585, 587 Hanuš Ignác 143, 358, 368 
Grimm 118 Harantova cesta do sv. země 437 
Grottger 586 Hardenberk 90 
Gruen Milo, opat Strahovský 80 Harrach Jan, hr. 405, 478 
Gruenwald, JUDr. 271, 428 Harrachové 415 

41* 
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Hartig 90, 93, 467, 504 ,Historie literatury české' Jos. Jung-
Hartmann Edvard 557 manna (1825) 58, 62 
Hartmann Moric 42, 43, 101, 237, 240, ,Historie protivenství církve české' 51 

442, 539, 557 Historikové čeští 48-50, 78 171-177, 
Hasner Josef 101 433-435 
Hasner Leopold 101, 377, 410, 468, Hlahol 405 

483 -485 Hlaholské zlomky 356 
Hasselwanter 418 ,Hlas' 442 
Hattala Martin 57, 202 ,Hlas' Kodymův 472, 473 
Hauslab 318 ,Hlas národa' 543 
Havelka 428 Hlaváček VácI. 473 
Havlíček Borovský Karel 7,12, 44,110, Hlaváčov 477 

120, 148, 153, 160, 171, 172. 184, 187, Hlávka 411 
203-208, 213, 215, 227, 231, 232, 236, Hněvkovský Šebesto 66, 67 
238-242, 271, 272, 282, 284-286, Hodek Václav 333 
289, 290, 298, 299, 304,314,322,323, Hodonín 529 
325, 327, 330, 333, 335, 336, 338, Hodslavice 171 
3401-347, 353, 355, 357, 360, 362- Hodža Michal Miloslav 202, 258 
364, 366, 372, 374, 375, 404,406, 432, Hoefler K. A. 3740 
436-438, 442, 476, 517 Hofbauer P. 102 

Havlíček, hejtman 10. komp, 334 Hoffmann 158 
Havlíčkovy písně 241-242 Hohenlohe 352, 600 
Havlíčkovy Politické spisy 203 Hohenwart Karel, hr. 456, 490 -497, 
Hay, biskup Královéhradecký 107 516, 527, 566, ií7"2, 600 
Haymerle 515 Hohenzollerové 30, 86, 233, 251, 413, 
Hebenstreit 15 446, 490, 556, 569 
Hedrich 238 Hollandsko 85, 495, 550, 573 
Hegel 233, 261, 557 Holland'ané 550 
Heidelberk 216, 584 Hollar Václav 430 
Hein Fr., JUDr. 390, 420, 422, 423 Holštýnsko 3~3 
Heine 11, 238, 358, 441, 442 Holštýnsko a Slesvicko 413, 447, 545,605 
,Hej, Slované' 150, 257 Holštýnsko-gottorpský rod 52 
Hejtmanství okresní 480 Holzgethan 495 
Helfert Alexander, baron 12, 80, 141, Homolka u Plzně 477 

156, 182, 214, 220, 243, 249,250, 252, Horatius 66 
253, 264, 266, 270, 275, 281, 284-, 301, Horosedlskv statek 413 
305, 309, 310, 312,317,325,338, 362, • z Horskýsf~ldu rytíř 502 
374-, 378, 486, 489 Hořiněves 116 

Heller Ferd. 405 Hospodářská společnost c. k. vlaste-
Helvetská rebelie 18 necká 177, 500 
Herben Jan 544 Hospodářské spolky 405, ~33 
Herbst li. 386, 410, 412, 418, 472, 477, Hospodářské soustavy v Cechách 294 

481, 482, 486, 499, 511, 515, 521, 641 -296 
Hercegovina 484, 511, 519 Hostinský 537, 538 
Herder 10, 44, 46, 51, 55, 116-118, Hostýn 478 

122, 136 Hošek 218 
Herkner Jindř. 563, 569 Hrad císařský ve Vídni 290 
Herold Josef JUDr. 540, 551, 562, 576, Hradby pražské 459 

579, 593, 596 Hradčany 183, 196, 332, 353 
Herstein u Domažlic 477 Hradec Jindřichův 99 
Heyduk Adolf 146 Hradec Králové 99, 100, 151, 161,332, 
Hierarchie katolická 364, 370 379, 434, 458, 4-70, 600 
Hildtprant, bar. 405 Hradec u Stradonic 477 
HilIe Aug. BartoL, biskup Litoměřický Hradecko 191 

103 Hradil P. 476 
Historické právo 172,199,217,229-230, Hradiště 11 Olomúce 50 

246, 287, 390, 399, 415, 429,44-5, 448, Hranáč 332, 333 
456, 583 Hrobčický z Hrobčic, Oldřich 164 

Hromádko Jan 75, 76, 78, 116, 270 
Hron, opat Strahovský 502 
Hrubý 597 
,Hřbitovní kvítí' 442 
Huber Adam z Rysenpachu 358 
,Hubička' 445 
Hudba česká 46, 444, 445, 538, 539 
IIudební škola česká 539 
Hudlice 57 
Huebner Alex, 170, 210, 303 
Huguenoti 550 
Hugo V. 439, 531 
Hukvaldy na Moravě 477 
Hulínské trávníky u Kroměříže 477 
Humboldt Vilém 76, 457 
Humboldtová Karolina 41 
,Humoristické Listy' 472, 473 
Humpolec 200, 370 . 
Hurban Jos. Miloslav 202 
Hurdálek Jos. Fr., biskup Litoměřický 

103, 107, 108 
Hus Jan 10, 35, 50, 96, 97, 99, 119, 

137, 143,172,173,175, 201, 204-, 330, 
342, 356, 367, 374, 432, 478, 586, 588, 
607 

Husaři 283 
Husinec 478 
Husité 11, 201 
Husitská doba 335, 374 
Husitské války 168 
Hymna rakouská 558 

Chabrus 503, 504 
Charles-Edmond viz Chojecký Edmund 
Chateaubriand 57, 73 
Chatterton 118 
Cheb 500, 573, 579, 582, 584 
Chebsko 322, 495, 573 
Chelčický 356 
Chéradame 573 
Chleborád Fr. L, JUDr 478, 559 
Chlum 477 
Chlumčanský VácI. Leop. z Představlk 

a Chlumčan, arcib. Pražský (1815-
1830) 102-103, 10ti, 107, 111 

Chmel Jos. 100 
Chmelenský Jos. Krasoslav 154,157, 198 
Choc 596 
Choceň 477 
Chočevští vévodové v Krajině viz 

Auersperkové 
Chodové domažličtí 190, 437 
Chojecký Edmund 258 
Choltice 163 
Chomútov 92, 525, 579, 592 

619 

Chopin 5fo6 
Chorvaté 8, 134,138, 226,251,255,257, 

263, 317, 388, 401, 406,418,424,458, 
465, 496, 514, 596, 601 

Chorvatsko 322, 396, 506, 556 
Chorvatské sněmy 245, 256 
Chorvatský bán 245, 251, 296 
Chotek Bohuslav, hr, 492, 499 
Chotek Jan N. Rudolf, hr. 182 
Chotek Karel, hr. 95, 96, 151, 152, 166, 

167, 169, 181-184, 469, 493 
Chotek Rudolf, hr. 83, 182 

I Chotek Ferd , hr., arcibiskup Olomúcký 
i (1831-13536) 103 
Chotková Zofie, hr" choť morganatická 

arckn. Františka Ferdinanda M5 
Chotkovy sady v Praze 182 
Choustník 477 
Chrastice 167 
Christenbund 106 
Chrudim 17, 472 
Chrudimsko 191 
Chytil Jos. 199 

,Idea státu rakouského' 448 
Idyllism básnické literatury české v le-

tech 1780-1815 66, 67, 72, 75 
Iffiand 68 
IIlyrie 88 
Iliyrové 205, 236 
Illyrské hnutí 137, 139, 161 
,Tnstitutiones linguae sla vicae dialecti 

veteris' (1822) 55, 57 
Indie 531 
Insbruck 247, 250, 251, 253, 26:'>, 283, 

456 
lntendanti divadel zemských v Praze 

432 
Iro 573, 581, 583, 605 
Irsko 206 
Ischl 496, 600 
Istrie 396, 402, 484, ,514, 557, 576 
Italie 81, 87, 140, 209, 216, 268, 272, 

273,289, 304-, 317, 319, 330,380,387, 
393, 412, 438, 515, 531, 532 

Italské provincie 190 
Italští revolucionaři 83 

J 

Jablonský Boleslav 154, 1ó8 
Jablunkov 557 
Jaderské moře 605 
Jagié Vatroslav 55 
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Jagielovci 475 Josef, arcikn., palatin 161 
Jahn Bedř. Ludv. 60 Josef II., císař Německý 10, 12-15, 18, 
Jakubec Jan 120, 127 19, 21,25-29, 33-36, 43, 44,50,51, 
Jan, arcikníže 113, 290, 316 68, 72, 80, 83, 85, 89, 91, 176, 178, 
Jan Nepomucký 10 190,192, 194, 209, 242, 301,322, 359, 
Jarosch Prok., ryt. z Adlershorstu 473 361, 370, 395, 477 
Jaroš Fr. L. 406 ]osefinism 83, 372 
Jaroš Jos. 473 Josefinisté 12 
Jazykové otázky v Rakousku 514 Josefov 338 
Jazyky slovanské 582 Jungmann Josef 7, 15, 43, 44, 46, 47, 
Jazyky zemské v Čechách 217, 431,551, 51, 52, 73 -75, 79, 80, 82, 93, 94, 100, 
Jednota bratrská 9, 12,50,78,190,370, 102, 108, 112-116, 119-121, 123, 

371, 374, 433, 588, 607 127, 150-152,158,163,176,178, 200, 
Jednota ku podpoře umění hudebního 209, 433, 527, 606, 607 

185 , 
Jednota na obranu němectva v cizině 581 ' 
Jednota paní sv. Anny 196 
Jednota pro církevní hudbu 185 
Jednota průmyslová 182, 185, 198 219 Kabinet vojenský 389 

226, 231 ' 'Kabinetní list ze dne 8. dubna 1848 
Jednota právnická 436 y 2~~? ~3?" 242 
Jednota sv. Cyrilla a Methoda v Brno Kacm cestl 10, 11 

326-327 , Kacířství české 96, 97, 201 
Jednota všeněmecká 572 Kačina li Nov. Dvorů 182 
Jednota Zelenohorská 177 Kadaň 99 
jelačié Josef :::45, 251, 269, 296 Kadlinský Felix, p, T. J. 66 
Jelen, archivář 309 Kaiserfeld 379, 381, 447, 461, 485 
Jena 81, 105, 120-122, 125, 182 Kai,,1 Jos. 12, 77,544,549,551,563,576, 
jeřábek Fr. V. 504 579, 582, 583, 596 
Jeřábek Jan, JUDr. 472, 476 Kajetánské divadlo 158 
Jesuité 4, 34, 50, 51, 70, 201, 221, 3lJ, Kajetánský dům na M. Straně 57, 158 

330, 341, 372, 373, 476, 477, 481 Kalifornie 333 
Jevina (Victorin a Sancta Cruce) 48 Kalina 141 
Jičín 99, 362, 363, 502 Kálnoky 515, 565, 576, 600 
Jičínské gymnasium 36:2 Kalousek losef 4,54, 118, 172,174, 187, 
Jičínský kraj 322 403, 405, 435, 472 
Jičínský okres 362 Kamarilla vídeňská 250 
Jihlava 480 Kamarýt Jas Vl. 94, 110, 143, 145, 152 
Jihoslované 151, 160, 206, 258, 260, 262, Kaminský Bohdan 534 

264, 269, 417, 556, 601 . Kampelík 265 
Jílové 164 . [{ancelář dvorská 16, 19, 27, 30, 87, 
Jinověrci v zemích českých 18 167, 188, 252 
Jiránek 370 Kancelář sedmihradská 87 
Jirásek Alois 534 i Kancelář uherská 87 
Jireček Hermenegild 338, 403, 492 Kancléřové dvorští 28 
Jireček Josef 12, 66, 121, 136, 266,33fl, Kancléř dv. český 491, 493 

378, 379, 403, 491, 492 Kant 19, 78, 104, 173, 457 
Jireček Konstantin 121 Kaňka Josef 500, 501 
Jirečkové 374 Kaňkovské vrchy 477 
Jirsík Jan Valerian, biskup Budějovský Kapitula litoměřická 102 

103, 403, 428 Kapitula svatovíi ská 50, 102 
Jirgl Fr. 333 Kápolna 126, 268, 310, 317 
Jiří Poděbradský 119,168,175,184,335, Karadžié Vuk Stefanovié 8, 9, 118, 258 

374, 463 Karamzin Nikolaj Michajlovič 8, 9 
Jizera 226 Karbonáři 81, 140 
Johanna Šílená 13 Karel IV., císař Německý 35,40, 49,50, 
Johanneum ve Štyrském Hradci 113 60, 168, 184 y 
Jordan 161 Karel III., král Spanělský 13 
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Karel IV., král Š,Panělský 13 Kleneč 189 
Karel XII., král Svédský 477 Kleinert 333 
Karel, arcikn. 27, 28 Kleist 127 
Karel Ferdinand Josef, arcikníže 445 Klejzar Jos. T. 370 
Karel Ludvík, arcikn. 291, 477, 545 Klementinum 266, 275 -277, :281, 32.), 
Karel Smělý 13 363 
Karlínské hejtmanství 472 Klerikalism 363, 515 
Karlova universita viz Universita Pražská Klerikál.ní propagandy a 367 
KarJstein 477 Klerikální strana v Cechách 569 
,Karolínská epopeje' 532 Klerikálové 161, 371, 418, 506, 527, 
Karolinum 271 540, 543, 590 
](asino německé 411, 477, 481, 593 Klerikálové rakouští 485 
Kasino obchodní v Praze 231 Klerikálové tyrolští 418 
Kaspar V. 473 KIicpera V. Kl. 82, 100, 340, 358 379 
Kateřina lL, cařice Ruská 9, 52, 116 Klinkowstrčim 74 
Kathrein 589 Klub český 409, 504, 527 
Katkov 469 Klub Němců českých, moravských a 
Katolíci 601 slezských ve Vídni 231 
Katolíci němečtí 601, 602 Klub státoprávní 519 
Katolicism 102, 104, 117, 135, 201, 359; Kluby revolucionářské r. 1848 251 265 
Katolická renaissance 104 : Klučák 332 ' 
Katoličtí kněží v Čechách 31, 33, 35, Kmínek-Sedlo Jan 285 

51, 97, 102-104, 110, 151, 162, 207. Knedlhans-Liblinský Jan :334 
270, 283, 311, 361, 362, 367 - 369; Knesebeck 40 
378, 474-477, 543, 599 KniažnÍn Fr. 67 

Katoličtí kněží na Moravě 199 Knihovna ~apitulní v Praze 356 
Katoličtí kněží na Slovensku 201, 202 Knihovna Safaříkova 430 
Katoličtí kněží v Německu 207 Knihovna universitní v Praze 356 379 
Katoličtí kněží v rak. Slezsku 229 Knihovny 23 ' 
Kaunicová Eleonora, hraběnka 160 Knihy české 23, 24, 33, 80, 157 231. 
Kavalír Fr. 333 341 ' . 
Kavkaz 487 Knihy slovanské 169 
,Kázaní' Kollárova 136 ,Knihy veršů' 442 
Kazinczy František 15 Knihy veřejné 523 
,Každodenníček' Palackého 172 Knihy zapovězené 364, 370, 371 
.Kde domov můj?' 158 Knoll los. Linhart 167-169 
,Kelch und Schwerť (18!5) 238 Kobeljarovo 121 
Kempen 347 Kober I. L. 433 
Kheil K. P. 407 Kobylkáři 398, 414 
Khevenhuller, hr. 334 Koclěřov 16 
Kindermann Ferd. ze Schulensteina Kocoviny v Praze 237, 404 

biskup Litoměřický 102 ' Kodym F. St 472, 473, 476 
Kinská zahrada v Praze 152 Koerber A. 436, 601, 602, 605 
Kinský František Josef, hrabě 47, 75 Kohorta ,Svornost' 222, 257, 274, 284 
Kinský Rudolf, kníže 123, 152, 184 Kolár Josef Jiří 157, 432, 478 
Kinští 415 Kolárové (Josef Jiří a František) 432 
Kíchmayer V. 475 Kollár Jan 44-, 45, 52 61, 75, 77,78,82, 
Kirějevský 135 93 - 96, 101, 1H;, 120-122, 124- 136, 
Kisfaludové bratří (Alexander a Karel) 138-146, 148,149,151,169, 171,174, 

180 177, 197, 201, 205, 253, 258,264,341, 
Klácel Matouš Fr. 199, 271 35~, 434, 437, 485, 532 
Kladno 101 Kolín 343, 502 
Klajpeda (Memel) 557 Kolínsko 560 
Klapka 475 Kolínští gardisté 283 
Klášterec 163, 164 Koller Alexander, baron 472. 481, 499, 
Klatovy 69, 99, 196 500 ' 
Klaudy, JUDr. 281,290,403,428,467.478 z Kolovrat Ferdinand, hrabě 160 
Klecany 440 . z Kolovrat Leopold, hrabě ~8 
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z Kolovrat Krakovský Alois Josef,hrabě, I 430, 45.8,465,468,483" 489,492 493 
arcibiskup Pražský (1831-1833) 103 525, 555, 559, 594 ' 

z Kolovrat Krakovský Hanuš, hrabě· Korunní statky české 475 
123 . Korunovační klenoty české 476 

z Kolovrat Liebsteínský František Anto- Korunování za krále Českého 40 16], 
nín, htlbě, ministr rak. 91, 92, 113, 415-416, 461, 476, 491, 492 ' 
114, 169, 181, 183-185, 223, 226 Korutany 396, 449, 514 

Komárno 333 Kosciuszko Tadeáš ] 50 
Komenský Jan Amos, biskup bratrský, i Kostelec nad Orlicí 477 

10,12, 35, 50, 78, 108, 119, 197, 356, Kostelecký Vinc. Fr 471 
374, 378,476, 586, 588, 603, 605, 607 Kostnice 342, 478 

Komise dvorní nad studiemi 79, 82 Košice 340 
Komise koncertační 20 Košíř u Olomouce 477 
Komise operátní v Uhřích 180 Košumberk 477 
Komise k revidování zákonů 20, 23 Košut Benjamin 371 
Komise pro ustálení terminologie vě- Košut Bedř. Vil. 370, 371 
de~ké 374, 379 Košut Ludvík 180, 216, 224, 245, 296, 

KomIse vyvazovací 293-294 297, 317, 347 
Komské jezero 104 Kotce v Praze 68 
Konduitní listy 25 .Kotek Fr. 473 
Konec·Chlum 477 Kotz Kristian, baron 237 
Konference Drážďanská 348 Koubek 358 
Kongress Berlínský 51t Kouřimský kraj 17 
Kongress Pařížský 380 Kout J. V. 473 
Kongress Vídeňský 79, 268 ,Kouzelná flétna' 25 
Koniáš 49, 141, 355 Kovary 197 
Konkordát r. 1855 ... 243, 361, 368- Kovařovic Karel 438, 539 

372, 377-378, 426, 475, 476 Kozákov 478 
Konservativci čeští 217, 228, 266, 503 Krach 428, 510, 515 
Konservativci katoličtí 489, 511,554,563, Kraje 308, 309, 322 

571, 601 Krajina 396, 414, 484, 485, 514, 598 
Konservativci uherští 390,393, 398, 44.6, Krajník Miroslav 478 

447 Krajská samospráva v Čechách 4i5 
Konservatoř v Praze 182, 185 Krajské úřady 17 
Konstantin, velkokníže ruský 268 Krajské zřízení 305, 309 
Konstituce 220, 221, SLO, 317, 318, 329 Krajští hejtmané 19, ~9, 285, 320 
Konstituční spolek 239 Krakov 226, 256, 267, 301, 390, 571 
Kontinentální blokáda 36 Královédvorský rukopis 116, 118-119, 
Konvent francouzský 113 163, 534-535 
Kopecký VácI. 343 Královéhradecká konsistoř 363 
Kopeček u Olomúce 477 Královéhradecký biskup 399 
Koperník MIkuláš 586 Královéhradecký kraj 18 
Kopitar Bartoloměj 52, 53, 55, 57, 75, Královská česká společnost nauk 47, 

76, 107, 118, 534, 569 48, 71, 9Pí, 167, 170, 355 
Korbel Fr. 333 Království České 53, 286,322,409,457, 
Korrespodence Fr. L. Čelakovského 143 462,463, 468, 490, 497, 516, 643, 548, 
Korrespondence Dobrovského 52, 53, 573, 576, 580, 582 

107 Království Uherské 468 
Korrespondence Havlíčkova 203 Kramář, JUDr. 576, 579, 591, 592 
Korrespondence Metternichova 210 Kramerius VácI. Matěj 47, 69-72, lii3 
Korrespondence Palackého 172 Krameriusovy ,CO k. vlastenecké no· 
KorrespondenčnÍ kanceláře evropské viny' 69, 71 

577 Kranj 490 
,Koruna' náhrada za ,Národní Pokrok' Krása Al., JUDr. 346, 428 

472 Krasicki Ign. 67 
Koruna česká 456, 476 Krasinski Sigmo 586 
Koruna česká (země koruny České) Kraus A. 238 

50, 217, 229, 251, 286, 403, 418, 423, Krauss Karel, sv. p. 375 

Kreis J. 473 
KrejČÍ Jan 356, 435, 476 
Krejčí Fr. 363 
Kremže 306 
Krimská válka 352, 380 
Krise průmyslová 231 
KrÍvošiie 484 
Križani<: 63 
Krkonoše 147, 226, 487 
,Krok' Preslův 11~ 
Krolmus Václav 171 
Kroměříž 172, 300, 321, 477, 479 
Kroměřížský sněm 300, 304-313, 325, 

330 379 
Kronika Hájkova 48 
Kryptogram Hankův 119 
,Křest sv. Vladimíra' 203, 346 
Křesťanství staré 363 
Křišťan Vojtěch 472 
Křižovníci s červenou hvězdou 103, 363 
Kubát Jos. 343 
Kubr 597 
Kučera, JUDr. 473 
Kudlich H. 193, 292 
Kuebeck 194 
Kuh David 481 
Kulhánek Vinc. 473 
Kultura německá 162, 578, 585, 587 
Kulturní boj 514 
Kulturvolk 47, 162, 583 
Kurald Mart. 140 
Kuranda Ignác 162, 427 
K urfiřtství české 40 
Kurie národní 547, 549 
,Kurie pátá, všeobecně hlas. voličů do 

říšské rady' 578 
Kurie římská 371, 372 
,Kurie venkovských obcí' 396-400,410, 

413, 501, 547, 579, 581 
,Kurzgefasste Geschichte der Boehmen' 

(1774) 49 
Kutnauer Jan 164 
Kutnauerová Kateřina 164 
Kutná Hora 152, 336, 337, 313, 477 
Kutnohorská porota 203 
Květoň J. 473 
,Květy české' (1834) 152, 153, 159, 181 
Kynský Dominik lI6, 199 
Kyšice u Plzně 477 
,Kytice' Erbenova 437, 438 

l. 

Labe 36, 60, 182, 199, 458, 465 
de Lacuée Jean Gérard 15 
,Lada Niola' 358, 438 
Laemmel Leopold 208 

Lagarde Pavel Ant. 556, 605 
Lafontaine Jean 67 
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Lamberk, hr. 188, 18:1, 296 
Landškroun 16, 592 
Lasser Josef 293, 395, 498-499, 503, 

505, 506, 50J, 510, 512, 524, 568 
Latifl}ndia v Cechách viz Velkostatky 
. v Cechách 

Latour, hr. 297, 298 
Laturáci 283 
Laušmann Fr. 343 
Lažanský Prokop, hrabě 17 
Lažanský Jan, hrabě 187, 188, 327 
Lažanští 71 
Lažany 17 
Leconte de Lisle 531 
,Legenda věků' 531 
,Legendy' Dvořákovy 538 
Leger Louis 118, 121, 172, 470 
Legie akademická 22:! 
Legionáři studentští f. 1848 ... 284 
Lecher 590 
Lékaři čeští lEil, 431, 435 
Lékařská fakulta Pražská 101, 161 
Lékařská fakulta Vídeňská 101, 161 
Lenau 238 
Lenz, professor univ. Berlínské 573 
Leopold I., císař Německý 21,201,414 
Leopold II., císař Německý 13, 14, 19, 

20, 25, 30, 34, 161, 189 
Lermonto',r 533 
Lessing 43, 45, 58 
Letná u Prahy 471, 477 
Letovice 164 
Levice na říš. sněmě vídeňském r. 1848 

289, 291, 292, 297, 300, 313 
Levice na říš. sněmě kroměřížském 

r. 1849 ... 306 
Levice na radě říš. 427, 466, 48fí, 506, 

541, 51í4, 555, 577, 580, 581, 583, 589, 
590, 601 

Levín 477 
Libelt Karel 258, 261, 262, ~64, 267 
Liberalism 269, 389, 426, 517 
Liberálové 240, 291, 296, 310, 318, 33ň, 

373, 395, 491, 511, 526 
Liberálové čeští 216, 520, 595 
Liberálové němečtí 216, 512,563,579,589 
Liberec 36, 231,390,402,480,525,547, 

569, 573, 57~, 58:1, 584 
Libínský 334 
Libuň 127 
Libušin soud viz Zelenohorský rukopis 
Lidová strana česká viz Realisté čeští 
Lidová strana katolická 589 
Lidová strana německá 581, 601 
Lidové ozbrojení viz Gardy národní 
Liebich 69 
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Liebknecht 527 
Liechtenstein, kníže 160, 527 
Liechtensteinové 295 
Liga opravná 413' 
Liguriáni 373 
z Lichtenfelsu, bar. 395 
Limbeck Jan, JUDr. 467, 486 
Linec 152, 292 

Lužický seminář 362 
Luxenburk 230, 470 
Lvov 79, 152, 272, 393, 406, 496 

M 

Lipa Slovanská 299, 300, 310, 327, 330 
Lipany 477 

Maciejowski 115 
Macpherson 118 
Maďarská opposice 599 

Lipsko 162, 413 
de Lisle Rouget 119 , 
List Mommsenův proti Cechům 585-586 
List Palackého odmítající volby do 

Frankfurtského parlamentu (11. dub. 
1848) 233-236 

List Rongův 207 
Listy vídeňské 577 
Liszt 444 
Litava 465 
Literární večírky 160, 171 
Litoměřice 57, 100, 102, 103, 107, 573, 

592 
Litoměřický biskup :399 
Litomyšl 16, 139, 363 
Litvínov Horní 48 
Lobda 125 
Lobkovic Jiří, kn. 493, 504 
Lobkovicové 415, 459 
Lock, biskup saský 107 
Loeher Fr. 556 
Lombardie 79, 245, 375, 376 
Lomonosov Michaj\ Vasi\jevič 9 
Londýn 170, 207 
,Los von Rom' 599 
Loterie 428 
Lotrinští vévodové 13 
Louny 477, 531 
Loorsdorf 302 
Loyalism rakouský 170, 249 
Lublaň 76, 100, 306, 406, 449, 514 
Lubomirski Jiří, kníže 255, 257, 258 
Luden 120, 122 
Ludvík, král Český a Uherský 171 
Ludvík, arcikníže 179, 220, 334 
Ludvík XIV., král Francouzský 361, 549 
Ludvík XV., král Francouzský 5 
Ludvík XVI., král Francouzský 17,39 
Ludvík Filip, král Francouzský 151, 

216, 261, 330 
Ludvík Napoleon 317, 330, 335, 353 
Lueger 540, 571, 592 
Lukes Jan 405 
,Lumír' 355 
Lunéviilský mír 20 
Luther Martin IO? 588 
Luže 477 . 
Lužice 53 

Maďarská otázka 296 
Maďarská poesie 180 
Maďarský jazyk 169, 180,181,184, 201, 

556 
Maďarský šovinism 201 
Maďaři 8, 15, 86, 122, 125, 161, 169, 

177, 181, 201, 202, 215, 223-225, 
230, 233, 235, 245, 251, 255, 258, 259, 
261, 262, 267,268,286,297-299,304, 
307, 310, 318, 321, 323, 330, 336, 347, 
351, 375, 388-390, 392, 393, 395, 397, 
401, 402, 408, 417, 418,422,425,445, 
447, 448, 450, 451,454,458-460,463 
-465, 468, 471, 475, 486, 487, 490, 

494, 495, 506, 511, 520, 527, 543, 561\ 
570, 571, 595, 597, 602 

Maďarští kazatelé evangeličtí v Čechách 
69 

Madeyski Stanislav 542, 575 
Magistráty městské 29, 187 
Mácha Karel Hynek 146-148, 158 
Machar Josef Svatopluk 440, 442, 533, 

534 
Macháček Karel Sudimír 100, 157 
Máchal 119, 121, 143 
,Máj', almanach (1858) 438, 440 

, ,Máj' Máchův (1836) 146, 147 
i Majestát Rudolfa lL 374 
i Majláth 460 
Malá Asie 3'13 
Malín u Kutné Hory 477 
Malířství české 536, 537 
Malorusové 121, 563,569,571,581, 601, 

603 
,Malostranské povídky' 442, 443 
MaloživnostnÍci 526 
Maltský řád rytířský 163 
Malý Jakub 149, 164, 216,266,275,432 
Manes Josef 536 
Manetínská 157 
Manifest Bakuninův 310 
Manifest demokratů německých 361 
Manifest sjezdu slovanského k národům 

evropským 262 - 264 
Manifest Františka Josefa 307, 321, 

380-381, 492, 498 
Marek Ant. 51, 61, 74, 75, 79, 80, 94 

102, 108, 112, 123, 127, 163, 178,378 

Maresch J. P. 378, 404, 476 
Marie Anna, choť cís. Ferdinanda 1. 291 
Marie Ludvika, arcíkněžna 13, 277 
Marie Teresie 13, 36, 47, 176, 182, 213, 

228, 271, 370, 448, 457, 500 
Marco Polo 119 
,Márinka' 146, 148 
Marky východní 585 
Mazzini 207 
Marseillaisa 119, 559 
z Martinic Frant. Karel, hr. 390 
z Martinic Karel Jan N. hr., 390 
z Martinic Marie, hraběnka 390 
Martinovics Ignác 15 
Marx 559 
Masaryk T. G. 12, 46, 59, 77, 118, 135, 

203, 363, 529, 535, 544, 551, 554-, 55t5 
Matejko 586 
Matice čes. 141, 151·-152, 171, 184, 326, 

356-357, 374, 405, 478 
Matice srbská 151 
Mattuš Karel 476, 551 
Matyáš, císař německý 168 
Matyáš Corvin 463 
Mauthausen 36 
.Má vlast' 445 
Maux 333 
l\Iayrau 395 
Max Gabriel 539 
Mecséry 357, 432 
,Meč a kalich' 154 
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Městská kurie 396 -400, 410, 413, 501. 
547, 579, 581 

Měšťáci 230 
Měšťanská beseda v Praze 335 
MěÍíťanstvo (B,ufŽoasie) 385. 396, 505 
Měšťanstvo v Cech ách 29, 81, 154-155, 

170, 176, 218,221, 222, 386,397,407, 
411, 433, 505, 515, 540, 563, 570 

Mickiewicz Adam 46, 138, 140, 145, 154, 
163, 255, 441, 586 

Michelet 175 
Michle 481 
Michna Adam 66 
Miklošič 55, 118 
MikšÍček Matěj 199 
Mikuláš 1., cář Ruský 143, 150, 169, 

195, 240, 255, 268, 303, 304 
Milán 210, 226, 289 
Milde Vinc. Edvard, biskup Litoměřický, 

později arcibiskup Vídeňský 103 
Mikovec 237, 355 
Miletín 437 
Millauer Max. 113 
Miloš, kníže srbský 160 
Milton John 57 
Minerva, ženské gymnasium v Praze 

285 
Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 

164, 377 
Ministerstvo vnitra 350 
Ministerstvo občanské 482·-484 
Ministerstvo státní a konferenční 28 Meissner Aug. GottHeb 237 

Meissner Alfred 43, 99, 101, 16:?, 184" Minsterberské knížectví 414 
227, 237, 442, 539 

Memel viz Klajpeda 
Memorandum klubu českého (1879) 523 
Menger 547, 558 
Mensdorf-Pouilly 279-282 
Menšiny české 526, 569, 580, 584, 592 
Metternich Richard, kníže 28, 41, 74, 

76, 81, 83-92, 95, 97, 98, 100, 102, 
147,160, 169, 1'i8, 179, 181,183,186, 
194, 196, 208-210, 214, 220, 221, 223, 
230,232, 237, 239, 269, 304,305,311, 
313, 316, 337, 379, 414, 446, 457 

Metternichová Melanie, kněžna 179, 183, 
186, 317 

Mety 557 
Meyer Bernard, rytíř 311, 352,359,360, 

397 
Mezník, JUDr. 473 
Měchura 438 
Mělník 182, 390 
Města česká 81, 151, 168, 290, 396, 400, 

478, 525 
Města královská 19, 29, 187 
Města moravská 519 
Města s vlastním statutem 480 

Mírov na Moravě 140, 311 
Misoneism cís. Františka I. 13 
Mitrovský Antonín Bedřich, hr. 90, 167 
Mittelpartheí pražská 406 
,Mladá Evropa' 207 
,Mladé Německo' 45, 442 
Mladějov 502 
Mladočeši 227,472,517-519, 543, 544, 

546, 548, 5~1, 554, 558, 560, 561, 563, 
570, 576, 579, n80, 596, 60 l 

Mnichov 537, 557 
Mnichovo Hradiště 477 
Moderna Česká 533 
Mohelnice 339 
l\Iommsen Th. 585, 586 
Mongolové 136 
Montalembert 270 
,Monumenta historiae Bohemiae' 48 
Moraczewski J~drzej 266 
Morašice 17 
Morava 18, 35, 69, 71, 79,106, 154, 171, 

198-200, 207, 209, 217,223, 228, 236, 
280, 292, 294, 308, 313, 326, 338, 363, 
390 398 400, 407, 419,430,436, 454, 
463; 464: 469, 472, 475,477,480,499, 



626 

501-506, 512,519,525,551,576,581,' Narovnání rak.-uherské (1867) 493, 512, 
595, 601 578, 583, 585, 589, 590, 595, 601 

Moravané 12, 94, 199, 200, 229, 241, Narovnání vídeňské (1890) 546-552 
323, 407, 428, 456, 518, 519, 594 Nařízení jazyková 522-523, 581-583, 

Moravská nářečí 200 591, 595, 597, 601 
,Moravská Orlice' 472, 473 Nasavrcké panství 414 
Morny 394 ,Naše Doba' 529 
Moskva 11, 44, 227, 469, 500 ,Naše Listy', náhrada za ,Národní No-
Most 500, 569, 579, 592 viny' 472 
Mostecká kolonie 525 Navarov 477 
Mošovce 120 Návrhy ústavy říšské (1848-1849) 291, 
Mozart, Wolfgang Amadeus 157, 444, 306-310 

445, 585, 587 Neapol 95 
Mrva 561, 562 Nebeský 334 
Mucha Alfons 537 Nebeský V. B. 159, 355 
Muravěv 122 Neděle Filip P. 106, 199 
Murko 12, 58, 60, 77, 120, 121 Nedoma VácI. 473, 475 
Mullenhoff 142 Nejedlý Jan 73, 143, 159 
von Muller Adam 28, 38, 83 Nejedlý Vojtěch ll, 64, 67,.127, 159 
Muller Josef, rytíř 218, 290, 406 Nejvyšší maršálek zemský v Cechách 400 
Muller K. 146 Nejvyšší soud ve Vídni 375 
Museum české 62, 103, 113-116, 118, Němečtí národové v Rakousku 397, 420, 

151, 16::1, 171,176, 177, 182, 185, 257, 448, 468, 554 
274, 275, 277, 284, 355-357, 374, Neodvislí 570 
405, 408, 409, 430, 478, 537 ,Neodvislost' 560 

Muth 218, 358 Neruda Jan 146,403,442- 444, 529,530, 
Mužský u Mnichova Hradiště 477 5il6, 538, 586 
Myslbek Jos. V. 537 z Neuberka Jan, rytíř 168, 170, 187, 
Myslín 413 279, 357 
Myslitelé němečtí 539 ,Neue freie Presse' 483, 492, 499, 510, 

Nadonálové němečtí 556 
Náhlovský Frant. 110, 270, 362 
Napoleon I. 5, 11, 15, 21, 31, 34, 35, 

37 -41, 62, 73, 76, 87, 277, 302, 413 
Napoleon m. 6, 214, 227, 264, 301, 380! 

393, 394, 470, 490 
Náprstek Vojtěch viz Fingerhut V. 
,Národ' 448, 472 
Nár. divadlo 430, 432, 478, 536 537 
Národní garda 325 ' 
Národní hospodáři 5, 36 
,Národní Listy' 273, 403, 404, 408, 442, 

472, 473, 475, 476, 478,481, 482, 518, 
535, 551, 584 

Národní německý spolek 413 
,Národní Noviny' Havlíčkovy 110, 203, 

213, 271, 280, 323, 327, 336,338,339 
370, 378 ' 

,Národní Noviny', náhrada za ,Nár. 
Listy' 472 

,Národní Pokrok' 472, 473 
Národní strana čes. 492 
Národohospodářská politika 194 
,Národopis slovanský' (1842 121, 137 

548 
Neuherské země 392, 399,460,462, 493 
Němci 8, 10, 11, 28, 52, 65, 60, 68, 66, 

76, 80, 95, 109, 115, !Ul, 122-125, 
139, 14:\ 160, 162, 163 166, 167, 198, 
200, 204, 215, 224, 225, 227, 235:-
240, 242,244, 245,247,251, 256, 259, 
261, 266, 289, 298, 299, 304, 308, 309, 
318, 351, 388, 389, 393,395, 401, 402, 
405, 406, 412, 413, 418, 422,425,431, 
436, 448,449,454, 4fi8-464, 468,469, 
471, 472, 48~, 515, 553,554,586, 587, 
588, 601, 60J 

Němci katoličtí 589 
Němci klerikální 514, 521, 581 
Němci liberální 554, fiOl 
Němci mírní v Čechách t4t} 
Němci na Moravě 228, 229, 290, 418, 

422, 461, 501, 507, 594 
Němci pokrokoví 581, 583 
Němci radikální 583 
Němci rakouští 170, 299, 302,306, 465, 

483-486, 490, 491,494,496, 488, 510, 
512,513, 520, 521, 524, 525, 539, 54~, 
554-556, 56'5, 569,572, 574,578, 585, 
588-591, 595-597, 599-601 

Němci říšští 512, 572 
Němci uherští 4ti4 

Němci v Čechách 215, 230-232, 290, 
407,408, 410, 412, 489, 495, 499,501, 
512,525,528,539,548,547--551,558-
560, 573, 579, 580, 582, 593, 603, 
604 

Němci v Praze 248, 267, 278, 559 
Němci v rak. Slezsku 229-231, 570 
Němci vídeňští 461 
Němcová Božena 190; 437, 438 
Německá koruna 40 
Německá kultura 139,Ji54, 557 
Německá literatura v Cechách 244, 539 
Německá říše 7, 168, 240,291,548,553, 

554, 556 
Německé císařství nové 490, 49~, 496, 

(J06, 572 
Německé císařství (st,jtré) 40 
Německé krajiny v Cechách 231, 246, 

249, 273, 28ti 
Německé měšťanstvo 563 
Německé okresy volební v Čechách 402 
Německé země alpské 571 

Nostitz Ervín, hrabě 187 
Nostitzové 71 
Nostitzovo divadlo 69 
Nostitz-Rieneck 68 
Nová Kdyně 32? 
,Nová Kronika Ceská' 49 
Nováček V. r. 172 

I Novalis 78 " 
Novara h17 
Nové Město za Vídní 334 
,Nové Proudy' 560 
Novikov 495 
Noviny české 69, 481, 499 
Novobyronisté 407 
Novotný lan, ThDr. h70 
Novotný V. 434 
Nový Sad 121, 123, 371, 561 
Numismatika česká 48 
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Německo 4, 5, 7, 15, 07, 40 41, 45, 47, Obecní zastupitelstva česká 475 
55, 60, 76, 81, 84, 85, 86,98, 104, 108, Obchodní akademie českoslovanská 407 
112, 114, 122, 127, 138, 144,146,149, Obchodní a živnostenské komory 398, 
1118, 174, 194, 199, 202, 204, 209, 215, 400, 5~8, 547, 57\!, 581 
226, 229, 230, 202-235, :l39-241, Obchodní školy české 407 
246, 247, 249, 2()1, 287, 299, 301, Objektivní řízení 500 
304-306, 310, 315, 330,381,335,347, Obnovené zřízení zemské 2 roku 1627 
371, 373, 380, 388, 412,413, 446,447, 162, 183, .282, 622 
453, 455, 458, 465, 470, 488,495,511, Obradovié DosiJej 8, 9 
526, 53?, 543,545,555-557, 571,579, Obrazárna společnosti vlasteneckých 
584, 587, 598, 600, 602, 605 přátel umění 176, 185 

Německý Brod 203 ,Obrazy z ciziny' 442 
Německý jazyk 115, 155, 161, 167, 168, ,Obrazy z Rus' 203 

205, 231, 260, 271, 320, 340, 375, 376, Obrození české 12, 35, 45, 46, 58, 60, 
379, 421,431,467, 468,522, 52il, 540- 64, 75, 120, 171, 227, 257, 536,537 
043,546-550, 570,572, 581, 582, 595, Obrození Chorvatů 139 
598 Obrození slovanské 7, 43, 150 

Německý kmen 545 Obrození Slovinců 139 
Německý národ 557, 588 Obstrukce česká na radě říš. 601 
Německý šovinism 512 Obstrukce německá na říšské radě 583, 
Němectví v Rakousku 167-169 MlO, 597 
Němečtí básníci v Čechách 42, 43, 539 Obvody statkové 430 
Niederle L. 121 O'Connell Daniel 206 
Nitra 200 Odborné školy 523, 5U 
,Nitra', almanach 202 Odstředek u Benešova 529 
Nizozemí 21, 38, 79, 84 Odvody vojenské 21, 334 
Nizozemí rakouské 102 ,Oesterreich und dessen Zukunft' 180 
Nizza 3")5 ,Oesterreichische Zeitung' 232 
Nordbohmischer Excurs'ons-Club 572 i Ofenheimův process 42::; 
Nordlingy 164 v ,Ohlas písní českých' (1839) 143, 145, 
Normálky viz Skoly národní 147 
Normální škola v Praze 196, 475, ,Ohlas písní ruských' (1829) 143-145 
Norvéžsko 79 Ohrazení členů někdejšího sněmu sta-
Nostitz Albert, hrabě 186,188,251,283, vovského 415 -·416, 487 

290, 410, 4: 0, 489, 493 IOhrazení poslanců českých před vol-
Nostitz František, hrabě 47, 49, 50, 89 bami do iíšské rady (1861) 417 
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Ochotníci divadelní 158 
Ochranářství 428, 526 
Ochranov 356 
Oken 120, 122 
Okkupace pruská r.1866 456, 459, 461 
Okresní zastupitelstva v Čechách 430, 

475, 500, 594 
Okresy německočeské 591 
Okresy pražské 528 
Okresy soudní 480, 546, 547, 551 
Okresy volební 506, 547 
Olomúc 25, 26, 50, 103, 207, 273, 297, 

303, 348, 472, 477, 480, 569 
Olomúcké arcibiskupství 198 
,Olomúcké Noviny' 472, 473 
Olomúcký arcibiskup 300, 400 
Omladina 5~9, 560-562, 596 
Opa va 229, 390, 480, 573, 576 
Opery české 157 
Opery Dvořákovy' 538 
Opery Smetanovy 444, 445 
Oprava řádu ,volebního 430, 483, 486, 

489, 494, 075, 576, 578-579 
Opravv soudní 187 
Opravy agrární 570 
Opravy církevní 362 
Opravy dělnické 526 
Opravy sociální 524 
Oreb u Třebechovic 477 
Orenburk 137 
Orges 446 
Orient 304 
Orientální otázka 519 
Orlické panství 285, 413 
,Orol Tatranský' 202 
Orszaggyiilési Tudositások 180 
Osady německé 572 
,Ost und \Vest' 161 
,Ostdeutsche Rundschau' 573 
Ostrov 99 
Ostrůvek český v hnědouhelné pánvi 

526, 579 
Ostrůvky německé v zemích českých 

525 
Osvědčení poslanců moravských (1868) 

469 
Osvícenci 12 
,Otázka sociální' 529 
Otto, arcikníže 334, 545 
,Oul' pražský 559 
Ovčary 237 
Óz 15 

Pabstmann 502 
Pacák 576, 581, 593, 596 
Paka Stará 48 

Palacký Fr. 7, 44, 62, 75, 80, 94-:-911, 
no, 112, 113, 115, 120, 121,123, 12+, 
144, 148, 151, 152, 155,156,166,167, 
169, 170-178, 183-185, 187, 191, 
200, 206, 227, 232, 233,240, 245,246, 
253-258, 260,262,263,266,267,274, 
279, 284, 286,289-291,300,307,308, 
323, 325, 335,337,354-357,363,374, 
375, 391, 402, 403, 405,406, 408, 409, 
412,428,433,434,448,459,461, 469--
472, 478, 479, 487, 489,493,504, 5J2, 
517, 518,519,527,535,544,5'6-587, 
605-607 

Palkovič Jiří 202 
,Památky archaeologické' 171 
Paměti Fričovy 214, 266, 282 
Paměti Hanslickovy 214 
Paměti Hartmannovy 214 
Paměti Hasnerovy 411 
Paměti Holeniovy 214 
Paměti Meissnerovy 184, 214, 237 
Paměti Pinkasovy 183, 214 
Paměti Springrovy 104, 240, 355, 357, 

363, 368 
Paměti Tomkovy 99, 103, 164, 171, 219, 

282, 287, 290, 298, 379, 434, 492 
Paměti vVachsteinovy 243 
Pamflety r. 1848 ... 278 
Pangermanism 63, 76, 246, 550 
Pangermanisté 249 
Panklová viz Němcová Božena 
Pankrác u Prahy 477, 480 
Panská sněmovna 371, 396, 414, 428, 

436, 486, 490, 527 
Panslavism 97, 120, 133, 134,138, 140, 

169, 171, 205, 206, 232, 256, 266, 271 

I 
417 

Panslavism literární 63, 138 
I Panslavisté ruští 469 
Panstvo české XVI. století 199, 391, 

415 434 
Panst~o české 176, 185, 199, 575 
Panství šlechtická 295-296 
Pardubice 195 
Pardubsko 475 
Parlament rakouský viz Říšská rada 
Parlament užší podle ústavy únorové 

(1861) 399 
Papež 369 
Pdříž 38, 170, 207, 226, 237, 288, 358, 

470, 637 
Pařížská smlouva (1856) 469 
Paskěvič 150 
Pastoři 17 
Pastrnek 120 
Pastýřský list biskupského sjezdu ve 

Vídni (1849) 360-361 
Pátek Fr. 476 
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Patent únorový (1861) 227, 402 Pinkas Soběslav 183, 275 
,Patriot' náhrada za ,Correspondenz' 472 Písek 333 
Paukar Jan ,Písně kosmické' 442 
Paumann 358, 404 Písně lidové 78, 117 -118, 154 
Payer 473 ,Písně otroka' 529, 5BO 
Paysij 8, 9 ,Písně večerní' 440 
Pažount Julius 191 Piťha. MUDr. 161 
Pechánek 473 Pius VII., papež 34, 108 
Pekař Jos. 172, 588 Pivoda Fr. 405 
PelcI Fr. Martin 48 - 50, 61 Placetum regi1dm 34 
Peníze papírové 36, 37, 427 ,Pláč koruny Ceské' 473 
Pergen, hrabě 15 Plener 416, 541, 550, 551 

. Perthaler 395 Plzeň 100, 153, 161, 170, 190,285,431, 
Percy 118 . 456, 477, 528, 569 
Perczel 475 Plzeňský kraj 322 
Persekuce časopisů českých 472-473, Pobělohorská doba 190 

477, 485, 499- 500 Pobyt CÍs. Frant. Josefa v Praze 336, 
Pertz 175 . 406, 459, 471 
Perucké panství 164 ,Počátky českého básnictví, obzvláště 
Pervolf Jos., justiciar na panství Orlí- prosodie' (1818) 110, 121, 171 

ckém 285 ,Počátky staročeské mluvnice' (1845) ... 
Pervolf Josef, slavista 63, 285 121 
,Pester L1oyd' 495 Počeštění měst 525 
,Pesti Hirlap' 180 v Poddaní viz Selský lid 
,Pestré cesty po Cechách' 530 Poddanství selské 291 - 296 
Pešť 120, 125, 134, 151, 159, 180, 216, Podhrádí u Chocně 477 

233, 245, 296, 304, 401, 447, 449, 450, Podmokly 592 
458, 460 Podskalí 219, 265, 277 

Peštská vláda r. 1848 ... 251 . Podskalští dřevaři a skládači 218 
Petice Braunerova 219 Podlipský, MUDr. V. 476 
Petice hromadné 43::'. 504 Pogodin 75, 122, 140, 267, 356 
Petice proti přímým' volbám do rady Pohl Václav 55 

říšské 504 ,Pokrok' 472, 478 
Petice studentská 225 Pokrokáři něm. 601, 602 
Petice ve věcech náboženstvÍ katoli- Pokroková strana 560, 561 

ckého 478 ,Pokrokové listy' 560 
Petiční svoboda 217, 466 Pokrokovci 601 
Pet6fi Alexandr 180 Poláci 8, 103, 117, 121, 136, 138, 140, 
Petr III., cař Ruský 52 150, 160, 161, 168, 205,206,229,236, 
Petr Veliký, cař Ruský 9, 116, 473 254, 255, 257, 258, 263,264, 266, 2H1, 
Petrohrad 150, 164, 261, 496, 600 305, 323, 401, 406, 417,423,428,445, 
Petruškovy vrchy u Vysoké 477 459·-461, 469, 484,486,489,495,504, 
Petřín 152 514, 521, 542, 554, 563,569,570,571, 
Pětipsy 164 578, 581, 591, 594, 596,599,600-603 
Pfersche 590, 593 Polák Milota Zdirad 127 
Pfuel 297 Policejní ministr 23 
Pia fraus 48 Policejní úřady 358 
Picek Václ. Jaromír 154, 159 Policie pražská 218, 482, 552, 560, 561 
Piemontsko 304 593 
Piemonťané 245, 289, 304 Policie rakouská 16, 24, 25, 74, 92, 93, 
Pichl Jos. B. 31, 159 152, 169, 172, 198, 206, 207, 337,350, 
Pilat 28 351, 353, 599 
Piilersdorf, baron, ministr rakouský 223, ' Policie vídeňská 591, 592 

225, 226,228, 229,241,245-247,267, Polička 199 
283 i Politická svoboda 219 

Pinkas AdolfMaria,]UDr.183, 208, 291, Politické noviny 2~, 24 
307-309, 312, 323,326,346,353,406, Politické strany v Cechách 596 -597 
432 Politické úřady 364 
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,Politik' 183, 472, 473, 475, 500, 504 450, 456, 458-460, 471, 472, 475-
Polívka 121 478, 480, 481, 486, 491, 492, 494.496, 
Polská literatura 67, 79 498. 499, 501, 503, 514, 519, 521, 
Polské království 495 528, 531, 532, 534, 537, 547, 551, 552, 
Polské povstání r. 1830~1831. .. 143, 561, 569-571, 592, 593, 595, 606; -

146 hrad Pražský 325; - chrám sv. Jiří 
Polské povstání r. 1863 ... 518 311; - chrám sv. Víta 325, 476; ~ 
Polsko 6, 8, 12, 53, 67, 79. 151, 412, Malá Strana 68, 69, 157, 182, 226, 

470. 506, 573, 603 265, 442; - Zemský dům 410; -
PolskS jazyk 484, 598 Malostranské náměstí 406, 471; -
Polský ministr 484 Pětikostelské náměstí 410; - Jesuit-
Polytechnika pražská 468 ská zahrada 370, palác Thunovský 
Pomník Františka I. 182, 221, 531) 68; - Františkův most 182; -
Pomník Karla IV. 271 Karlův most 271, 276. 277; - ná-
Pomník Radeckého 406, 471, 536 břeží 182, 221, 282; - ostrov Stře-
Porota Kutnohorská 343 lecký 471; - ostrov Žofín 175,561; 
Poroty české 500 - Nové město Pražské 197, 218, 219; 
Poroty německé 500 - dům chudých u sv. Bartoloměje 
Porotní soudy 350 473; - chrám sv. Ignace 476; -
Porýní 371 chrám sv. Klimenta na Tůních 370, 
,Posel z Budče' 378 371; - chrám P Marie Sněžné 276; 
,Posel z Prahy' 472, 473, 559 lázeň Svatováclavská 218; - Pod-
Poslanci čeští na radě říšské ve Vídni skalí 265, 277; - Poříč 281; - Po-

543, 545, 574, 575, 578 říčská brána 19fí; - u Modré hvězdy 
Poslanci moravští 478, 519 503; - u Primasů 208; - u Zlaté 
Poslanci haličtí 484 husy 208; - Dobytčí trh (dnešní 
Poslanci slovinští 484 Karlovo náměstí) 182; - Koňský 
Poslanecká sněmovna 396 trh (dnešní Václavské náměstí) 68, 
Pospíšil Jaroslav 159, 160 69, 182, 221, 222, 274, 278, 325. 537; 
Potštein u Kostelce n. Orl. 477 - ulice Spálená lf5; - ulice Široká 
PotockiAlfred, hr. 401, 477,486,488- 411; - Staré město Pražské 104, 

490 379; - Staroměstské náměstí 471. 
Pourtal. hrabě 363 559; - chrám Týnský 182, 257, 258, 
Poušť, ;"rch u Navarova 477 276, 325; - klášter hybernský 169; 
Pout do Kostnice 478 - klášter křižovnický 104,271, 338; 
Pout do Moskvy 227 - klášter svatohavelský 68, 219; -
Pověry 31 brána Prašná 237; - budova gene-
Pověstí české 539 rálního komanda 275, 283; - kasárny 
Povstání polská 150, 255, 266 Josefské 273; - kasárny Kralodvor-
Poznaň 79 ské 274,275; - mlýny Staroměstské 
Poznaňsko 557, 571, 599 282; - palác Colloredův 275, 283 i 
Požoň viz Prešpurk - sál Konviktský 241; - radnice 
Prade 596, 598 Staroměstská 182, 219, 406; - věž 
,Prager Borsen-Korrespondenz' 499 vodárenská 282; - u Modré štiky 
,Prager Constitutionelle Zeitung' 221 334; - u Zlaté váhy 207, 276; -
,Prager Zeitung' 221, 411 ulice Celetná 275, 277; - ulice Je-
Praha 15, 30, 32, 41-44, 48-50, 57, suitská 221, 234; - ulice Karlova 

58, 61, 62, 68, 71,77,79,93-95,107, viz ulice ]esuitská; - Ovocný trh 
108, 114, 121, 123, 124, 140, 141, 143, 69, 275; - Příkop 182, 207, 275, 
146, 149,150,152,153,155,158-162, 276; - Vajes;ný trh 325; - Zelený 
169, 171-173,176,177,181,182,186, trh 207: - Zidovské město 270 
189, 196, 198 - 201, 207, 216-219, Prácheň 478 
221, 225, 2Z(J, 228, 230-232, 240, Prachenský, JUDr. 456 
242--252, 258, 261, 265-269, 272, ,Prameny dějin českých' 433 
273, 277 - 286, 280, 297, 313, 317, Pratobevera 385 
325-327, 331-337, 340, 346, 358, Práva základní 5, 306, 349 
362, 363, 378, 379, 402, 403, 406, Pravda u Loun 477 
411, 417, 418 431-432, 444-, 445., ,Pra\'da' náhrada za ,Svobodu' 472, 473 

Pravice na radě říšské 417, 423, 490, 
521, 524, 554-, 581, 601 

Pravice na říš, sněmě vídeňském r. 1848 
298, Kroměřížském 301, 308 

Právníci čeští 435-436 
,Práv[)ík' 435-436 
Pravoslaví 117, 135 
Pr~žak AL, JUDr, ministr rakouský, 

478, 520 
Pražákovo nařízení jazykové 581 
Pražané 217, 219, 2~8, 237, 282, 497 
,Pražské Noviny' 203, 206, 213, 355 
Pražský arcibiskup 399 
Pražský kraj 322 
Pražský kraj 322 
Pražský mír (1866) 388 
Pražští měšťané 500 
Preláti 361-362, 372 
Prelátský stav 187 
Premonstráti strahovští 99, 103 
Premonstráti želivští 99 
Premonstrátský řád 502 
PreslJan Svat. 61--62,80, 112--113,123, 

196, 326, 435, 527 
Prešpurk 96, 121,171, 181,202,267,561 
De Pretis 5lO 
Privilegia Fridericianská 40 
Privilegia království Českého 43, 186, 

409 
Privilegia městská 30 
Privilegium fiskální 189 
,Prodaná nevěsta' 445 
Professoři čeští v Uhřích 379 
Propaganda slovanská 570 
Proell 573 
Program Braunerův 217-219 
Program federalistický 448 
Program mladočeský 517-518 
Procházka Frant. Faustin 48, 56, 61, 

65, 336 
Procházka Lud., Dr. 405 
Proletáři v Čechách 218, 230 
Promemoria hr. Kašpara Sternberka 185 
.Prosté motivy. 442 
Protestanté čeští 201 
Protestanté předlitavští 599 
Protestanté slovenští 122, 201 
Protestanté uherští 81 
Protestantism 135, 173 
Proti klerikálové rak. 506 
Protireformace 364 
Proud hon 34 
Proven<;;alšti básníci 115 
Prozatimní divadlo české 432 
Prozatimní vláda místodržitelská v Praze 

r. 1848 ... 253, 274, 284 
Průmysl v Čechách 36, 194, 218, 231, 

295, 433, 435, 552, 559 

Průmysl rakouský 40B, 509 
Průmysl německý v Cech ách 552 
Průmyslníci rakóuští ~249, 267 
Průmyslové kraje v Cech ách 526 
Průmyslová škola pražská 407 
Průmyslové školy 541 
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Prusko 5, 38, 40, 76, 85, 89, 161, 194, 
279, 297, 303 304, 315, 330, 335, 348, 
352, 387, 393, 394, 413,446,447,454, 
457, 470, 488, 490, 491,495, 507.512, 
515, 542, 553, 5E5, 571, 572, 600 

Prusové 266, 271,455-458, 461, 476 
,Prvotiny pěkných umění' 75 
Předák 473 
Předběžný parlament Frankfurtský 233 
Předlitavsko 3il8, 465, 466,484,485, 511, 

512, 515, 552, 556, 569, 572,577, t97, 
603 

Předzpěv ,Slávy Dcery' 128-130 
,Přemyslovci' 154 
Přibyslav 477 
Příchovský Antonín z Příchovic, arci

biskup Pražský (1763-1793) 102 
Příhonský Frant, 165 
Přímé volby do říšské rady 484,504-

506 
Přímoří 514 
Přirozené právo 216, 254, 287 
Pštros Fr. 406, 456 
Puchmajer Ant. Jar, 54, 64-66, 76, 127 
Půjčky státní 36, 37 
Půlpan Jan, hejtman chrudimský 17 
Pulzsky Frant. 163 
Puristé neobratní jazyka českého 55 
Purkyně Jan Ev. 112, 155, 258, 356, 379, 

421, 435, 476, 478 
Puškin Alexander S, 138, 145, 441, 586 

Quarteta Dvořákova 538 
Quis L. 20B, 364, 478 

ft 

Ráb 50 
Rabelais Fr. 364 
Rada státní 395, 396 
Racionalism 12, 44, 45, 59, 72, 122 
Racionalisté 7, 10 
Racionalisté francouzští 162 
Radecký Jan Josef Václav 210, 226,269, 

288, 289, 406, 471 
Radhošť 478 
Radikalism 338, 374 
Radikálové 178, 330, 331 
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Radikálové čeští 207, 217-218, 222, 
228, 2i7-249, 265, <:66, 270,273,281, 
287, 29fl, 330, 333, 400,403,430,517, 
543, 545, 546, 550, 561, 570, 596 

Radikálové němečtí 272, 581, 601 
Radikálové vídeňští 291, 297 
Radnice 171 
Radnické panství 177 
Rajská Bohuslava 75, 143 
Rakouská dynastie 98, 173 
Rakouská politika 12, 44 
Rakouská říše viz Rakousko 
Rakousko 7, 22, 28-30, 33, 37-41, 

52, 53, 73, 74, 81, 83--85, 89, 92, 
93, 95, 139, 165--169, 173, 174, 176, 
178,180,185,192,194,215,219,222-
224, 226, 227, 229, 232--237, 240, 
24J, 243, 247, 250, 254,256,260,262, 
269, 280, 286, 289, 295, 297--299, 
302-309, 311, 315-017, 321, 324, 
327, 335, 347, 350, Ď53, 359--361, 
370, 373, 375, 380,381, 387, 388, 392-
395, 400, 410, 412, 413, 416, 418--
420, 423, 424, 427, 447--449, 453-
458,462--464, 470, 4íl, 482, 490, 491, 
494-498, 500, 503, 506, 510, 511, 
513- 515, 521, 523, 524,527,528,54", 
547,560, b65-567, 569,571--574,577, 
578, 580, 583, 585, 591, 594, 596,598, 
601-6013, 605 

Rakouské císařství (11. srpna 1804) 39, 
40 

Rakouské země 40, 41, 246, 271 
Rakouské země spolkové 291 
Rakouské státy 2,), 39, 40, 167 
Rakousko západní víz Předlitavsko 
Rakousko Uhersko 461, 463, 465 
Rakouský problém 513 
Rakousy 87 
Rakousy Dolní 209, 302, 396, 449, 495, 

506, 602 
Rakousy Horní 396, 449, 490, 495, 501, 

506, 514 
Rakovník 379, 477 
Rakušané 14, 170, 233, 241, 289, 311, 

461 
Rakušané němečtí 554 
Rambousek 146 
Rámcový program lidové strany české 

544 
R nda Ant. 436 
Ranke Leopold 98 
Rapp Jan 473 
Rašín A. 561 
Rataj 597 
Ratkovský Matěj 556, 557 
Rauscher Jos. Otomar, arcibiskup Ví
deňský 312, 318, 369, 3"11-373, 426,475 

Reakce 172,203,214,248,252,271,277, 
281, 289, 297, 319, 331, 341,351, 357, 
358. Ď63, 406, 438, 447, 514, 564, 565 

Reakcionáři 231, 267, 284, 290, 546 
Reakcionářské časopisy 278 
Realisté angličtí 534 
Realisté čeští 529, 544, 548, 551, 570 
Realisté francouzští 534 
Realistická škola česká 118 
Reálky v Čechách 371, 379, 431; na 
Moravě 469 

Reformace česká 588 
Reformovaný sbor v Praze 370 
,Regesta diplomatica nec non epistolaria 

Bohemiae et Mora viae' 433, 437 
Rechbauer Karel 447 
Rechberk Jan Bernh" hr. 393, 427, 446 
,Reichenberger Wochenblatt' 231 
,Reliquiae tabularum terrae regni Bo-

hemiae' 403 
Renaissance česká viz Obrození české 
Renaissance katolická 104 
Renan Arnošt 531 
Reschauer 226 
Repeal 206-208, 217, 225, 265, 276 
Reskript CÍs. z r. 1871 ... 492, 498, 559 
Resoluce haličská (20. září 18(8) 484 
,Respublica Bojema' 48 
Retz 186 
Revoluce bulharská (1886) 543 
Revoluce únorová ve Francii (1848) 216 
Revoluce říjnová ve Vídni (8. října 

1848) 218, 220, 292, 297 
Revoluce veliká ve Francii (1789) ... 

104, 223 
Revoluce v Praze (r. 1848) 214--284 
Revolucionáři italští 81, 89 
Revolucionáři v Paříži 288 
,Revue des Deux-Mondes' 470 
Rezek Ant. 415 
Rieger Bohuš 172, 214, 225, 400 
Rieger František Ladislav 7, 160, 172, 

216, 226-228, 240, 242, 243, 249, 
251-253, 281, 283, 286, 288- 291, 
297, 298, 306, 308, 311, 317, 325, 326, 
335, 355, 357, 403, 406, 408,409,416, 
418, 420--423, 425, 428, 432-434, 
450, 459, 461, 462, 467, 469--472, 
478, 489, 492, 497, 517,518,543,54.4, 
5~O, 551 

Riegrová Marie 227 
Riesenburk 477 
Rittersberk 271 
Rittig 333 
Roboty selské 189, 191-193, 225, 242, 

273, 294, 295 
Roeckl 332 
Roezl Benedikt 62 

Rogge 400 
Rohan Kamil, kníže 207, 220 
Rokycany 477 
Rokytanský Karel, MUDr. 161, 355, 421 
Rolníci drobní 525, 526 
Románi 512 
Románi rak. 563 
Romanovci 41 
Romantický idylism 534 
Romantický sentímentalism 46 
Romantikové 6, 83, 145 
Romantikové čeští 77-79, 146-148 
Romantikové katoličtí 211 
Romantikové němečtí 116, 122, 124, 

127, 532 
RomantiKové polští 533 
Romantism 57, 71, 116, 119--120, 150, 

171, 244, 263, 469, 517 
Romantism český 77-79,146-147,171, 

434 
Romantism německý 12, 44, 75, 77, 78 
Rosciewski 116, 152 
Rosa Váci. 55 
Ronge Jan 207 
Rossíni 157 
,Rostlinář Preslův' (1821--1835) 61 
Roštlapil M. 139, 354, 358 
Rothkirch Karel, hr. 459 
Rotky 502 
Rott 325 
Rotteck Karel 156 
Rottenhan František, hrabě 15 
Rotter Jan N. Ignác, opat benediktinský 

270 
Roudnice 406 
Roudnicko 475 
Rousseau Jan Jacques 6, 9, 122 
Rovnoprávnost jazyková v zemích če-

ských 80, 217, 374, 375,403,405, 407, 
421,422, 431, 506, 522, 541, 556, 593 

RovnoDrávnost národní 162, 217, 219, 
250, '324, 374, 387, 580, 581,583, 604 

Rozmnožená rada říšská 88, 389--391, 
409 

Rozpočet státní 188 
Rozsypal P. 362 
Rozum Jan VácI. 358, 378 
Rožnava 121 
Ruben Kr. 207 
Rubeš 11i8, 358 
Rudigier, biskup Linecký 491 
Rudolf 11., císař Německý 60, 168,358,374 
Rudolf, arcikníže 75, 545 
Rudolf, arcivév. Rakouský, arcibiskup 

Olom úcký (1819--1831) 103 
Ruge Arnold 261 
,Ruch' (1868) 478, 529 
Ruchadlo bratranců Veverků 190 

Rukopisy podvržené 529 
Rulík Jan N. [osef 69, 71 
Rumjancev 57 
Rumpler 539 
Rumuni 8, 226, 235, 245, 251, 324, 401, 

450, 464, 485, 506, 581, 601 
Rumunsko 573 
Ruppert Ludvík 207, 265 
Rus 4, 150, 203, 204, 486 
Rusíni 256, 258, 263, 290, 291, 301, 305, 

323, 402, 514, 563, 591. Viz i Malo
rusové 

Ruská literatura 9 
Rusko ll, 37, 38, 40, 52, 53, 57,86, 89, 

116, 118, 139, 168, 206,235, 240, 251<, 
26?, 276, 304, 380, 393, 469, 495, 511, 
515, 519, 543, 571, 586, 600 

Rusko-turecká válka 511, 514 
Ruský jazyk 60 
Rusofilové 150 
Rusové 8, 52, 63, 71, 76, 103, 117, 136, 

138, 140, 161, 205, 206, 255, 318, 336, 
552, 557, 586 

Rustikální pozemky 2~3 
,Růže stolistá' (1840) 143, 146 
Rybička Ant. 69, 354 
Rychnov 49, 99 
Rýn 272 
Rytíř Fr. 275 
Rytířský stav 187 

Ř 

Řád trestní 350 
Řád volební 402, 430,468, 486,489, 504, 

520, 527, 547, 565, 566, 570,578,604 
*ády zemské 397 
Recko 531 
Řehák Břetislav 500, 501 
Řeholníci 103, 104 
Řehoř 141 
Řekové 8, 235 
Řezáč Fr. P. 110 
Řezno 177 
Řím 81, 95, 105, 177, 30?, 325, 335, 363, 

369, 372 
Říp 477, 478 
Říšská rada 224, 226, 227, 295,352; 395, 

417--429, 447, 460, 463, 464,466-
468, 472,475,483-486,489,490,504, 
506, 509, 510, 514, 519, 521, 524,540, 
545, 551, 553--558, 565, 567, 576-
580, 582, 583, 601-602, 604 

Říšský sněm ve Vídni (r. 1848) 246, 
273, 285, 286, 291, 305, 484, v Kromě

říži 300-313, 325, 330 
42* 
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Říšský sněm Schmerlingůt 396, 398, 
v 399, 401, 408, 409. Viz Ríšská rada 
Ríšský zákonník 374, 375 

s 
Sabina Karel 158, 159, 207, 280, 332, 

562 
Sádová 477 
Sacher-Masoch 355, 357, 374 
Saint-Simon 197 
Salm Hugo, kníže 184 
Salm Rudolf, starohrabě 188 
Salm-Salm Florentin Vilém, kníže, arci-

biskup Pražský (1793-1810) 102 
Salzburk 308, 396, 402, 496 
Salzbursko 449, 514 
Samospráva obecní 29, 30, 349, 406 
Samospráva skupin historických 219, 

391, 399, 448 
Samosprávné úř<ldy 547 
Sand 81 
Santa-Lucia 245 
Sapieha Lev, kníže 258 
Sardinie 95 
Sasko 15, 41, 161, 279, 333, 459 
Sasové 588 
Saurau Fr., hrabě 15 
Savigny 118, 136 
Sázava 147 
Sbor pro zbudování Národního divadla 

432 
,Scriptores rerum Bohemicarum, 171 
Sedan 458, 600 
Sedláci čeští viz Selský lid český 
Sedláci polští 402 
Sedláci rusínští 291, 292 
Sedlaczek Vojtěch z Grauthalu 473 
Sedláček Jos. Vojtěch 61, 136 
Sedlecké panství 413 
Sedlnický Josef Maria, hrabě 92, 93, 96, 

101, 3U5 
Sedmašedesátníci v Praze 290, 327, 406 
Sedmihraďané 419 
Sedrnihrady 322, 358, 396, 450 
Selská bouře polská (1846) 192 
Selský lid český 10, 15-19, 31,32, 35, 

77, 161, 189--193, 214, 221,222, 242, 
246,285,291-296, 341,414,477,528, 
597 

Selský poloproletariát 525 
Semily 226 
Seminář arcibiskupský v Praze 204 
Seminář biskupský v Litoměřicích 59, 

102 
Semináře biskupské 34, 311 
Semináře generální 50, 51, 107 

Seminář lužickosrbský 161, 270 
Seminář učitelský 168 
Semmering 600 
Septenát vojenský v Německu 543 
Severní moře 199 
Sexteter J. 51 
Shakespeare 216, 432 
Shromáždění knížat ve Frankfurtě 446, 

447 
ShromažďovaCÍ a rokovací svoboda 217, 

395, 466, 473 
Schaeffle Alb. E. 491, 492 
Schafgotsch Jan Ant. Arnošt, biskup 
Brněnský 361, 426 

Scharnhorst 457 
Scharschmied, baron 541 
Scharschmiedův návrh zákona jazyko-

vého 541-542 
Schelling Bedřich Vilém 78, 135 
Schilling 241, 246, 278 
Schiller Bedřich ~5, 95, 112, 127, 301, 

539, 585 
Schlegel Redř. 75 
Schlelcher 55 
Schlozer 50, 53, 60 
Schliisselburk 261 
Schmerling Antonín, rytíř 164, 334-, 348, 

350, 375, 386, 393-403,407,409,412, 
414-418, 420, 423, 427, 431, 445-
450, 452, 41,0, 463, 466,467,473,499, 
500, 505, 512, 514, 521, 524, 566, 568, 
574, 604 

.Schmerlingovo divadlo. 427 
Schmeykal Fr. 410, 412, 478, 500, 523 
Schmidinger Jos. 141 
Schmidt 125, 126 
Schmidtová Bedřiška 120, 125, 126 

! Schmitt, JUDr. 290 
'Schoeller Fr. 390 
Schoenborn Bedřich. hrabě 551, 554,575 
Schoenerer Jiří 412,54],572,573,579-

581, 583, 589, 596, 598, 599, 605 
Schoenererovci 601 
z Schoenfeldu Marie Kateř., hr. 414 
ze Schrencku Alois Josef, sv. pán, arci-

biskup Pražský (1838-1849) 103 ,222 
Schreyer Ant. 343 . 
Schroeder 68 
Schulverein 564, 572, 573 
Schulz Ferdinand 65 
Schulz Jas. 537 
Schůze Varšavská 393 
Schiitz Matěj 343 
Schwanthalerova socha Karla IV. 271 
Schwarzenberk, hrad v Bavofích 413 
ze Schwarzenberka Bedřich, kníže, arci-

biskup Pražský (1850-1885) 103,363, 
409, 413, 415, 426 

I 

ze Schwarzenberka Bedřich Jan, Kníže 
413 

ze Schwarzenberka Edmund, kníže 413 
ze Schwarzenberka Felix Ludvík, kníže, 

ministerský předseda rakouský 88, 
214, 268, 269, 302--305, 310, 312, 
315--319, 323, 325,330,335,337,342, 
347-351, 381, 387, :394, 395,413, 426 

ze Schwarzenberka Jan Adolf kníže 
390, 413 ' 

ze Schwarzenberka Josef Jan N., kníže 
277, 413 

ze Schwarzenberka Karel, kníže, voje
vůdce rakouský 33, 160, 183 277 
~5 ' , 

ze Schwarzenberka Karel Filip kníže 
413 ' 

ze Schwarzenberka Karel Filip Josef 
kníže 390, 409, 413, 488, 489, 497' 
500 ' 

ze Schwarzenberka Pavlína, kněžna 277 
Schwarzenberkové 227 295 413-415 

459 '" 
Schweidnitz, gen. 496 
Sibíř 261 
Sidon Jan Maria 362, 363 
Siemiradzki Henryk 586 ' 
Sienkiewicz Henryk 586 
Simundt Samuel 475 
Sixta Jos. 343 
Sjezd slovanský v Praze (1848) 121 

124, ] 37, 139, 164, 229, 253--264 267' 
274, 275 ' , 

Sjezdy pfírodozpytců 62, 114, 177 
Skalice Ceská 477 
Skene Alfred 12, 75, 418 
Sklenářová-Malá 432 
Skrejšovský Jan Stanislav 367,472 497 

504, 518, 519 ' , 
Skrejšovský Fr., JUDr. 478 
Skřivan Ant. 407 
Sládek Jos. VácI. 478 
Sladkovský Karel, JUDr. 7, 273, 276, 

282, 332, 358, 403, 409, 430, 456, 
476-478, 518. 519 

Sláma Fr. Josef 110. 167, 190, 191 
Slánské okresní zastupitelstvo 474 
Slánské panství 390 
Slánsko 474, 475 
Slaný 99, 199 
Slavětín 164 
Slavhostice 477 
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,Slavín', sborník Dobrovského 50, 52 
Slavism 245 
Slavistika 48, 55, 76, 379 
Slavkov 475 
Slavofilové 116, 139 
Slavofilové ruští 469 
Slavonie 8 
Slavnost 500letého založení university 

pražské (7. duh. 1848) 271 
Slavnosti národní 432 
,Slávy Dcera' 62, 120, 125, 139,140, 145 
Slezané 229, 230, 407 
Slezská knížata 230 
Slezsko rakouské 40, 53, 66, 193, 198, 

207,217, 223, 229, 230,236,292,294, 
390, 396, 398, 445, 449,454,464,479, 
506, 512, 523, 525, 528,551, 558, 570, 
581,594, 598, 601 

Slováci 71, 81, 94, 121, 123, 161, 163, 
172, 198-203, 226,230, 254,255,258, 
260, 261, 263, 298, 323,401,419,458, 
465, 542, 570, 586 

,Slovan' Havlíčkův 203, 336, 338, 342 
343, 364, 374 ' 

Slované 8, 11, 12, 44, 51--53, 59, 60, 
63, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 86, 
92, 9l, 109, 116, 117, 123, 124 128 
131, 134--136, 139, 140, 144, 150,153; 
16?-162, 165, 166, 170, 174,200, 201, 
:<0:1, 218, 225, 226, 228, 235, 236, 238, 
244-246, 248-250, 254-256, 259-
261, 289, 290, 297 - 299, 306,308, 309, 
324, 32j, 330, 332, 347,355,375,387, 
402, 404, 405, 413, 425, 427 --430,432, 
435, 443, 445, 454, 457, 458, 464-
467, 469, 471, 475, 495, 503,505,506, 
512, 515, 520, 521, 531,536,542 548 
550, 587, 588, 600 " 

Slované čeští viz Čechové 
Slované jižní 296, 30.5, 581, 594 
Slované moravští viz Cechové na Moravě 
Slované rakouští 214,215,231,232,240, 

241, 255, 256, 262, 264, 299, BOI 330 
351, 388, 420, 490, 499, 514, 528: 563; 
570-572, 574, 577, 578, fí9l, 594 596 

Slované slezští 229, 230, 570 ' 
Slované uherští 181, 464, 511 
,Slovanka', sborník Dobrovského 50 
Slovanská nářečí 57, 59, 135, 470 
Slovanská studia 48, 470 
Slovanské hnutí 154, 248 

Slavie 78, 93, 117, 120, 122, 124, 132, 
138, 140, 146, 171, 202, 209, 254, 477, 
538 

,Slavie', klub 265 
Slavík Fr. A. 198 
Slavíkovice 477 

Slovanské jazyky 374, 487 
Slovanské literatury 144 
,Slovanské tance' Dvorákovy 538 
Slovanstvo 206, 299, 569 
Slovanští národové 555 
Slovar slovenský - Bernolákův 

(1825-1827) 201 
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Slovensko 198, 200 -203, 340, 436 
Slovenská nářečí 200, 201 
Slovenskie Národnie Noviny 202 
Slovensko 437 
Slovenština 201-202 
Slovesnost Jungmannova 58, 80 
Slovinci 8. 139, 257. 290, 305,306,406, 

417, 449, 460, 484, 485, 514,521, 554, 
555, 563, 569, 571, 575, 577, 591, 594, 
596, 598, 601- 603 

Slovinská literatura 76 
Slovinská národnost 556 
Slovinský jazyk 556 
Slovník Jungmannův (1834 -1839) 58, 

62-64, 103, 152. 158 
Slovník naučný '171 
Slovník naučný, Ottův 198 
Slovník naučný, Riegrův 227, 433 
Slovník Rotteckův 411 
Slovníky české 55, 56, 62 
Smečenské panství 390 
Smečno 492 
Smetana Augustin 362, 371 
Smetana Bedř. 405, 444 -445, 478, 538, 

539 
Smetana Josef Fr. 100, 196 
Smíchov 195, 476 
Smíchovské hejtmvanství 472 
Smíšené kraje v Cechách 249 
Smith Adam 35 
Smlouva celní mezi Rakouskem a Uher-

skem (1867) 464, 597 
Smlouva finanční s Uherskem 510 
Smolka Fr. 307, 401, 423 
Sniadecki 586 
Snegirev 55 
Sněm haličský 48i 
Sném hornorakouský 292 
Sněm slezský 229, 400 
Sněm štyrský 292,.305 
Sněmy zemské v Cechách, 1.: stavov

ské 19-21, 164, 178, 184-189, 218, 
295, 414; - 2. podle ústavy únorové 
r_ 1861 ... 224, 227, 295, 308, 393, 
395, 396, 398, 399, 402, 407-410, 
413-415, 417, 429-432, 449, 450, 
463, 466-468,475,476, 483,484,486, 
487,492-494, 497,499,504,512,518, 
519,528, 544, 545, 551,552,558,576, 
583, 589,593, 604 

Sněmy zemské na Moravě: 1. stavovské 
229, - 2. podle ústavy únorové r.1861 
400, 450, 463, 469, 493 

Sněmy uherské 21, 17'l, 180-181, 201, 
245, 246, 296,297, 398, 401, 428, 454 

Sobotecko 475 
Sobotecký okres 502 
Socialism 207, 265, 591 

Socialisté 261, 517,570, 580, 583, 589-
591, 601, 602 

Socialisté francouzští 208, 330 
Socialisté křesťanští 554, 581, 601, 602 
Socialisté mezinárodní 527, 560; 563,564 
Socialisté národní 597 
Socialisté němečtí 330 
Socialisté školy západní 544 
Sociální otázky 526 
Sofronij, biskup Vračanský 9 
Sochařství české 536-537 
Sokol K. St. 561, 562 
Sokolské spolky české 405, 406, 579 
Sokolstvo 457 
Solnice u Kr. Hradce 50 
Sommerau-Beeck Maxim., hrabě, arci-

biskup Olomúcký (1836-1852) 103 
Sorel Albert 223 
Soud Libušin viz Zelenohorský rukopis 
Soud zemský v Praze 354 
Soudní úřady rak. 349, 350 
Soudnictví 575 
Soudy duchovní za konkordátu 370 
Soudy kriminální 187 
Sova Antonín 513 
Spee Bedřich 66 
Spiknutí květnové r. 1849 ... 331-333 
Spojené státy americké 292 
Spolčovací svoboda 3:J6, 351, 395, 466 
Společnost hospodářská 405, EOO 
Společnost vlasteneckých přátel umění 

(1796) 176, 185 
Spolek Německý 84, 85, 167, 207, 232, 

236, 306, 335, 387, 395, 411-413, 427, 
456, 490 

Spolek obchodní mezi Rakouskem a 
Uherskem (1867) 46t 

Spolek pro hájení veřejného pokoje a 
pořádku v Praze r. 1848 ... 267 

Spolek rakousko·německý 497,515,600 
Spolky tajné 25, 150, 16!:! 
Spor o pravost rukopisu Královédvor

ského a Zelenohorského 118-119, 
53í-536 

Spořitelna česká 189 
Spott Jan, MUDr. 271 
Sprachenzwangsgesetz 431, 468, 472 
Správa rakouská 83, 86, 155-156, 180, 

349-350, 353, 374-075, 400 
Správní úřady rak 349 
Springer Ant. 92, 101, 154, 183,187,214, 

228, 309, 323, 355, 357, 363, 368 
Srbiště viz Zerbst 
Srbochorvaté 563, 569, 603 
Srbové 9, 63, 123, 138, 226, 245, 251, 

2M, 257, 263, 317, 388,401,419,465, 
506, 514, 519, 601 

Srbové lužičtí 126, 151, 161 
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Srbská literatura 9 . ze Sternberka Leop. Jos., hrabě 177 
Srbsko 118 ze Sternberka Zdeněk 1'77 
,Stabat Mater', Dvořákova skladba 538 Sternberkové 71, 114, 185 
Stadion Jan Filip, hrabě, ministr rakou- Sternberský palác na Hradčanech 196 

ský 24, 38, 41 Stockholm 164 
Stadion František, hrabě, ministr ra- Stockau Jiří, hr. 390 
:wus~Ý 244, 291, 292, 301-303, 305, Stolice jazyka a literatury české na uni-
ol?, 318-3~0, 323, 325, 334 versitě pražské 49 

StadlOn Rudolf. hrabě 218, 220, 226, J Stolice pro literatury slovanské 138 
237, 242, 244, 301 ~ Stolice papežská 371 

de Staěl Anna Ludv. 41 Stčpr 157 158 
Stálci 196 Stra'donic~ 477 
Stanné právo v Praze a v předměstích Strakonice 143 

2. pros. 1897 ... 593 Stránský Pavel ze Záp 48 
Staněk Václav, MUDr. 196, 282 Strahovský klášter 103 
,Staré letopisy české' 177 Strakatý 157 
Starobrněnský klášter 10r; Strana práva 521 
Staro~ulharské ~arnát~y ~56, Strana práva historického viz Státo-
Staroceské pamatky IIterarnl 121 právní strana 
Staročeský jazyk 119, 121 Straub 473 
Staročeši 489, 513, 517-519, 528, 531, Stremayr 511 

543, 544, 546, 551, 570 596, 597 Stremayrovo nařízení jazykové 522-
Staroslovenština 9, 53, 57, 202 523 
,Starožitnosti slovanské' (1837) 121, 136, Strnad Ant. 48 

S 
!42, . • , Strossmayer Jos. Jiří, biskup Djakovský 

tatmcl rakoustl 572, 595 461 
Státní právo české 215, 286, 287, 391, Stroussberg Baruch, Dr. 475 

435, 461-463, 468, 483, 485-487, Střední strana na Moravě 454 
489-491, 512, 513,516,519,520,528, Stříbro 525 

S 
?49, ~55, 577, 606 Studenti čeští 140, 151, 156, 162, 231, 

tatopravní nauky 250 379 
Státoprávní opposice česká 475, 476, Studenti hallští 81 

~t!3 '" Studenti jenští 81 
St~topr~vn~ opposlt:e na Moravě 499 Studenti němečtí v Praze 332, 593 
St~topr~vn: program fi04, 549 Studenti pařížští 543 
Statopravm strana v Cech ách 229 409 Studenti pražští 81 82 101 105 220 

~89, ~90" 501 v ' , 221, 257, 266,270 -271, 27'5, 277, 278: 
Statoprav~l s~rana na Morave 520 ~84, 325, 326, 333, 471, 543, 559 
Stav oblezem v Praze 284, 290, 331, Studenti slovanští 161 

332, 483, 561, 562 Studenti slovenští 81 
Stavové 36, 322 Studenti vídeňští 101 221 226 233 242 
Stavové češ~í 19-22, 171, 178, 181 - 247, 265, 289, 300,'333' , . , , 

189, ~17, 219~ ~1~ 416, 487 Studnička, hejtman okr. 502 
Stavove moravstl 2~8 Stuffler biskup Brněnský 106 
Stavové uh~:ští ,22, 180, ~ Stutgart 237 
Stavovské znzem v Cechach 116,185,186 Subenská trestnice 501 
Stein)indř. Bedřich, I;vob. pán 90, 320, Sudetské hory 195 

451 Sully 470 
Steinbach 553, 562 Sumeraw 23 
Sten~hal 93 Sušil Fr. 154, 199 
Steplmg Josef 4fl Suttnar 529 
ze Sternberka Frant. 176, 177 Sychra Mat. Jos. 110, ln9 
ze ~ternberka Frant. Damian~ hrabě 176 Symfonie Dvořákovy 538 
ze ;-;ternberka Jan N., hrabe 177 Symfonie Smetanovy 445 
ze Sternberka Jaroslav 119 Svatobor 171 
ze Sternberka Joachym, hrabě 177. Svatodušní bouře v Praze 216 247 270 
ze Stern~erka Kašpar, hr. 114, 115, 123, 274-284, 362 " 

176, 117, 184, 185, 391 Svatodušní program německý 597 --598 
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Svatoštěpánská koruna viz Uherská 
koruna 

Svatováclavská koruna viz Česká 
koruna 

Svatováclavský sál 218, 219 
Svatováclavské shromáždění, první 218, 

219, druhé 237 
Svatováclavské lázně 217, 218, 237 
Svatováclavský výbor 2:n, 237 
Svetec 485 
Svetié Miloš viz Hadžié Jan 
,Světozor' 473 
Svičany 163 
,Svoboda' 472, 47R 
Svoboda VácI. 340, 379 
Svoboda svědomí 363 
Svojšice 164 
Swift J. 529 
Szarvad v Bedřich 43 
Szécsen; hrabě 395 
Szécsenyi Štěpán, hrabě 22, 357 
Szolarcsik 15 
Szujski Josef 586 

š 

Školní správa .166, 168 
Školský zákon o povinném ~čení se 
oběma jazykům zemským v Cechách. 
Viz Sprachenzwangsgesetz 

Školní zákony 155, 431, 475, 476, 527 
Školská otázka v Rakousku 420 
Školství české 154 -155, 166-167, 476 
ŠkolstVÍ obecné 378 
Školství rak. za konkordátu 370, 378 
§koly hlavní 421 
Skoly menšin 546 
Školy národní 98-99, 377 -378, 421, 
v 431, 432 . 
Skoly obecní 31,167,468 -469,475,476, 

541 
Školy střední 372, 379, 421, 431, 541, 

viz též Gymnasia a Reálky 
Školy vysoké viz University 
Škroup Frant. 157 
Škroup Jan Nep. 158 
Šlechta česká 12, 14, 19, 21, 43,47, ] 24, 

152, 160, 162, 163, 165,166,173,176, 
177, 181-189, 192,216,219,223, 273, 
357, 408, 409, 430, 459,461,476, 504, 
513, 517, 519, 043, 544, 546 

Šlechta feudální 115,227,434,492,512, 
Šafařík Pavel Josef 7, 44, 62, 77, 95, v 515, 527 

96,110,116, 120-124,136,137,139 - Slechta immediátní v Německu 38 
142, 148, 151, 152, 172, 182, 184,201, Šlechta rakouská 29, 90, 249,269, 292, 
254, 255, 257, 258, 260,264,267,279, 293, 296, 301, 302, 310,322,327,391, 
341, 355, 356, 371, 379,404, 405, 430, : v 414, 483, 51~ 

v 432, 492, 586, 587 'Slechta mad'arská 151, 165, 176, 184, 
Safařík Vojtěch 356, 371 215, 357, 506 
Šaldy u MI. Boleslavě 47'7 Šlechtici polští 292, 293 
Šamberková Julie 432 Šimáček Fr. 472, 473 
Šanda 32, 33 Šlesvik 271, 413 
Šedivý Prokop 69 Šlik, hrabě 160, 256 
$embera Alois Vojtěch 118, 199 Šmalkaldská válka 168, 588 
Senava 103 Šmídek Karel 199 
Šesták Josef 355 Šohaj Fr. 379 
Šestery knihy o obecných věcech kře- Španělové 123, 165 
v sťanských' 437 Španělsko 532 
Sevčenko Taras 137 Špilberk 15 
Šimáček Fr. 559 Špindler Erv. 478 
Šimanovský Karel 432 ze Štampachu Matyáš 164 
Šír Fr. 100, 397 Šťastný Alfons 597 
Škába J. 561 Štěpán, arcikníže 161, 186, 197 
,.,karda Jakub; JUDr. 436, 476, 551 Štěpánek Jan N. 123, 157 
Škardova skupina 551 Štrobach Ant, JUDr. 289-291, 297, 

Š 
298, 30f', 3M 

kipetaři 235 Štule Václav 101, 110, 154, 258, 340, 
Škoda Josef, MUDr. 61, 355, 421 356 
Škoda K. J. 475 Štúr Ludevít 202, 258, 260, 261, 281 
Skol ní rady místní 469, 475 Štyrsko 108, 113, 396, 449, 485, 514, 
Školní rady okresní 469, 475 576, 598 
Š'.;olní rada zemská 469, 546, 551 Štýrský Hradec 292 

Štyřané 418 
Šumava 189, 487 
Sumburk 163 
Šuselka 241, 245, 418 
Švábsko 38 
Švédsko 470 
Švýcary 209, 261, 333, 339, 550,573, 582 
Švýcaři 272 . 

T 

Taaft'e Edvard, hrabě 227, 456, 477, 483, 
4090,511, 513,514,516,519-528,510, 
542,543,550-554,559,562-568,571, 
572, 574, 575, 578, 595, 601 

Táborské bratrstvo 374 
Táborsko 552 
Tábory v Čechách 432, 473-474,477-

478 
Tábory v zemích slovinských 485 
,Tagblatť vídeňský 491 
Taillandier Saint-Réné 470 
Tajemství listovní 217 
Talleyrand 37, 39 
Tasso 112 
Tataři 118, 119, 136 
,Tatranská Musa s lyrou slovanskou' 

(1814) 121 
Tatrin 202 
Tatry 200, 487 
Taxis Rudolf, JUD '" kníže 405 
Tebeldi 2408 
Tégoborski 193 
Technická studia v Rakousku 377 
Technika česká na Moravě 594 
Technika pražská 407, 431, 468 
Tempský Bedřich 175 
Teplice 237, 579, 584 
Teplice (Wekelsdorf) 554 
Terezianské hrdelní právo 353 
Terminologie vědecká 374, 379, 435 
Terst 301, 308, 396, 557 
Tesánek Jan 48 
Tesař Fr. 475 
Těšín 229, 601 
Těšínsko 199 
Thám Karel Ign. 76, 79 
Thám Václav 65, 66, 68 
Thiérot 438 
Thierry Augustin 175 
Thiers Lud. Ad. 34, 156, 410 
Thomson Jakub 127 
Thugut Fr. Maria 14 
Thun Bedřich, hr. 164 
Thun František, hrabě 164, 219 
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Thun František, hr., ministerský před-
seda 564, 575, 576, 595-601 

Thun Frant. Jos., hr. 164 
Thun Jan Cyprián, hr. 64 
Thun Jan Jos. Ant., hr. 164 
Thun Jan Nepomuk Josef 164 
Thun Jan Sigmund, hr. 164 
Thun Josef Matyáš, hr. 163, 164,186,192 
Thun Kryštof Šimon, hr. 163, 164 
Thun MaximiIian, hr. 1640 
Thun Váci. Jos., hr. 164 
Thun Lev Leopold, hr., ministr vyučo

vání 95, 115, 152, 163-166, 178, 197, 
242-244, 247-253, 255, 267, 269, 
270, 273, 274, 278, 270, 282, 284-
287, 290, 318, 338, 340, 354,355, 362, 
368,369,372-374,377 - 379,390,403, 
404, 408, 409, 413, 415 426, 428,434, 
449, 459, 488, 492, 575 

Thunov~, hrábata 16, 163 
Tchoř Č. 473 
,Times' 401 
Tisk Bismarckovský 496 
Tisk český 85, 355 
Tisk evropský 545 
Tisk iIlyrský 85 
Tisk maďarský 85 
Tisk německý 85 
Tisk liberální, rakouský 162 
Tisk vídeňský 506 
Tisk volny 221 
Tiskaři kartounu 265 
Tisková svoboda 22, 220, 221,225, 326, 

321, 341, 395, 426, 427,433, 466, 499 
Tisza Kalmán 506 
Tobek Jakub 17 
Tobolka Zd. V. 203, 214, 225, 265, 266 
de ToHy Barclay 57 
Tolman B. 473 
Tolstoj Lev, hr. 12, 544, 586 
Toman 238 
Tomášek 332 
Tomek Václav Vladívoj 62, 96, 97, 99, 

103, 118, 156, 164, 174,258, 260, 271 
287, 338, 356, 374, 379,391,403,406', 
408,409,426, 428, 434-436,492,534, 
335 

Tomíček J. SI. 120, 379 
Tompa Michal 180 
Tomsa Fr. J. 69 
Tonner Aug. 473 
Tonner Emanuel :l67, 333, 473, 476 
Továrníci 191-196, 249 
Továrny 36, 194, 195, 218, 231 
Translajtanie viz Zalitavsko 
Trautmannsdorf - Weinsberg Maria 

Thaddeus, hrabě, arcibiskup Olomú
cký (1811-1819) 103 
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z Trautsona Marie Josefa, hraběnka 414 Uhry 14, 21, 28, 39-41, 50, 86, 173, 
Treitschke Jindřich Gotthard 545 176, 177, 187, 201, 209,223,224,226, 
Trenčín 200 4 236, 245, 246, 263,271,307,316,317, 
Trenkler A. G. 390 330, 333, 353, 373, 375, 379, 390, 392, 
Tresty tělesné 17, 18, 353 393, 396, 397, 418, 420,447,449,465, 
Trevírský arcibiskup 207 468, 500, 506, 510, 515,555,556,572, 
Tridentské koncilium 107 576, 590, 597 
Trinkgeldtheorie Giskrova 422 Uhry severozápadní 202 
,Trístium Vindobona' 533 Ultramontáni 311, 363 
Trnava 200, 201 Umělecká beseda 432 
Trnka Fr. Dobromysl 200 Ungar Karel Rafael 48 
Trojan Alois Pravoslav 218, 219, 222, Unger Josef, JUDr, ministr rakouský 

253, 335, 403, 476 436, 499, 510 
Trojspolek 515, ,()43, 555 ,Union' 323, 363 
Trpný odpor v Cechách 216, 227, 475, Universita česká na Moravě 527, 550, 

476, 516-519 570, 59 b 
Trutnov 558, 573 Universita česká v Praze 436,527,528, 
Třebechovice 477 534, 582, 588 
Třicetiletá válka 588 Universita Krakovská 586 
Tubinky 491 Universita Lipská 556 
Tůma Aut. 473 , Universita Lvovská 79, 410, 586 
Tůma K. 473 i Universita německá v Praze 527, 572, 
Tupadla 414 584, 593 
Turci 235 Universita Pražská 49, 81,116,227,231, 
Turčanský Svatý Martin 120, 200 270, 271,355, 358,368, 374, 379, 399, 
Turecko 1.50, 263, 470 408, 410, 421, 431, 436, 471,523, 586 
Turgeněv Ivan Sergejevič 441 : Universita Vídeňská 161, 168, 435, 499 
Turinský František 358 U niversitní knihovna pražská 48, 94, 155 
Turjak viz Auersperk University německé 81, 143, 363, 535, 
Turnéřské spolký něm. 40') 573, 584 
Turnov 48, 127 University rakouské 25, 30, 100-101, 
Turnovský J. L. 153 377, 421 
Tyl Branimír 158 . Ural 487 
Tyl Josef Kajetán 152-154,157 -159,358 I Urban VIII" papež 164 
Tylové bratří 26.) IVrban Vojto 343 
Tyrolané 163, 460, 5(15 i '(,Jřady říšské 250 
,Tyrolské elegie' 203, 343 -345 ' V rady samosprávné 581 
Tyroly 21, 76, 209, 3%, 449, 514 l!řady státní 581 
Tyroly jižní (vlaské) 163, 598 Vřady zemské 250 
Tyroly severní (německé) 598 Uředníd rakouští 83, 169, 190-191,218, 
Tyrš Miroslav 405, 457 I , 244-, 374 -

i Vřednictvo české v Uhřích 375 

u 

Učitelská beseda 475 
Učitelské ústavy 475 
Učitelé obec. škol 31, 197, 475-476 
Ugolino 282 
Uherská koruna (země koruny Uher

ské) ~6, 223, 226, 230, 321, 390, 392, 
396, 399, 401, 447, 450, 460,464, 465 

Uherská ústava 187 
Uherské Hradiště 479 
Uhle Alois 60 
Uhři 28, 86, 88, 163, 304, 310, 316, 317, 

398, 399, 418, 424, 425,447,448,450, 
456, 458, 461, 474, 485, 493, 543 

I Uřednictvo rakouské 25-29, 165 
Úsob u Něm. Brodu 199, 200 
Ústava dualistická 223, 477, 493 
Ústava Frankfurtská 332 
Ústava prosincová r.1867 ... 463-467, 

471, 476, 489, 490, 516,522,541,553, 
581, 582 

Ústava stavovská v Čechách 475 
Ústava uherská 21, 22, 224, 321, 418 
Ústavodárná strana 441,490,506,509-

512,519,526 
Ústavodárný sněm český r. 1848 ... 248, 

250, 252, 285, 286 
Ústavodárný sněm roku 1848-J849 ve 

Vídni 252, 290 -298, 362, 370, 
v Kroměříži 300-313, 319, 362 

j-
I 

Ústavy oktroyované: Pillersdorfova 
25. dubna 1848 ... 242,246, - Schwar
zenberkova 4. března 1849 .. , 312, 
317, 319-323, 325, 326, 329, 348, 
349, - Schmerlingova 26. února 1861 
227, 396 -403, 415-419, 429, 448, 
449, 487 

Ústí nad L'!bem 525, 579, 584, 592 
Ú stí nad Orlicí 199 
ÚtrílPY menšin českých 5~2 • 
Uzavřené území německé v Cechách 

554, 598 
Užší rada říšská 423, 460, 461 

Vacek Fr. A. 378 
Vacek-Kamenický Fr. ]arosl 154 
Václav sv. 10, 35, 71, ~6 
Václav IV., král Český 4Q, 488 
.Václav z Michalovic' 529 
Václavíček Václav Vilém 187 
Valaši 171 
z Valdsteina Kristian, hr. 357 
Valdsteinové 184, 295, 415 
Valečov u Mnichova Hradiště 477 
Válka rakousko-prusko-italská 455-458 
Vaněk, sládek 208 
Varšava 103, 150, 303, 393, 417 
,Vaterlanď 449 
Vatikán 427 
Vatikánské koncilium 478 
Vaucanson 113 
Vávra Čeněk 265, 403 
Vay, baron 395 
,Večerní list' Sabinův 280, 334 
,Večerní písně' Hálkovy 440 
Vehse 91 
Veleslavín Daniel Adam 71, 153 
Velkoněmecká Dolitika 412 
Velkoprůmysl i9i, 218, 510 
Velkostatkáři 295, 399-400, 410, 414, 

416, 430, 449, 450, 475,484,487,505, 
519, 525, 554, 563, 578, 581, 596 

Velkostatkáři centra 581 

Vereščagin 586 
Verne J. 529 
Versailles 265 
Verst 16 
Veřejné knihy 542 
Veselský P. M. 343 
Vestfálský mír 213 
Vestfály 41 
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Veverkové František a Váci a v, bratranci 
190 

Věšín Fr. 333 
Vicenza 289 
,Victoires et conquetes' 62 
Victorinus a Sancta Cruce viz ]evina 
Vídeň 13, 24, 28, 32, 47, 52,53,57, 75, 

76, 83-85, 89, 93, 95, 105-107, 114, 
116, 159,160,168-170, 172,182,186, 
196, 198, 222, 223, 226,230,231, 237, 
244 -246, 248, 251, 252, 265,268,269, 
271, 273, 279, 280, 286, 289, 290,297, 
302, 303, 318, 322, 330, 335, 336, 343, 
358, 360, 388, 403, 407,408,411, 422, 
423, 427, 437, 447, 456,459,461,466, 
476, 48:?, 489, 490, 492,494, 495, 499, 
509, 510, 516, 523, 540, 550, 569, 576, 
585, 600, 602 

Vídeňané 14, 279, 280, 291, 298, 466, 
527 

Vídeňská vJáda 18, 79,81, 149, 162,194, 
267, 418, 457, 475 

Vídeňské vzpoury 220, 247, 249, 292, 
301, 333, 362 

,Vídeňský Denník' 338, 339, 374 
Vídeňský dvůr 38, 166, 183, 187, 188, 

193, 2:!2, 224, 226, 245,247,248,289, 
291, 296, 300, 301, 313, 393, 446--
448, 546 

Vídeňský "mír r. 1809. ~. 24, 37 
Vídeňští Cechoslované 169 
Vikariáty v Čt:chách 378 
Világoš 335, 357 
Vilém 1., král Prusk}' 457,490,496, 512, 

545 
Vilém II, císař Německý 545, 565, 584, 

592, 600 
i Vilímek 472 

Velkostatkáři čeští 501-504 570, 
576 

575, : Vili ani K. M., baron 160, 219, 274, 278, 
28i 

Velkostatkáři feudální 5Bl 
Velkostatkáři konservativní 503, 

601 

Vimperský okres 362 
580, Vinařický Karel 103, 123, 152, 154, 166, 

378, 476 
Violand 193 Velkostatkáři ústavověrní 580, 581,583, 

589, 601 Vitzthum z Ekstadtu 210, 222, 273, 304 
410, Vlastenci čeští 43 Velkostatkářská kurie 396-400, 

463, 490, 501,.520, 527, 547 
Velkostatky v Cechách 184, 191 
Velvat'sko 475 
Venkovské listy německé 573 

Vlaši 53, 88, 123, 163, 259, 304, 417, 
601, 603 

Vlašimské panství 414-
. Vlček Jaroslav G6, 71, 121,127,147,441 
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Vltava 36, 43, 148, 186, 281 Výbor národní 226, 237, 238, 240,242, 
Vocel Jan Erazim 1M, 374, 379 243, 245, 248, 250, 253,273,274, 284 
Vodka Jan Křt. 338 Výbor pro národní obranu v Uhřích 296 
Voigt Mikuláš Adaukt 48 Výbor pro obecnou bezpečnost ve 
Vojáci rak. v I. 1848-4-9... 267, 272, Vídni 247 

274, 275, 277, 281-283, 288, 289, Výbor zemský (stavovský) 20, 178, 187, 
300, 334 336 

Vojenská služba 191 Výbor zemský (podle ústavy únorové 
Vojenská strana při dvoře vídeňském r. 1861) 400 432 474 475 478 

2.32, 2~2, 31~, 351, 485 ! Výbor z litera'tury' české (1845) 121 
VOjenske komise 290, 353 Vydra Stanislav, P. T. J. 48, 104 
Vojenství rakouské 27, 191, 269, 581 Východní marka 455 465 573 
Vojsko rakouské 33, 26?, 385,390,432, Výkup roboty 18, 19: 184: 217, 293 

457, 458, 464, 465, 49D, 543, 600 Výlety páně Broučkovy 529 
Vojvodina Srbská 322, 419 Vtmar 77 
Vokoun 428 i VýminečnýstavvPraze(1868-1869)477 
Volby do Frankfurtu 249 i Vysoká 477 
Volby chabrusové do sněmu českého i Vysoké Mýto 199 

r. 1872 ... 501-504 , Výstava hospodářská v Pešti (1865) 447 
Volby do říšské rady r. 1873 ... 506 : Výstava národopisná v Moskvě (1867) 
Volební oprava 527-528, MO, 547 469 
Volf Jiří 16 Výstava Vídeňská (1873) 500, 510 
Voltalre Fr. M. 9, 43,58,59,66,204, 364 Výstava zemská v Praze (r. 189)1 490 
Voltairiané 12 551-552 ' 
Volšany 209 Vyšehrad 140, 273, 277 
Vorarlbersko 396, 506 , Vzájemnost slovanská 116, 120, 133-
Vostokov 1i5 ' 136, 469 485 594 
Vošnjak 485 ! Vzdělanost ně:necká viz Kultura ně-
Vorosmarty 180 mecká 
,V přírodě' 440 "Vzdoroslavíček' 66 
Vratislav 143, 379 i Vzorná hlavni škola v Praze viz Nor-
Vratislavský biskup 400 mální škola v Praze 
Vraz Stanko 97, 137, 256, 257 
Vrbičany 164 
Vrchlický Jaroslav 121, 127, 437, 441, 

531-532, 538, 58t; 
Vrchní soud zemský 354, 504, 516 
Vrchnostenské úřady 16, 35, 191, 285 
Vrchnosti 18, 191,207, 293-295 
Vrťátko Ant. Jaroslav 159, 405 
ze Všehrd Viktorín Kornel 95 
Všeněmci 412, 495,515, Cl41, 552,572-

574, 582, 583, 585, 589, 591, 592, 594, 
599, 603, 605 

Všeněmečtí agitátoři 226 
Všeobecné právo volební 518, 562-

566, 570, 604 
Všeslovanské horování viz Panslavism 
Všeslovanský mysticism 204 
Vusín Kašpar 55 
Výbor bezpečnosti ve Vídni 283 
Výbor k vypracování návrhu ústavy 

říšské ve Vídni 291, 305, v Kroměříži 
307-310 

Výbor padesáti ku připravení voleb do 
parlamentu Frankfurtského 233, 240, 
246 

Výbor měšťanstva pražského 219 

Wagner Richard 444, 538 
Wachstein Em. Max, ryt, ~43 

I Walcker 55() 
• Waldau A!fred 146 
Wallis, hrabě 22 
Wallmoden, gen. 210, :J83 
Wanka Vád, JUDr. 406, 410 
Wartburská slavnost (1817) 81,105,122 
Weber, baron 358, 359, 499 
Weber Karel Maria 444 
Wekelsdorf viz Teplice 
Weckerle 565, 576 
Welden, gen. 336 
Weldenová, baronka 449 
Wenzig Josef 175,3713, 476 
Wessenberk 189, 190, 251, 300, 316 
Weyr Emil 435 
Wieland 66 
Wildner z Maithsteinu Ign. 306, 463 
Windischgratz Alfred, kníže 181, 218, 

220, 268-270, 272-276, 278-248, 
286, 287, 289, 293, 300, 301, 303 

1 
. I 

Windíschgratz Adolf, kníže 574-577 
Windischgratzová Marie Eleonora, 
kněžna 277 

Wittich 338 
Wolf 412, 573, 579,581,583, 589-592, 

596, 599, 605 
Woronicz Jan Pavel 8 
Wurmbrandt 188, 21'1 
,Wiirdigung der alten boehm. Geschicht

schreiber' 171, 177 

z 
Zahradník Vinc. 110 
Zahraniční politika rakouská 348 380, 

446, 471, 543 ' 
Záhřeb 137, 245, 251, 267, 406 
Zach 281 
Zákon jazykový 520 
Zákon manželský 475 
Zákon národnostní 494 
Zákon obecní 349, 430 
Zákon spolkový 326 
Zákon tiskový 326, 327, 350-351 
Zákon vojenský 521 
Zákon volební 228, 430, 467 494 594 
Zákonník občanský 20, 190,'350 ' 
Zákonník říšský 374, 375 
Zákonodárství rakouské 499 
Zákony náboženské 511 
Zákony orgánické 349 
Zalitavsko 463, 464, 490, 506, 542 
Zalužanský Adam z Zalužan 358 
Zalužanský statek 413 
Zap K. Vl. 355, 379 
Z~pi~ky Jungmannovy 58, 63 
Zasmuky 127 
Zbenický statek 413 
Zbiroh 475 
,Zde' reservistu českých 600 
Zdikov Veliký 164 
Zdziechowski Maryan 147 
Zeberer 68 
Zednáři svobodní 9, 15, 24, 25, 47, 48, 

51 
Zeidler jeronym, opat Strahovský 187. 

271 . 
Zeithammer Ant. Oto 472, 473 
Zelenohorský rukopis 118, 119, 534,535 
Zelený Václav 58, 379, 428 
Zemské jazyky v zemích českých 540 
Zemědělská rada 546, 551 
Zenker 193, 265 

Zerbst 52 
Zeuss 142 
Zeyer Julius 138, 532-533 
Zíbrt Č. 214 
Zimmermann Jan N. Váco 94, 95 
Zítek Josef 478, 536, 537 
Zlatá bulla ds. Karla IV. 40 
Zlehčení peněz 36 
,Z mého života' 445 

643 

Znělky Kollárovy 93 126, 127, 131-
134 ' 

Znojmo 479 
Zollverein 572, 573 
Zoubek Fr. 476 
,Zpěvy páteční' 442 
Zřízení zemská 352, 392 393, 397, 419, 

460, 547 ' 
,Ztracený ráj' Miltonův 57, 119 
Zucker, JUDr. 473 
Zvičín 477 
ZVlkov 413 
Zvíkovec 171 
Zvonař Jos. L. 4G5 

Žák, JUDr. 429 
~ák Vinc. Pavel 199, 200 
Zatec 48, 99, 525, 584, 592 
Žatecký kraj 322 

,Železnice 179, 184, 431 
Železnice koňská 36 
Ženijní sbor 435 
Ženíšek František 537 
z Žerotína Karel 173, 480 
Židé 10, 12, 35, 53, 162, 196, 293, 354, 
v.481, 515, 540, 560, 570, 571,585, 586, 
Zlva 355 
Žižka 119, 330, 374, 607 
,Žižka' Meíssneruv 237, 238 
Žižkov 477. 478 
Žižkovo pole u Přibyslavě 477 
Žlebské panství 414 
Žofie, arcikněžna 181, 247, 251, 291, 
v 302, 312, 318 
Zofínský ostrov 258 
Župy uherské 21, 475 
Žurnalisté čeští 432 
Žurnalisté vídeňští 226, 472-473 



OPRAVY A DOPLŇKY. 

Str. 17., ř. 9. zdola čti hází se kamením 
» 20.,» 1. shora čti po míru Lunévi\lském 

21., poznámku 1. uzavři hranatými závorkami jakožto poznámku pře-
kladatelovu 

31., ř. 3. shora čli schopností rozumových a přemítavých 
32., » 1. zdola čti fz'kací 
42., » 17. teď v pustém sídla svého rumu 
42.,» 9. a jaká's v žalosti své líté 
42.,» 8.-7. z dola čti: 

Tím jsi; - neb jako prorok zřel 
kdys anděla lkát na Sionu. 

42., » 5. zdola čti; jak na tvých zdech lká v těžkém stonu 
47., » 11. čti v obraně jazyka českého 
55., » 10. zdola čti v závorce 1672 
80, »3. čti Jana Sv. Presla 

» 100., »1. čti J. F. Smetanu 
"l> 112, » 9. shora čti lan Sv. Presl 
> 157, » 2. zdola čti K. S. Macháčka 
» 195., » 15. čti u brány Poříčské 
» 214., » 22. shora čti IJI. díly 
» 221., » 10. zdola čti náb7'eží konstituční 
» 254., » 10. shora doplň: ne sice právo historické 
> 331., » 19. zdolačti DembiIÍ.ski 
» 334., »6. doplň Františka Ferdinanda 
» 338., » 6. shora čti ,kpištoly Kutnohorské 
» 357, » 5. zdola k číslům stránek z Tomkových Pamčtí připoj ještě 468. 
» 379., > 4. čti lektorem slovanských jazyků 
» 404., > 2. shora připoj číslici ') a pod čarou doplň poznámkou: 

') [Ze žádostí těchto nejpamátnější je petice politiků česk5 ch, dne 
18. června 1860 v audienci panovníkovi předložená Dr. Fr. L. Riegrem. Pravá 
to žádost za právo českého národa v obraně proti útiskům germanisující 
byrokracie rakouské. Mimo povolení politického denní ku českého žádáno za 
vyučovací jazyk český, za založení českého ústavu učitelského, za volné 
působení spolku pro zbudování národního divadla českého, za volný vý\'oj 
společnosti Musea. a Matice české, za provedení jazyko\'é rovnoprávnósti, 
jakož i za udělení zastupitelství národu českému ve všech jeho vrstvách, 
jaké se srovnává s jeho velikostí, vzdělaností a břemenem daní, jež nese. 
Zkrátka v žádosti Riegrově \'ytčen celý politický program, v němž shrnuty 
nejnaléhavější požadavky českého národa. Rozbor a význam petice Riegrovy 
viz v Tobolkově studii, .Jak do.š1o k sblížení Dra Riegra a hr. 
Clamem-Martinicem< v Nové Ceské Revui, II., str. 502-503.] 

Str. 413, ř. 
432., > 

432., > 

434., < 

435., » 

436., » 

441., » 

446., > 

480., » 

527., » 

561., » 

561., » 

573., » 

577., » 
583., » 
586., » 

588., » 

589., » 

596., » 

13. shora čti: příkřejším a prudším 
4. zdola čti: Fr. Douchy 
3. a 2. zdol,: čti: J. J. Kolára. v obou Kolárecil 
1. zdola do pln : Brzo po vydání n"šeho překladu zemřel 12. června 

roku 1905. 
6. shora čti: dojem skutečnosti a života 
1. » doplň: 70sefUnger 
5. zdola čti: nadání 

16. čti; Moric Eszterházy 
4. čti: Ve Slezsku 

14. čti: Preslem 
14. čti: Ant. Hajn 

9. čti: ponecháno na zdařbůh ve vězení 77 obžalovaných 
14. čti: Chbem 

8. shora čti: juristů 
11. » čti: rovnoprávnost jazykovou 
8. zdola čti: Sniadecki 
9. shora dophí: >my jsme sto let dříve byli tam ... < 

2. » čti: Za těchto okolností 
5. zdola čti; Alt!. Hajnem 
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