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ÚVODEM 

Když Vairoslav ] agié psal svúj skvělý, odborně zlěcný a Přátelsky dt~věrný 
nekrolog Konstantina ]irečka pro almanach vídeňské akademie nauk roku 
I9I8, měl po ruce nejen vědecké dílo zesnulého učence, kolegy a Přítele, nýbrž 
i bohatou vzájemnou korespondenci od prvního seznámení roku I876 do 
sklonku ]irečkova života, tedy korespondenci více než čtyřicetiletou. A mohl 
napsati nekrolog, jenž padne') je nejlepší charakteristikou, života a díla Kon
stantina ]irečka, oddaného následovníka slavného děda Pavla] osefa Šafaříka. 

] agié při té příležitosti se dotkl (na str. 60 a d.) povahových vlastností 
Konst. ]irečka, svých přátelských stykú s ]irečkem, jeho usměvavého obličeje, 
jeho přátelských hovorú, kořeněných mnohými ironickými poznámkami, stykú 
z let, jež mohl snad ]ireček pokládati za nejšťastnější doby svého života. ]ireč
kovy vědomosti byly obecně uzná1Jány a ceněny; v jeho sympatickém zjevu se 
bezděčně hlásila postava jeho slavného děda Šafaříka. A Přece od svého děda 
se Konst. ]ireček zásadně lišil: proti dědově všeslovanské romantice byl vnuk 
střízlivým vědcem, jenž znal jen vládu rOZUml! a srdce nechával vždy stl'an01~. 
] agié po přečtení prací ]irečkových a po přečtení přátelské korespondence 
došel k názoru, že Konstantin ]ireček byl tYPickým vědcem, dokonce pedantem, 
jenž nic jiného neznal než svo1~ trědu, u něhož pro nic jiného nebylo místa, 
dokonce ne pro nějaké myšlenky nebo snahy politické a národní. A docela 
uzavřen prý byl Konstantin ]ireček ve svých vlastních věcech osobních a rodin
ných. Měl přednášet o svém dědu na víde/íské universitě v jubilejním roce 
I895: všichni čekali, že pl~ece řekne rěco intimního o P. ]. Šafaříkovi, že jej 
nějak představí životně v rámci rodinného zátiší, a zatím ]ireček přednesl 
suchá data životní a pracovní - více nic. Konstantin ] ireček nade všechno 
miloval svou matku a Přece se nikdy o ní ani slovem nezmínil. A tak lnul 
i k jirečkovskému rodu, ač nikde byclwm o tom nenašli zmínky, stejně jako 
bychom nenašli zmínky o jeho velké lásce k přírodě a k cestování. 

Zdálo by se tedy, že skutečně byl fen střízlivým, su,chopárným vědcem. A Přece 
tomu tak nebylo. Pečlivě zachovaná rodinná korespondence Hermenegilda 
]irečka ve Vysokém Mýtě, to jest doPisy synovce Konstantina strýci Hermene
gildovi a Příslušné listy Hermenegildovy, v literární pozťistalosti Konstantina 
]irečka šťastně zachované v archivu Bulharské akademie nauk v Sofii, jasně 
mlu,ví o jiném: svědčí o vědecké práci Konstantinově, ale sou,časně také o jeho 
uPřímném rodovém cítění, o jeho oddaných příbu,zenských vztazích, osobních 
názorech a životě vnitřním, o hlase rozumu i citu. 
J. Páta: Korespondence Jirečků 
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Proto jsem si vyžádal ,volení k otištění těvh listú jak u dcer Hermenegilda 
Jirečka sl. Julie a Noemi Jirečkových ve Vys. Mýtě, tak u Bulharské aka
demie nauk v Sofii, jimž vzdávám vřelé díky, stejně jako správnímu výboru 
Národního musea v Praze za svolení k otisku některých listt't z literárního 
archivu knihovny, a správě městského musea ve Vys. Mýtě za otisk některých 
listů tamních. Děkuji také pí dr. ev. Romanské-Vranské, své pražské univer
sitní posluchačce, za oPis sofijských lisUj" sl. Noemi Jirečkové ve Vys. Mýtě 
za ochotné zprávy při vyhledávání pdtvodních dat rodinných a zefména panu 
hditeli Oldřichu Karáskovi, správci městského musea ve Vysokém Mýtě, za 
ochotné všestranné a přesné zprávy vysokomýtské. A konečně vzdávám vřelé 
díky Národní radě badatelské v Praze, která mně studijní podPorou umožnila 
zpracování přítomného díla. ]. Páta. 

I. 

o RODĚ jIREČKŮ, 

ZVLÁŠTĚ O JOSEFU, HERMENEGILDU 

A KONSTANTINU jIREČKOVI. 



KONSTANTIN JIREČEK pocházel ze starého východočeského rodu kovář
ského. Podle vysokomýtských archivních zápisů seděl rod Jirečkův pů
vodně v Chotěšinách na Vysokomýtsku. Jméno rodu vzniklo zdrobněním 
křestního jména Jiří, Jirka-Jirek-Jireček a bylo ve východních Čechách 
dosti hojné. A pravděpodobně to byli potomci téhož prapředka, kteří se 
po jednotliv}7ch vsích na Vysokomýtsku a Litomyšlsku rozstěhovali a 
kteří o sobě dali vědět v dobách náboženského třídění, když někteří se
trvávali při starší katolické víře a druzí se hlásili k víře českobratrské 
nebo evangelické. A tak v době ostrých výnosů proti nekatolíkům stěhovali 
se z východních Čech s ostatními tajn}7mi Bratry také někteří Jirečkové. 
Byli to roku 1732-33 Jirečkové z Českých Heřmanic: Mikuláš Jireček'a 
s ním také Tobiáš, syn Matyáše Jirečka, vnuka heřmanického rychtáře, 
jenž se s celou rodinou vystěhoval do sousední německé země - do Ochra
nova-Herrnhutu. Naopak zase po vyhlášení tolerančního patentu r. 1781 
byli to s10upenští Jirečkové Jail a Matěj, kteří se bránili jakýmkoli farním 
změnám z důvodů přísně katolických. I ) 

Rodina předků Konstantina Jirečka byla jistě katolická, neboť s chotě
šínskými Jirečky, kteří byli poddanými královského věnného města Vys. 
Mýta, náležela rovněž k Vys. Mýtu a na panství královských měst a ovšem 
ani v nich nesmělo tehdy býti nekatolíků. 

Chotěšínští Jirečkové byli chalupníci, kteří se živili řemeslem a vedle 
toho hospodářstvím. Jejich řemeslem bylo kovářství. Podle zápisú matrič
ních v Českých Heřmanicích na Litomyšlsku, v Knířově na Vysokomýtsku 
a v Brandýse nad Orlicí pracovali Jirečkové v Chotěšinách. Nejstarší z nich 
dosud doložený žil asi v 1. 1650-1730. Byl to Jan Jireček, pravděpodobně 
otec Mikuláše Jirečka, o němž byla zde již zmínka. Jeho syn Jan i vnuk 
Jakub setrvávali v Chotěšinách, ale pravnuk Jakub Jireček, narozený 
v Chotěšinách roku 1759, přesídlil do Džbánova, kde ve svém kovářském 
řemesle pokračoval a jeho syn Josef se ucházelo kovárnu ve Vys. Mýtě. 
čís 49 na litomyšlském předměstí. Musel však býti dříve vyvázán z pod
danstVÍ, což se stalo usnesením vysokomýtské městské rady dne 3. února 
r. 1787, jak uvedl Herm. Jireček v Rodokmenu r. 1892 na str. 1.: "Od 
Purkmistra i Radd kral. Wienného miesta Wvsokého M egta ] ozef wlastnf 
Syn po Gakubog GiJeczkog ze wsy Džbanowa z Onné Gruntownf Poddanosti, 

1) Poučná data o tom podává G. A. Skalský v Dějinách české emigrace v XVIII. 
stol. (Praha 1911) a zejména V. Sch ulz v Listáři náboženského hnutí poddaného lidu 
na panství litomyšlském v stol. XVIII. (Praha 1915). Srov. též J. A. Helfert, 
Joseph Jireček (Vídeň 1889) str. 8-4. 
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s kterau k zdeyssymu kral. Wienn. Miestu zawázán bil, timto na Swobodu se 
propausstj. Z snessenj Raddnyho kral. Wienn. Miesta Wysokého Megta." 
Podepsali purkmistr Antonín Pelikán a protokolista Martin Skluna a při-
ložili městskou pečeť. 

Tak se stali z poddanských kovářů Jirečků Jirečkove svobodní. A byli 
poměrně zámožní, poněvadž vysokomýtský kovář Josef Jireček se oženil 
se zámožnou selskou dcerkou Rosalií Huráňovou z Cerekvice na Litomyšlsku. 
Z manželství toho vzešly tři děti: Anna, narozená 9. prosince 1795, Helena
Rosalie 8. srpna 1797 a Josef dne 25. listopadu 1799. Tento Josef byl Kon
stantinovým pradědem s otcovy strany. 

Ale Josefu Jirečkovi nebylo dopřáno dlouhého života: zemřel dne 
12. prosince 1801 po tělesném úrazu ve věku 33 let. Osiřelé rodiny, to jest 
vdo,'Y se třemi dětmi, se ujal vysokomýtský vojenský kovář a koňský lékař 
Vít Duzzi, rodem Charvát z Karlovce nad Kulpou, jenž asi do rodiny do
cházel a ku podivu brzy - již dne 7. února 1802 - se oženil s vdovou Rosalií 
Jirečkovou, s níž převzal nejen kovárnu, nýbrž také otcovské starosti, které 
svědomitě a správně plnil. Ten také vzdělal nevlastního synka Josefa 
Jirečka na dobrého kováře i koňského lékaře.2) 

Mládí Josefa Jirečka nebylo zrovna nejklidnější: v době napoleonských 
válek a po nich musel se skrývat před vojnou, střídavě přebývaje u příbuz
ných na vsích, až se mu podařilo ujíti přes Kladsko do pruského Slezska, 
a to do české osady střelínské. A dostal se až do Štětína a Hamburku, při 
čemž pracoval ve svém řemesle, všestranně se zdokonalil a také němčině 
naučil. Když se vrátil na podzim r. 1822 do rodného Vysokého Mýta, ne
zastihl již matku na živu a převzal rodovou živnost kovářskou od stona
vého otčima Duzziho. To mu bylo 23 let. 

Především zakoupil starou dobrou kovárnu v čísle 77 na litomyšlském 
předměstí, na ráně - proti vchodu do Litomyšlské brány. A když si živnost 
zavedl, oženil se s Veronikou Tůmovou, dcerou váženého vysokomýtského 
občana sklenáře Jana Tůmy, jenž se stal pradědečkem Konstantinovým 
se strany Tůmových. Kovář Josef Jireček se tím stal také švagrem oblíbe-

2) 'Uvedená data jsem čerral z farních matrik v Čes. Heřmanicích, kamž od 
r. 1711 příslušeli Chotěšínští (předtím náleželi k farnosti Brandýsa nad Orlicí), dále 
" Knířově u Vys. Mýta, ve Vys. Mýtě, v Zámrsku a v Řetové u Ústí nad Orlicí. Děkuji 
tu za ochotnou pomoc srdečně heřmanskému děkanovi p. J os. Markovi, knířovskému 
vikáři a faráři p. kons. radovi ThDr. Jindřichu Duškovi, brandýskému p. faráři Jos. 
Hurychovi, pro Vys. Mýto paní Veronice Nové, roz. Škorpilové, zejména pak 
sl. Noemi Jirečkové a za všestranné doplňky a revisi dat p. řed. Oldřichu Karás
kovi, správci městského musea a archivu ve Vys. Mýtě, konečně zámrskému faráři 
p. Frant. Dušánkovi a řetovskému faráři p. ThDru Janu Zlotému. - Hermenegild 
Jireček sám vytiskl ve Vys. Mýtě v říjnu r. 1892 jako rukopis lex. formátu s volnými 
listy pro další zápisy Rodokmen rodiny Jirečkovské v král. věnném městě 
Vys. Mýtě čís. 77 litomyšlského předměstí a nově v Rozpomínkách 
mládí, Vys. Mýto 1909, str. 34-35. Nejstarších dat Herm. Jireček neshledal, ani 
'dech členů jednotlivých rodin. Srov. připojený podrobný rozbor. Jirečkův. 
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ného vlasteneckého vysokomýtského kaplana Ignáce Tůmy, pozdějšího 
správce poutního chrámu mariánského v Knířově u Vys. Mýta. 

Sňatek Josefa Jirečka s Veronikou Tůmovou byl vykonán dne 8. listo
padu 1824. Nevěsta byla třiadvacetiletá. Prvorozeným synem byl Konstan
tinův otec] osef, jenž se narodil dne 9. října r. 1825. Dne 13. dubna r. 1827 
na Veliký pátek se narodil druhý syn Hermenegild: tak byl totiž po
křtěn jménem patrona toho dne podle přísných zásad strýce Ignáce Tůmy. 
Jméno to si v rodině zkrátili na Hermín. Dne 1. ledna r. 1830 přišel ještě 
třetí syn Emanuel, jenž jediný převzal rodové řemeslo kovářské, zdoko
nalil se však na odborného diplomovaného zvěrolékaře. Jím také juečkovská 
kovařina ve Vys. Mýtě poměrně brzy vymřela (9. května 1877; Emanuel 
přežil otce Josefa jen o tři léta). Mimo to bylo šest dcer: Anna, provdaná 
Škorpilová, Veronika, Marie, Antonie, Alžběta a Josefka. 

V rodině Jirečkových bylo neustále rušno a veselo. Kovářskému ře
meslu se tehdy dobře dařilo. Vys. Mýto leželo na staré spojovací cestě, 
tak zv. Trstenické stezce z Čech přes Litomyšl na Moravu a naopak do 
Hradce nebo na Prahu, jezdilo tu dosti těžkých formanských vOZú, někdy 
i se šestispřežím, a bylo i dosti zákazníkú domáCích, neboť Vys. Mýto od 
samého počátku 19. století bylo sídlem vojenské jízdy.3) Jireček byl zručný 
kovář a obratný koňský ranhojič, byl hojně vyhledáván a jeho kovárna 
byla současně kovárnou místních husarů. A chlapcům se líbil pobyt v ko
várně: byla tu představa bohatýrského kováře, jenž rázně bušil do roz
žhaveného kovu. Po začou2,ené místnosti sršely jiskry a daleko se rozléhaly 
rytmické údery perlíku, zvláště když otec koval s tovaryši a učedníci pilně 
dýmali měchem. Lidé přicházeli a odcházeli, každý něco věděl a pověděl. 
To byla první škola Jirečkových synů, kteří v rodinném kruhu se měli 
dobře: přičinlivý otec pečoval o řemeslo a pře dobrá matka se starala 
o domácnost. Rodině se dařilo celkem dobře: patřila k předním rodinám 
městským nejen pro spořádaný život a určitou zámožnost, nýbrž také 
svazky příbuzenskymi: prostřednictvím matky, rozené Túmové, byli Jireč
kovi příbuzní s bohatým městským rodem poštmistrovským a také purk-

mishovskvm. 
Hoši;i rádi hráli a čile se účastnili všech zvyků, jak je přinášely vánoce, 

velikonoce i jiné příležitosti. Hermenegild docházel do sousedství k malíři 
Novotnému, u něhož rád vysedával a zaučoval se v malířství, jež mu 
později na studiích i při jeho odborných pracích přišlo vhod. 

A vedle rodinného zátiší a rušné kovárny bývali chlapci nejraději 
"ll dědečka Jana Tůmy, u matčina otce, horlivého čtenáře a písmáka, jenž 
ochotně dětem vYPI:"ávěl zajímavé příběhy z rodinné i místní kroniky, 

3) První dějiny Vys. Mýta napsal A. V. Šembera r. 1845, nověji Hermenegild 
Jireček r. 1884. R. 1931 vyšla vlastivědná příručka "Vysokomýtsko" redakcí 
Fr. Lehkého, dnes nejnovější poučení o Vys. Mýtě. Průvodce napsal Em. Škorpil 
(1927, 2. vyd.), posledně v rámci vých. Čech "Duchovní část východočeského kraje", 

1940, red. Em. Škorpila, str. 68-93. 
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kterou založil r. 1802 a vedl do roku 1847, to jest do svého sedmdesátého 
roku. Dožil se vzácného věku 91 let. U dědečka Tůmy po prvé hoši listo
vali v knížkách a vyslechli také řadu zajímavých místních příběhů a zkazek, 
jež zejména básnicky nadany'T Hermenegild později ve svých prvotinách 
zpracoval. A z knížek již nevyšli, když začali chodit do počátečních škol, 
tehdy třístupňových, jimž se říkalo triviálka. Převládala hodně němčina 
a odměnou za dobrý prospěch bývaly poučně zábavné knížky německé, 
zejména mravoučné a výchovné povídky Krištofa Schmieda na př. "Der 
gute Friedolin und der bose Dietrich". 

Dědeček Tůma byl osobností velmi známou a váženou. Byl význam
n:)Tm členem městského střeleckého sboru t. zv. myslivců a vzbuzoval úctu 
ve své parádní uniformě. Rád vyprávěl chlapcům, jak za pochodu ruského 
vojska Vys. Mýtem v 1. 1813-1815 konal službu král. komisaře a jak mu 
ruští vojáci vzdávali čest jako důstojníkovi. Vyprávěl také, jak ruští vojáci 
se tehdy vyptávali po "Růžové polance", to jest po Růžovém paloučku 
u Morašic, a jak se na ni vypravili a tam také pomodlili k památce předkú, 
kteří se kdysi z východních Čech z náboženských příčin do Ruska vy
stěhovali ... Tím se mladí Jirečkové seznámili s poutavými ději kraje 
oujezdského Lukáše Pakosty, lažanského emigranta Václava Klejcha a 

"dětí čistého živého". 
Tyto první ohlasy české minulosti byly v nich posilovány strýčkem 

Ignácem Túmou (1799-1869), knířovským lokalistou, pozdějším vysokc
mýtským děkanem a už představitelem obrozenského českého vlastence, 
u něhož v Knířově se scházeli známí buditelští básníci a spisovatelé profesor 
Jan Stárek z Hradce Králové, duchovní-básník Vácslav Štuk, kronikář 
K. V. Zap, romanopisec Prokop Chocholoušek, vysokomýtský profesor 
Al. Vojtěch Šembera a jednou v srpnu r. Hl,jG tam dokonce zavítal na. 
besedu sám Karel Havlíček Borovský. 

To byli Jirečkovi hoši už velcí studenti a dobře rozuměli novým ča
sům, neboť s nimi také oni sami uvědoměle kráčeli. Byli nadaní a jistě na 
radu strýčka Tůmy byli dáni na studia - do sousední Litomyšle na staro
slavné učení piaristické. Litomyšlská kolej byla první řádovou piaristickou 
kolejí v Čechách, založenou r. 1640. Čtyři léta na to bylo otevřeno piaris
tické gymnasium, které se stalo hledaným učilištěm pro celé východní 
Čechy a sousední Moravu, zejména v 1. pol. 19. stol., kdy litomyšlský ústav 
měl nejen šest tříd gymnasijních - parvu, principii, gramatiku, syntax, 
poesii, rétoriku -, nýbrž také dvě třídy vyšší -logiku a fysiku -, čímž předčil 
všechny okolní ústavy toho druhu. Staré a dobré kulturní prostředí městské 
vychovávalo samo sebou a ústav se honosil dobrými silami učitelskými, 
v jejichž čele stál osvícený páter rektor, fysik a astronom Florus Staéek,4) 

4) Prameny: Zd. N ej edlý, Litomyšl, 1934; - J os. Štěpánek, Dějiny c. lL vyš. 
gymnasia v Litomyšli, 1894; Jos. Páta, Piarista rektor Florus Stašek, Neděle 
Venkova 11. 2. 1940; Herm. Jireček o litomyšlském údobí v Rozpomínkách 
z mládí, 1909, str. 10 a n.; zmínkově A. Helfert v něm. nekrologu Jos. Jirečka 
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Staškovo :působení náleželo k nejslavnější době litomyšlské piaristské 
koleje. Když starší Jirečkův syn Josef se hlásil na podzim r. 1838 u pátera 
rektora a složil oblíbenou tehdy daň na skvělý piaristický chrám a také na 
znamenitý fysikální kabinet Staškův, bylo mu bezmála třináct let. A rektor 
Stašek tehdy měl za sebou čtvrt století profesorování a dvacet let rektoro
vání jak v koleji, tak na gymnasiu a právě tehdy si vysloužil titul cestného 

měšťana litomyšlského. 
Mladší bratr Hermenegild nastoupil rok na to - na podzim r. 1839 -

do parvy: byl sice o půldruhého roku mladší než Josef, ale ve studiích šel 
jen rok za ním. Na litomyšlském gymnasiu setrvali bratři do prázdnin roku 
1843. Bydleli po vsechna ta léta společně, oba prospívali s vyznamenáním 
<t vždycky na konci školního roku při slavnostním čtení prospěchu za pří
tomnosti rodičů a četných hostů dostávali za hlaholu trub a víření bubnů 
prémie - k nesmírné radosti rodičů a zejména dědečka Tůmy. 

Za litomyšlského pobytu se oba bratři všestranně pl-ičiňovali nejen ve 
škole, nýbrž i mimo školu. Pilně se učili latině, němčině, která převládala, 
dějepisu a zeměpisu, poměrně málo počtům a řečtině, velmi málo přírodním 
vědám. A doma dyrhtivě čtli pídíce se po každé české knize, která je posi
lovala v jejich národním uvědomění, mocně se šířícím tehdy mezi českým 
studentstvem. Každý volný dvacetník obětovali na českou knihu nebo na 
český časopis a pravým svátkem jim bylo nové číslo "Květů", které si 
objednali poštou anebo koupili v místním knihkupectví Veselíkově. A vy
pújčovali si také české knihy z nepatrné zásoby gymnasijní bibliotéky. 
Z ní po prvé dostali do rukou Hankovo vydání rukopisu Královédvorsl.",ého, 
které na oba bratry siln~ zapůsobilo. Hermenegild ve svých Rozpomínkách 
napsal, že malá Hankova "knížečuška" rozhodla o jejich národním vědomí, 
ž,e po prvé jasně pocítili, proč jsou Češi. Rukopis Královédvorský měl však 
pro ně ještě jiný význam: bratři v něm po prvé pročtli rodn)! český jazyk 
v jiné, byť jen uměle starší podobě, která je bezděčně lákala k srovnávání 
se současným živým nářečím a tím je po prvé podnítila k jazykovému 
studiu, pro něž oba měli vrozené vlohy, které nenechali ležet ladem, ale 
vydatně jich využili při dalším vědeckém studiu dospělého věku. 5) 

Po sv. Václavu r. 1843 se odebrali oba bratři clo Prahy. Dali se za-
psati na slavné akademické gymnasium v Klementinu, jež vedl oblíbený 
Josef Jungmann: Josef Jireček do logiky, to jest do septimy, a Hermenegild 
do rétoriky, to jest do sexty. Byt si našli přímo v Klementinu u faktora 

1889, str. 5, podle vyprávění Jos. Jirečka. -.0 litomyšlském venkově Josef Páta 
v památníku Kde domov můj?, Praha, Čin, 1940, str. 172 a n.; týž v "Neděli Ven
kova" dne 30. července 1939; Ant. Tomíček ve Květech XXVI, 1, str. 135 a n., 
1904, Praha, úryvek přetištěn v litomyšlském studentském almanachu Maj ales 
(red. Frant. a Jos. Pátové) 1907, str. 105 a n.; T. Nováková, Děti čistého živého, 
Praha 1909; Jos. Páta, Václav Klejch Lažanský (1682-1737). Praha 1941. 

5) Herm. Jireček, Rozpomínky z mládí, str. 12-13, Helfert v cit. nekrologu 

(jistě podle vyprávění J03. Jirečka) na str. 5. 
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arcibiskupské knihtiskárny Žáka, v jehož domácnosti spokojeně strávili tři 
léta a přitom se dokonale seznámili s ústrojím velké pražské knihtiskárny. 

Na akademickém gymnasiu bylo národně uvědomělé české studentstvo 
proti venkovskému gymnasiu také ve vědomostech mnohem pokročilejší. 
Ostatně tehdejší predbI-eznové školství v Čechách bylo na počátku nového 

, rozvoje a činilo všestranné pokroky a vysokomýtští Jirečkové se musili tedy 
hodně přičiňovat, aby stačili. Ale také zde prospívali dobře a brzy se při
pojili k ústavnímu studentskému ruchu národnímu a literárnímu: starší 
Josef, který už v Litomyšli se zálibou do mateřského jazyka překládal 
Tacitovy Annály a přeložil Lessingova Nathana, pokračoval vytrvale ve 
svý ~h jazykových studiích a Hermenegild už se pouštěl odvážně do prvních 
literárních pokusů, jež ukládal do rukopisného casopisu "Poupě", orgánu 
gymnasijního spolku pro vzdělávání se v mateřštině, jejž v život uvedl 
Vácslav Reišl-Kokcřínský.6) Tam vepsal Hermenegild Jireček své prvotiny 
literární, črty Rychtářovic Mařenka, Kade.tova pomsta, První 
tanec ar. 1845 nejDbsáhlejší povídku "Renomista" s hrdinou pražským 
malířem Rainerem. 

Studenti vyšších tříd akademického gymnasia měli dovoleno navště
vovati také universitní přednášky v Klementinu. A mladí Jirečkové toho 
plnou měrou užívali. Navštěvovali hodiny franštiny, italštiny a angličtiny, 
se zájmem naslouchali výkladúm o estetice a umění, jakož i Koubkovým 
výkladům o české literatuře. Oba bratři se také se zájmem věnovali čtení 
polských a ruských textů. 

"Obor slovanských věcí je mi nejzajímavější, jemu obětuji jakýchkoliv 
sil svých," tak si zapsal tehdy Hermenegild do svého dúvěrného deníku a 
borlivě se sháněj po slovanských básních a písních, uvažoval dokonce o vy
dání sbírky nebo anthologie slovanských básníkú.6a) To proto, že měl tehdy 
je~tě na mysli jen tvorbu uměleckou, nikoliv vědeckou, které se později 
úplně oddal a svúj slovanský program v oboru právním splnil co nejlépe, 
skutečně mu ohětovav všechny své síly duchovní i hmotné, jak si byl 
v prvním rozlf'tu mladistvém předsevzal. 

V té době nosili oba mýtští studenti do svého rodiště národní kvas 
pražského sHediska: byli prostředkovateli veškerého národního snažení 
kulturního, jak je doba přinášela. A byl to opět Hermenegild, jenž svým 
literárním úsilím měl k takové činnosti blízko a jenž s nadšením se ujal 
zejména českých divadelních představení. Nevyhnutelný Kotzebue - ovšem 
v českém rouše - brzy ustoupil púvodním českým hrám Klicperovým, 

6) O Václavu Reišlovi-Kokořínském (1824-1849) psal Miloslav Hýsek 
v ročence Voborníkova kroužku Čtvrtky II. Praha 1934, str. 116-122. Tam také 
v souvislosti s Hermenegildem Jirečkem. M. Hýsek vytiskl několik ukázek z básnické 
tvorby Reišlovy ve výboru z předčasně zesnulých českých básníků Strhané struny 
zvuk, Praha 1940, str. 41-43, s životopisným heslem v připojeném abecedním slov
níku spisovatelů na konci knihy. 

6a) Rozpomínky z mládí, str. 20. 
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Štěpánkovým a Tylovým, s nimiž mýtští studenti začali vystupovati na 
ochotnické scéně od roku 1845, kdy bylo usilovněji pokračováno v ochotnic
kých hrách českých, k nimž podnět dal již r. 1825 vysokomvtský rodák a 
tehdy litomyšlský :filosof Al. Vojtěch Šembera. 7) A Hermenegild "měl k to
muto novému snažení také proto blízko, že pomýšlel na vlastní divadelní 
kusy a že pro mýtské jeviště upravil Macháčkovu "Krvarinu neboli 
Rusové na Balkáně". Zatím v roce 1846 vystoupil po prvé na veřejnost 
novelkou "Syn" ve Květech. Drubou črtu "Vysloužilec" mu vvtiskl 
Havlíček téhož roku v České včele. " . 

Bratri Jirečkové byli v té době již dobře známi v pražské společnosti. 
'-hodili k Náprstkovým U Halánkú, kde vyučoval Hanka ruštině, seznamo
vali se tam se slovanskými literaturami, z nichž starší Josef vytiskl malou 
překladovou ukázku v kutnohorském almanachu "Horník" r. 1845. V té 
době také zakončil Josef středoškolské studium a věnoval se právúm. 
Zejména ho zajímala statistika a měl v úmyslu zabývati se tímto oborem 
jako vlastním životním povoláním, případně s vyhlídkou na universitní 
katedru, při čemž neustále přihlížel k po;nání veřejného práva. S) 

Mladší Hermenegild po skončení akademického gymnasia v létě 1846 
hyl poněkud na rozpacích ve volbě životního povolání. Jistě měl na mysli 
strýce Tll mu , když uvažovalo povolání kněžském a jistě také pod vlivem 
Aug. Smetany chtěl vstoupiti ke křižovníkúm: ale počet uchazečú byl 
tehdy tak omezen, že Hermenegild vstoupil do pražského semináře. Brzy 
však poznal, že není v pravém prostředí: po týdnu se rozloučil se seminářem 
a přešel z Klementina do Karolina, to jest z theologie na práva. 9) 

Tak se oba bratři zase sešli ve studiu. Ale oba měli již určitý program: 
Josef poněkud jasnějšÍ se zřetelem k právnickým odborným studiím, Her
menegild nejasný se zřetelem k lákavé dráze spisovatelské. Nicméně oba 
bratři dále pracovali pospolu. 

Seznámili se na jedné z literárních besed (u Erbena, Zapa, Storcha 
nebo Vocela) s Havlíčkem. Byly to pondělní literární dýchánky, na nichž 
starší spisovatelé, jako Erben, Vocel, Havlíček, Staněk, Nebeský, Tomek 
a jiní předčítali své práce anebo rokovali o literárních novinkách a do nichž 
byli zváni také mladší spisovatelé: Vilém Lambl, Jan Krejčí a oba Jireč
kové. Tam také Hermenegild četl jednou svou novelku "Vyměněný 
ženich", která vyšla počátkem roku 1848 v Zapově "Poutníku". 

K. H a v lí č e k, redaktor Pražských novin a České včely, si dobře po
všiml pracovní dychtivosti obou bratří Jirečkú a získal je pro své noviny. 
Starší Josef začínal už vážnými odbornými pracemi a ochotně přispíval 
drobnými právnickými zprávami z oboru zamilované statistiky a zeměpisu, 
zprávami o cizím parlamentarismu, při čemž v dohodě s Havlíčkem zavedl 

7) Rozpomínky, str. 22. O Al. V. Šemberovi posledně Em. Škorpil, Spisova
telé litomyšlského kraje, 1931, str. 26. 

8) Helfert v cit. nekrologu, str. 8 a n. 
5) Rozpomínky, str. 23. 
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celou řadu nových slov, jako rokování, sněmovna, která jsou dnes úplně 
běžná, ale tehdy byla novinkou. Josef Jireček tak uplatňoval a rozšiřoval 
svou vrozenou zálibu jazykovou, v níž ještě usilovněji pokračoval, když byl 
r. 1847 \V. W. Tomkem uveden do rodiny Šafaříkovy. Neustal ani v pře
kladatelské činnosti: v polovině března r. 1848 vytiskl (švabachem) první 
samostatnou knížku "Strej čka Bohuslava rozmluvy s dětmi 
o schopnostech zvířat", upravený to překlad německých úvah dra 
Schiitteho. Knížka však zústala bez povšimnutí: neklidná a rušná doba 

přinášela jiné náměty a jiné starosti.10
) 

Zatím mladší Hermenegild na přání Havlíčkovo přesídlil posledního 
ledna r. 1847 z Klementina do redakce Pražských novin a České včely 
v Král. Lázních. Stal se tak vedle právníka novinářem a hodně se osamostat
nil od pomoci rodičovské, ale práce měl, až ho přemáhala. Pracovalť nejen 
v tiskárně o zprávách a korekturách, nýbrž také ve studiu a současně stačil 
své zálibě literární: r. 1847 vytiskl v České včele a ve Květech další své 
prosaické pokusy, mezi nimi také příběh o Červeném (to jest Rúžovém) 
paloučku, z téhož ovzduší novelku "Osudná noc" a příbi:'h o zámečku 
chroustovickém Neulust, vlastně "Theresienlust", k němuž upjal svou 
pozornost téměř po čtyřiceti letech Al. Jirásek v novelce Z malých cest.

ll
) 

V památných dějích roku 1848 se oba Jirečkové čile účastnili student
ského ruchu a stáli chvílemi dokonce v popředí jako představitelé student
stva: i jim se líbila romantika studentské legie, čapky a šavle. Zdá se však, 
že jej ich účast neměla politický ráz: o Josefovi to přesvědčivě doložil 
v podrobném vypsání tehdejších událostí Helfert a o sobě to v Rozpomín
kách vypsal Hermenegild sám. Ostatně o obou bratřích napsal Helfert, že 
jejich zbraní nebyla šavle, nýbrž pero a toho bylo v těch dobách velmi 

potřebU2) 
A skutečně: Josef Jireček počátkem dubna r. 1849 přijal místo úřed-

ního překladatele zpráv při místodržitelství. Měl ostatně už částečnou 
praxi ph účasti o českém překladu občanského zákoníku, jejž pořizoval 
Erben, Neuhauer a Griinwald. Hermenegild Jireček se oddaně zapřáhl do 

nového Havlíčkova listu Národních novin. 
V té době se už bratři názorově poněkud rozcházeli: Josef Jireček pře-

vzetím úkolu úředního prekladatele vplouval více do vládního ovzduší, 
stýkal se už s hrabětem Lvem Thunem, jemuž jazykově pomáhal při české 
úpravě jeho "Úvah o nynějších poměrech, hledíc zvláště k Čechám" (vyšly 
jako německý originál "Betrachtungen" v Praze téhož roku 1849), kdežto 
Hermenegild setrvával v revolučním prostředí českém: svědomitě pracoval 
v Národních novinách, úspěšně zastával Havlíčka, zaměstnaného povin-

10) Helfert v cit. nekrologu, str. 11. 
") Rozpomínky, str. 23 a 27; Herm. Jireček pro Sebrané spisyr.1876spojiI 

obě novelky _ "Červený palouček" a "Osudná noc" - v povídku "Rusové v Če
chách". Příhody r. 1815. Nově přetiskl Fr. Pá ta v Litomyšli 1921. 

12) Rozpomínky, str. 28-33, Helfert podrobně str. 13-27. 
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nostmi veřejnými a účastí na kroměřížském sněmu a v redakci pracoval 
dále. Havlíček mu byl za to velmi vděčen. Věděl dobře, že Josef Jireček 
přešel do vládního tábora, že mu nebyl už nakloněn jako dříve, a otevřeně 
o tom Hermenegildovi napsal dne 21. září r. 1849: "tádám Vás o vyjádření, 
hodláte-li spolupracovníkem N. N. zústati nebo ne. A byste zase v red:J.kci 
bydlil, toho si ani sám nežádám, věda dobře, že pak příliš zapřažen fste a sobě 
na zdraví škodíte; jedná se tedy jen, o spolupracovnictví takové, kdež hyste 
jisté hodiny Národním novinám věnoval. Já dobře vím, že se o to usilufe, 
abyste dočista z redakce vystoupil, a múžete také s mé strany být ttbezpečen, 
že v tom pádu, když bratrovlt vúli vyplníte, nic neztratíte na mé vážnosti; 
neboť snad mne znáte již, že nejsem člověl? sobecký. "13) 

A Hermenegild setrval až do zákazu Národních novin 19. ledna r. 1850. 
Zatím jeho bratr Josef se chystal na novou životní dráhu: jeho příznivec 
a zaměstnavatel hrabě Thun byl jmenován ministrem školství a vybíral 
si v krnzích známých mladých mužú vhodné spolupracovníky. A tak Josef 
Jireček rád přijal v polovici února r. 1850 mfsto c. k. konceptního adjunkta 
ve vídeňském školském ministerstvu. Beztoho své plány o vědecké práv
nické kariéře pohřbil v té chvíli, když zmíněného jara r. 1849 přijal místo 
místodržitelského úředního překladatele a právnická studia zakončil pou
hým absolutoriem a potvrzením o vykonaných semestrech, zkoušek nevy
konal a ani jich nepotřeboval. Odjel do Vídně. Místo sebe doporučil mlad
šího bratra Hermenegilda, jenž také rád úkol místodržitelského "translá-

tora" - aspoň nakrátko - přijal. 
Tak se bratři Jirečkové rozešli a ubírali se každý svou životní drahou, 

třebaže v přátelských vztazích zústali po celý život a často se také sešli 

u společné práce vědecké. 
* :I< 

* 
Když přišel Josef J ireček do vídeňského ministerstva, byl přidělen 

do oddělení školních knih a školních pomůcek pro rakouské obecné a střední 
školy. Nebyl na místě snadném: rakouská vláda se tehdy rozhodla, že bude 
pořizovati potřebné knihy, pomúcky a příručky školám všech svých národ

ností, to znamenalo v deseti jazycích! 
Ale Josef Jireček se toho nezalekl. Naopak, při svém vrozeném nadání 

jazykovém se chutě pustil do svěřeného díla. Většinu jazykú již znal, dílem 
prakticky, dílem theoreticky, a maďarštině, jakož i rumunštině se soukro
mou pílí a styky s příslušníky obou národností přiučil poměrně brzy. Při 
skládání čítanek mohl také uplatnit své literární nadání i záliby, při 
čemž nezústalo ležet ladem ani jeho vědecké školení, rychlé vyznání se 
v odborné literatuře'a v methodickém zpracování daného úkolu. Dokonce 
mohl uplatnit i své dobré vědomostivprávnické v tehdejších ministerských 
komisích, jež pořizovaly za vedení Safaříkova právnicko-politické názvo-
'sloví, jakož i při prvním vědeckém názvosloví českém pro potřebu českých 

13) Rozpomínky, str. 33. . 



14 

středních škol.14) Všude se Josef Jireček uplatnil velmi svědomitě a úspěšně, 
neboť po skončení a vydání názvosloví českého přikročil k vypracování 
názvosloví ukrajinského, maďarského aj. 

Tehdy Josef Jireček již plul plnfTm proudem ve vládních konservativ
ních vodách. A jako v Praze byl již nucen vypomáhati v krátkodobém 
časopise "Pokrok", novinách pro Slovany rakouské, založených za redakce 
W. W. Tomka dne 6. června r. 1848 a zašlých po rozehnání slovanského 
sjezdu, jakožto novinách vládních proti "Národním novinám" Havlíčko
vým, tak i ve Vídni mu bylo ke všem pracím uloženo, aby uvedl v život 
nový český list, jenž 'by zeslaboval útočnost rozeného a vždy pohotového 
novináře Havlíčka v jeho kutnohorském "Slovanu". 

Josef Jireček za účasti dra Ant. Becka založil v roce 1850 Vídeňský 
denník, jehož redakci svěřil bývalému příteli a bouřliváku z roku 1848, 
tehdy již úplnému konservativci Janu Votkovi. V září téhož roku 1850 
přišel do Vídně Hermenegild Jireček, aby tu po úspěšném skončení 
právnických studií vstoupil do konsulární služby. Poněvadž jí hned nebylo, 
přijal místo v redakci "Vídeňského denníku" a založil při něm beletristickou 
přílohu "Vesna ", aby do ní mohl ukládati své literární práce. Votka měl 
roční závazek redakční. Po něm redakci přejal Hermenegild Jireček, ale 
časopis se nepodařilo udržet. Havlíčkovo péro bylo příliš ostré, nabroušené 
zejména proti bývalému pražskému spolupracovníku Josefu Jirečkovi, a 
vídeňští Čechové neměli valného zájmu na konservativním vládním listě, 
ale dychtivě sahali po novinách Havlíčkových, čemuž doma ve vlasti bylo 
tak v míře ještě větší. "Vídeňský denník" zanikl r. 1852 a tak tam vychá
zely jen skrovnější "Slovenské noviny", rovněž bez jakékoliv budoucnosti. 
Bratři Jirečkové při novinách založili přílohu "Světozor", do níž ukládali. 
své první obrany rukopisu Královédvorského proti tehdejším útokúm a 

výkladům Fejfalikovým.15
) 

Josef Jireček v té době vyvíjel všestrannou činnost - úřední i soukro-
mou - za níž zejména pokračoval ve své odborné práci literárně historické. 
Také v ní spojoval zájem badatelský s potřebami časovými v rámci vládního 
programu. Tak vypracoval r. 1850 Národopisný přehl ed království 
českého na základě materiálu Král. české společnosti nauk s národo
pisnou mapou a r. 1853 Obrazy z rakouských zemí, národův 
a děj in. Čím dále tím více se však soustřeďoval na práce o české literatuře, 
jichž nutně potřeboval pro vypracování středoškolských čítanek a českých 
literárních anthologií. 

14) Vyšlo r. 1853 s předmluvou Šafaříkovou: Německo-český slovník vě
deckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy. 

15) O tom Helfert v cit. nekrologu, str. 29 a násl. Odtud také čerpána některá 
další data o životě a díle Jos. Jirečka. - O tom, že Josef Jireček těžce nesl nepříznivé 
mínění Havlíčkovo, výmluvně svědčí obranný list poslaný Havlíčkovi z Vídně dne 
20. srpna r. 1850. List, dosud netištěný, jest uložen v literárním archivu Národníh~ 
musea v Praze. 
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A v té době pilných prací úředních - administračně organisačních 
i literárně vědeckých - založil Josef Jireček vlastní domácnost.' Když byl 
v Praze W. W. Tomkem uveden do rodiny P. J. Šafaříka, zalíbilo se mu 
nejen v učeneckém prostředí Šafaříkově, nýbrž také v příjemné Šafaříkově 
dcerce Boženě. Josef Jireček byl dále i se Šafaříkem v odborných stycích, 
dokonce úředně ve zmíněných názvoslovných komisích vídeňskfTch a mohl 
volně v době pražských zájezdů k Šafaříkovým zajíti. A byl zde rád viděn, 
neboť ani Boženě Šafaříkové, ani její matce nebyl mladý snaživ}T úředník 
proti mysli, takže bylo poměrně snadno získat otcův souhlas. Máme o tom 
zajímavé svědectví v dopise Šafaříkově M. Pogodinovi ze dne 1. března 

1853.16) 

Šafařík psal svůj list, když už byla ruka v rukávě a svatba sjednána. 
Ohlašoval svému ruskému příteli, ctiteli a příznivci rodinnou událost a 
otevřen~ napsal, že uchazečem je úředník "Josef Jireček, rozený ve Vysokém 
M~tě v ~e~hách, který studoval filosofii a práva v Praze, umístěný ve vídeň
skem mmlsterstvu kultu a vyučování, ještě ve velmi malém postavení ale 
s určitými vyhlídkami a nadějemi na postup." Šafařík se zmínil i o vě'dec
kém snaž~ní Josefa Jirečka a neopomněl zaznamenati také Thunovu přá
telskou naklonnost k mladému úředníku. Zmínil se také o tom, že dceři 
B~~eně bu~~ ~rz~ 23 let a. že matka - manželka naléhá na vyřízení celé 
veCl (o dcenne naklonnosb k uchazeči ku podivu ani slova), také on že 
tedy dal souhlas, aby se té starosti. zbavil. Zůstala však hlavní starost 
rodičovská a otcovská: o vyvěnění dcery. A nelze dnes čísti bez hlubokého 
dojetí, obrací~li se český ~čenec k učenci ruskému, majetkově šfastnějšímu, 
~ prosbou o shbenou kdYSI podporu v případě dceřina sňatku. "Moje Božena 
Je tak chudé děvče, že ji každý malý skrovný dárek obšfastní" - tak psal 
č: f "k ' '" l' .Ja an ve svem upnmnem lstě a nebyl zklamán. Pogodin jako svatební 
kmotr, třebaže se svatby nedlčastnil, poslal peněžní dopis, za nějž Šafařík 
se svou chotí dne 23. března 1853 vřele děkoval: "Celá hora starostí nám 
se srdce spadla ... " Výše daru nebyla udána a není tedy známa. Téhož 
dne če~ali ženicha z Vídně, aby se dohodli o přesném dat~ sňatkuP) Tím 
byl 8. c:rven r. 1853, kdy Josef Jireček si od oltáře u pražských Křižovníků 
o~vedl Safaříko':,~. Boženu a založil s ní domácnost ve vídeňském bytě ve 
Wvac:,g~~sse pozdeJI v Salesianergasse č. 662, kde od počátku bydlel a spo-
lecne Zll s bratrem Hermenegildem. . 

~yla to jistě spokojená a šfastná domácnost, jak radostně ohlašoval 
sám Safařík svému ruskému příznivci Pogodinovi v listě dne 20. června 
~85~: "vI~oje Božena ~e v manželství úplně šťastná." Z manželství vyšly 
ctyn ~et1: prvorozeny Josef Hermenegild, později biřmovaný Kon
stantm, narozený 24. července r. 1854, a tři dcery - Ludmila (27. ledna 
1856), Helena (24. prosince 1857), Svatava (28. září 1863). . 

16) V. Jagié, Jos. Konst. Jireček, Vídeň 1918, str. 4 a násl. 
17) J agié v cit. nekrologu Konst. Jirečka, str. 4 a n. 
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Měl tedy Josef Jireček dosti starostí v úřadě, v rodině i jiných spole
čenských povinnostech, při čemž nic nezanedbával a stačil také svému 
literárně historickému bádání. V úřadě měl úspěch a poměrně rychle po
stupoval: dne 20. března r. 1854 byl jmenován ministerským koncipistou, 
pět let na to dne 16. dubna r. 1859 ministerským tajemníkem, po osmi 
letech dne 20. ledna 1867 odborovým radou, dne 6. května 1869 titulárním 
a 11. října 1870 skutečným ministerským radou. Pro svou přičinlivost a svědo
mitost, spolehlivost a rozsáhlé vědomosti se těšil plné dúvěře nadřízených 
úřadú i vlády, takže byl dne 6. února 1871 jmenován ministrem školství.18

) 

Byla to jistě kariéra přímo závratná. Josef Jireček se k ní vypracoval od 
píky, prošel četnými odděleními školského ministerstva a byl dokonale 
obeznámen s celou osvětovou agendou a se všemi poměry, poněvadž byl 
téměř od počátku v přímém styku se samým ministrem. 

Je téměř podivuhodné, že při úředním přetížení rovnoměrně stačil 
svým pracím vědeckým a literárním, které souvisely ovšem s jeho úkolem 
nových středoškolských čítanek českých a anthologií. Josef Jireček brzy 
poznal, že nemá dosti žádoucího materiálu a že musí přikročiti k novým 
archiválním výzkum1.\m, aby získal pro starší dobu české literatury po
třebné doklady. Tak pracoval v černínském archivu v Jindřichově Hradci, 
pídil se po příslušných dokladech v archivech vídeňských a pražských, 
a byl za svou námahu skvěle odměněn. Mohl tak r. 1867 spolu s objevitelem 
P. Ing. Hradilem vydati slavnou Blah osla vovu Gramatiku, téhož roku 
Slavatovy Děje království uherského v 1. 1526-46, jakož i úvahy 
Petra Hubáčka Kolínského o věcech rybářských a j., rok na to 
Denník Heřmana Černína, v 1. 1866-1868 Slavatovy paměti a mohl 
ještě před vydáním těchto vzácných skladeb užíti svých materiálií v pře
pracovaných dvou Čítankách Čelakovského v prvním a třetím díle (druhý 
zůstal nezměněn), což vykonal v 1. 1856 a 1857. Mohl toho také užíti při 
zpracování na svou dobu znamenitých Výború z literatury české, 
z nichž 1'. 1858 vydal druhý, roku 1859 první a 1'. 1861 třetí svazek. 

Jirečkovy "Výbory" byly tehdy znamenitým přehledem všech vážněj
ších prací o české literatuře a přinášely na svou dobu textové ukázky nové 
a velmi vzácné. Zvláštní zmínky zaslouží, že Jireček hleděl do svých Čítanek 
i Výború zařaditi vhodné ukázky z rozmanitých oborů životních a vědních, 
zvláště přírodovědných, což se mu při jeho smyslu pro přírodní vědy dobře 
dařilo. Bylť od mládí oddaným milovníkem přírody, do níž rád vycházel. 
Púvabný rodný kraj vysokomýtský, tvořící přechod z polabských rovin do 
Českomoravské pahorkatiny, dal mu k tomu jistě dobré základy. Od mládí 
rád podnikal daleké pěší vycházky, při čemž mu nic v přírodě neušlo a 
vyznal se v ní lépe než leckterý učitel přírodopisu. Ve své zálibě byl utvrzen 
ještě více ve vídeňské době, neboť měl botanickou zahradu velmi blízko 
a denně tam aspoň na chvíli odskočil. A tu si všímal pečlivě všech rostlin, 

18) Helfert v cit. nekrologu Jos. Jirečka, str. 36 a n. 
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jejich tvaru, jmen a vlastností, takže brzy zvládl celou českou floru a mohl 
bezpečně do středoškolských čítanek psáti žádoucí články přírodovědecké.19) 

Jak všestranná byla literární činnost Josefa Jirečka v té době, dotvrzuje 
celá řada menších i větších studií, jež napsal a vytiskl. Částečně za llčasti 
bratra Hermenegilda vypracoval a vytiskl úvahu O českém prvotním 
překladu sv. evangelia a obměnách jeho až do 15. stol. (1.859), 
s ním také vydal Rozpravy z oboru historie, filologie a litera
tury (1860) a zejména oblíbené thema z dob litomyšlských studií o ruko
pise Královédvorském, zpracované ve společném spise Die E-chtheit der 
Koniginhofer Handschrift (1862). Na přání bratra Hermenegilda 
spolupracoval Josef Jireček při vydávání důležitého Codexu juris Bo
hemici, z něhož vyšlo od r. 1867 do smrti Josefovy 1888 pět svazků. 
Při této příležitosti možno ještě uvésti, že s bratrem Hermenegildem vy
tiskl r. 1879 polemickou úvahu O nejnovějších námitkách proti 
pravosti našich starfrch památek; že za jeho účasti r. 1880 vydal 
Brikcího z Licka Práva městská, a v 1. 1881-82 Sbírku zřízení 
zemských království Českého, markrabství Moravského a 
Slezských knížetsvPO) 

Je docela pochopitelné, že Josef Jireček svou mnohostrannou a dú
kladnou činností vzbudil značnou pozornost a stával se hledanou vědeckou 
autoritou v otázkách českého jazyka a literatury, zvláště když ně kolikráte 
šťastně upozornil na studium českých lidových nářečí,21) a na základě 
svých bohatých archivních studií přispěl k jasnějšímu poznání tak zvané 
střední doby české literatury, tehdy poměrně ještě málo známé. Josef Jire
ček sice neuchvacoval uměleckým slovem a slohem, ale přesvědčoval přes
nými a jasnými daty, spolehlivými textovými doklady, na nichž mohli 
dobře budovat a v nich pokračovat badatelé mladší. Josef Jireček nikdy 
nezapomněl, že mnohému se přiučil u svého tchána P. Jos. Šafaříka a vě
noval mu také obsažný nekrologye vídeňské Oesterreichische Revue 1865. 

Nebylo však vždycky ·šťastné jeho úřední snaž,ení v národních věcech 
česk:<Tch a slovanských. Jako loyální úředník plnil vždy nezáludně všechny 
příkazy vládní. Púsobil v dobách, kdy neobyčejně mohutně vyrostlo české 
národní uvědomění, kdy se začala nová duchovní činnost českého národa, 
která k obrozenské složce jazykové a politické úspěšně připojovala vše
stranný rozvoj kulturní, hospodářský a uměleckf': tělocvičné jednoty, 
pěvecké spolky, vlastenecké Besedy, organisace studentské a brzy na to 
i dělnické živě odpovídaly na všechna duchovní hnutí domácí i zahraniční, 

19) Helfert v cit. spisku, str. 34 a ll. 

20) Soupis prací Jos. Jirečka do r. 1878 byl uveřejněn ve výr. zprávách 
Král. české společnosti nauk 1878, str. LXXII-LXXVII, nověji v Ljetopise jugoslav. 
akademie v Záhřebě V. 1890, str. 130-139; rovněž celkem podrobně v hesle o J os. 
Jirečkovi v gSNaučném XIII, 1898, str. 542-544. 

21) Pod řečí východních Čech v ČČM 1863 aj. 

J. Páta; Kor~spOIldence Jirečků 2 
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při čemž do všeho svým zpúsobem zaléhaly ohlasy války prusko-rakouské 
r. 1866 a německo-francouzské r. 1871.22

) 

V době, kdy bojovný duch českého národa úměrně rostl s odporem, 
vystupňovaným vytvořením rakousko-uherského dualismu r. 1867, kdy 
moskevská pouť Čechú měla býti protestem proti podceňování českého 
národa v mocnářství rakousko-uherském, žádalo se zajisté od Josefa Jirečka 
ráznější vystupování ve věcech českých a jejich hájení, kdyžtě byl v ústřed
ním sídle vídeňském. Ale zbytečně se to od Josefa Jirečka žádalo: byl až 
přílIŠ připoután k úřednímu duchu vládnímu, k němuž se připojil hned po 
rozehnání Slovanského sjezdu v Praze za spolupráce s hrabětem Thunem., 
Naopak, hleděl vídeňské vládě vyhovět i v tom, že se snažil získat Ukrajince 
pro vzdání se posvátné cyrilice a přijetí latinky. Josef Jireček zapomněl. 
že národúm slovanským se starobylým cyrilským písmem byl tento odkaz 
první slovanské vzdělanosti nade všechny jejich statky. Marně jel proto 
Jireček do Lvova a marně vypracoval vědecky podepřený návrh na přepi
sování ukrajinské cyrilice latinkou, vytištěn~T státní vídeňskou tiskárnou 
r. 1859: Ueber den Vorschlag, das Ruthenische mit lateinischen 
Schriftzeichen zu schreiben, jen aby vyhověl přání hraběte Golu
chowského, schválenému hrabětem Thunem. Vzbudil tím sice velký 
rozruch, ale spíše ve smyslu nepříjemném a nepřát~lském. To už příznivěji 
bylo posuzováno jeho úrední kultové přispění rakouským Slovanúm ve 

věcech církevních.23) 

vývoj politických událostí, které se vymykají z rámce přítomného 
líčení, zpúsobil vytvoření kabinetu Hohenwartova, do něhož v únoru 1871 
byli povolání dva Čechové: právník Karel Habětínek jako ministr 
spravedlnosti a literární historik český Josef J ireček jako ministr kultu 
a vyučování. Ale bylo téměř ironií, jestliže rakouští (vídeňští) Němci bouřili 
proti Jirečkovi jako "slovanskému fanatikovi". 

Ostatně Jirečkovo přijetí ministerského křesla v době, kdy český národ 
byl proti vídeňskému duchu v odporu, nebylo zrovna nejšťastnější. Svědčilo 
o tom, že spíše lichotilo Jirečkově osobní ctižádosti než rozumné úvaze. 
Svědčilo také o tom, že Josef Jireček velmi málo sledoval vývoj soudobých 
politických událostí, jichž se stal pro tuto neznalost brzkou obětí: dne 
30. října r. 1871 kabinet Hohenwartúv padl a s ním padl také Jireček. 

Bylo nemožné, aby se vrátil do ministerstva, jež před tím řídil bez 
jakéhokoliv úspěchu a jež mu přineslo jen mnoho trpkostí jak u vídeňsk)'ch 
liberálů, tak doma ve vlasti. PoCÍtil to hned, jakmile se z úřadu poděkoval 
a s rodinou přesídlil v květnu 1873 do Vysokého Mýta.24

) Jeho rodiště 
sice svým městským zastupitelstvem pospíchalo uctíti ministra Jirečka 

22) Denis-Vančura, Čechy po Bílé hoře, 2, vyd. 1911, sv. II. 3. O Jos. 

Jirečkovi str. 145. 
23) Helfert v cit. spisku str. 37 a n. . 
24) Viz dopis Hermenegilda Jirečka synovci Konstantinovi ze dne 4. května 1873. 
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čestným měšťanstvím dne 8. září 187125), ale v širokém občanstvu spIse 
s chloubou vzpomínalo svých stykú s Havlíčkem a nemohlo zapomenout 
Josefu' Jirečkovi jeho vystupování proti tomuto oblíbenému národnímu 
představiteli a vůbec jeho střízlivé vlažnosti ve věcech českých. Přitom 

maloměstské poměry a hlavně vzdálenost od pracovního střediska vědec
kého přiměly Josefa Jirečka k tomu, že v říjnu r. 1874 z rodného města 
přesídlil do Prahy, kde mohl znova rozvinouti své organisační schopnosti 
a zejména pokračovati v oblíbené práci vědecké. 

A jeho vědecké práce byly poměrně brzy uznány českými vědeckými 
kruhy, především Královskou českou společností nauk, která Josefa Jirečka 
již 3. března r. 1858 jmenovala dopisujícím členem a dne 6. března r. 1872 
přespolním. A když Josef Jireček v říjnu 1874 přesídlil do Prahy, byl v pro
sincovém zasedání téhož roku srdečně uvítán předsedou Frant. Palackým 
a prohlášen členem řádným. A když Frant. Palacký pro pokročilý ~ěk 
odmítl volbu dalšího předsednictví, byl dne 5. května L 1R75 slavnostně 
zvolen Josef Jireček. Bylo to jistě jak pro jeho uznanou činnost vědeckou, 
tak pro jeho organisační schopnosti i zvláště dobré styky s úředními krnhy 
vídeňskými. A Josef Jireček byl potom v každém tříletí pravidelně vole~ 
a zústal předsedou Společnosti až do smrti r. 1888.26) 

Nejen to. Josef Jireček rád spolupracoval, kde o to byl žádán, a všude 
hleděl své možnosti a schopnosti uplatnit. Proto téměř současně s předsed
nictvím Král. české společnosti nauk přijal členství ve výboru Matice české 
a v něm se přičiňovalo zlepšení správy českého musea. Ochotně také v roce 
1876 přijal členství v obecním zastupitelství města Prahy, v němž do roku 
1884 pečlivě a záslužně dbalo rozvoj pražského školství. Neváhal dokonce 
pczdi"ji přijmouti poslanectví za příbramský okres do zemského sněmu 
1'. 1878 a rok na to novoměstskv pražský mandát do říšské rady. A všude 
se staralo věci jeho znalostem a zájmúm nejbližší, to jest o otázky školské. 
Jaky"m způsobem a s jakým výsledkem uplatnil své zkušenosti a s~hopnosh, 
vymyká se z rámce přítomného životopisného náčrtu a zasloužilo by 
zvláštní úvahy. . 

Nás tu zajímá, že všechna ta odpovědná práce nepřekážela Josefu 
Jirečkovi v jeho starostlivé péči o rodinu a hlavně v jeho vlastní práci 
vědecké. Teprve po urovnání věcí pražských mohl pokračovati ve svých 
pracích literárně historických. A z nich nejdúležitější a podnes nejcennější 

25) V pamětní knize mlynáře Karlouše Richtra jsou o tom zápisy: k 8. února 
18.71 - "Deputace města odjela do Vídně blahopřáti mu (Jos. Jirečkovi) k jmeuování 
ml11,IS~r~mv kultu a vyučování". Dne 8. září 1871 zavítal Jos. Jireček do Vys. Mýta 
k navsteve otce: "Byl v slavnostním průvodu vezen do městského domu, kde veškerá 
hOl1.arac.e městs~á a veškeré zastupitelství a spolky shromážděné mu svá blahopřání 
prOJeVIlI a s mm se pobavili." Toho dne se také Josef Jireček zapsal do městské 
pamětní knihy na radnici. 

26) Jos. Kalousek, Děje Král. české společnosti nauk spolu s kritickým pře
hledem publikací jejích z oboru filosofie, historie a jazykovědy. Praha, 1885 podle. 
rejstříku, zd. na str. 213. ' 
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bylo vydání Rukověti k dějinám literatury české do konce 
XVIII. věku. Rukověť vyšla ve dvou dílech v Praze nákladem B. Temp
ského r. 1875-76 a přinášela téměř na 900 stranách bohatý a obsažný slov
ník životopisný a knihopisný. Nepřekvapuje nás, že Josef Jireček svých 
archivních a namnoze nových dat chtěl použíti pro soustavné zpracování 
dějin české literatury, k němuž se však pro práce jiné nedostaJ.27) 

V předmluvě k Rukověti výslovně prohlásil, že měl v úmyslu napsati 
děje písemnictví českého, že však právě nedostatek poznatků životopisných 
a knihopisných ho přiměl k tomu, aby tu práci vykonal jakožto nutný 
základ chystaných dějin. Proto shromáždil, pokud mohl, všechna data 
životopisná a knihopisná, uvedl nejen spisovatele knih tištěných, nýbrž 
i písaře rukopisú, uvedl také spisovatele cizí, kteří o českých věcech psal~> 
pamatoval i na knihtiskaře, nakladatele a jiné pěstitele české slovesnost!. 
Zvláštní péči věnoval spisovatelům náboženským, hodně Jednotě bratrské, 
pro niž vydatně mohl užíti výpisů tchána P. Jos. ~afaříka, jenž s bratrskou 
literatur~u v posledních letech života se zájmem obíral. Stačí srovnati spis 
Jirečkúv s Jungmannovou Historií literatury české, abychom si uvědomili, 
;akou obrovskou práci podnikl a vykonal Josef ]ireček ve prospěch poznání 
~eské literatury do roku 1800, jejž si autor učinil mezníkem pro svou práci. 
Kolik rukopisú a zapomenutých knih zachránil pro další zkoumání a za
členění do vývoje české literatury a tím do vývoje českého národního a 

duchovního života! 
Josef Jireček i dále pecoval o to, aby zpřístupni~ objeve:é sta:-ší české 

rukopisy a skladby: r. 1876 vydal Koldínova Pra va mestska, ~ dal~ 
ších dvou letech vzácnou Dalimilovu Kroniku českou a Staroceske 
divadelní hry a ještě roku 1878 významný spis: Hymnologia bohe
mica, dějiny církevního básnictví českého až ~o X\~~II. 
st oleti, podnes východisko podobných prací, zasluhující noveho, kntIcky 

doplněného vydání. . -. v ' 

přitom všem Josef Jireček vytrvale tiskl, zejména v Casoplse ceskE'ho 
musea, rozmanité práce literárně historické, jazykovědné, starožitnické a 
národopisné, a konečně připravil do tisku také důležité pojednání o Janu 
Hoděj ovském z Hoděj ova a latinských básnících tovaryš
stva i eho (1884). A nezapomněl ani na oblíbené thema svého mládí: na 
rukopi~ Královédvorský, jejž společně kdysi.s .~ratr.en; Her:neneg~lde~l v: 
vídeňském Světozoru hájil proti Fejfa1ikovl a ]e)Z steJne houzevnate a razne 
hájil i proti svému krajanu prof. Al. V. Šemberovi r. 1878. R~k n.a to vydal 
texty RK česky a německy a neváhal znova a znova zastavah SE' Ruko-

• o dobách kdy nová česká včdecká generace s Gebauerem, Gollem 
plSU v, . ., v • o v 

a Masarykem v čele v prudkém bOJl prokazala podvrzenost RukOPISU, coz 
bylo předpokladem zdravého rozvoje české vědecké práce. Ještě v letech 

27) J. V. Novák-Arne Novák, Přehledné dějiny literatury české, 4 .. vyd. 

1936-39, stl-. 619. 
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1886-87 ve Vlčkově Osvětě úporně a houževnati' Josef Jirečekbojoval za 
pravost Rukopisů. Ztrpčilo mu to valně poslední léta a dny jeho života, 
zvláště když neustávaly ani útoky jeho bývalých vídeňských nepřátel 
i jiných odpůrců z domácích řad. Už roku 1884 se vzdal poslaneckého 
mandátu, poděkoval se také z prací v obecním zastupitelstvu pražském, 
když v 1. 1884-85 musel přijmouti volbu do vídeňsko-peštských delegací. 

Neúnavná práce a přepínání sil od raného mládí, rozmanité starosti 
rodinnp. a úřední, neustálý zápas s nevlídnými odpůrci a zejména rukopisné 
boje předčasně připravily Josefu Jirečkovi těžkou nervovou a mozkovou 
chorobu, s kterou marně zápasil. Značně spolupúsobila i předčasná smrt 
dvou dcer, z nichž Ludmila odešla 18. ledna 1879 a Helena 27. září 1882. 
Jen Konstantin a Svatava s matkou pečovali o chátrajícího otce, jenž zhasl 
dne 25. listopadu r. 1888.28

) 

Ale slavný pohřeb bývalého ministra, českého literárního a kulturního 
historika Josefa Jirečka bohatou účastí nejen členů rodiny a rodu, přátel 
a krajam"t ze široka daleka, nýbrž i úředních, vědeckých a společenských 
kruhů jak pražských, tak vídeňských, nejlépe ukázal, jaké úctě se těšil 
zesnulý pracovník, člen starobylého rodu východočeského, jenž skromnou 
rodnou kovárnu zaměnil za honosný kabinet ministerský a za pracovnu 
nčeneckou. lVIezi smutečnímu hosty, kteří doprovázeli Josefa Jirečka na 
staroslavný vyšehradský hřbitov k věčnému odpočinku po boku milovaných 
dcer Ludmily a Heleny, byli ovšem také zástupci rodného Vysokého M}'rta, 
členové městské rady dr. Fab. Šimák a J. Tejnora, kteří jménem rodiště 
zesnulému svému čestnému měšťanu položili na rakev věnec posledních 
pozdravl1 a díkú. Vysokomýtští zástupci přišli bez předchozího ~stanovení 
městskp rady: byloť to v době voleb a tehdy nebylo na nic takového ani 
pomyšlení. Ale bylo to vzato se souhlasem na vědomí ve schůzi městské 
rady dne 7. prosince r. 1888. Před tím již dva dny po úmrtí Josefa Jirečka 
nový vysokomýtský di'kan Jan Matoušek vyslovil soustrast městll a do
tázal se, kdy má s!Dužiti smuteční rekviem. Rylo odslouženo ve hřbitovním 
kostele za přítomnosti celého zastupitelstva. Za. všechno vřele poděkoval 
syn Josefa Jirečka Konstantin dopisem ze dne 3. prosince r. 1888.29

) 

Velmi početná byla také účast písemná, soustrastné projevy všech, 
kteří se pohřbu zúčastniti nemohli. A mezi nimi zvláště účastný byl projev 
hraběte Lva Thuna, muže, jenž měl zásadní vliv na životní dráhu zesnulého: 
neboť k němu od mládí pracovně i duhovně se Josef ]ireček přimkl a vše
chny své nejlepší síly mu věnoval. Thunova lítost nad předčasnou smrtí 
Josefa Jirečka byla upřímná. Nebyla ani prázdným slovem věta: "Kolik 
duchovních pokladů se zesnul}Tm kleslo do hrobu!"30) 

.~. 28) Posled~í léta Jos. Jirečka, zvláště rukopisné boje, nejpodrobněji vy-
hClI Helfert v Clt. sp., str. 48 a n. . 

29) Z městských archiválií vysokomýtských vypsal musejní správce 
Oldřich Karásek. 

30) Helfert v cit. nekrologu, str. 61. 
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V hlubokém zármutku stáli u rakve Josefa Jirečka zejména dva muži, 
kteří nejlépe dovedli oceniti význam a smysl práce zesnulého, kteří ;"ami 
také znali radosti a strasti vědecké práce, její sladkost i hořkost: syn 
Konstantin a bratr Hermenegild. Oba ztratili v zesnulém ochotného a obf
tavého spolupracovníka v každém čase a v každé práci. 

* * * 
HER:\fENEGILD JIREČEK byl se svým starším bratrem spojen pevným 
společenstvím rodovým i pracovním. Spolu rostli v pečlivém prostředí 
rodinného krbu, spolu besedovali u dědečka Tůmy a spolu také prožívali 
romantiku kovářské výhně. A spolu šli do sousední Litomyšle na staroslavné 
učení piaristské a odtud do podnětného a obrozujícího se pražského pro
středí. Oba bratři ovšem měli již vlastní záliby i vlastní touhy, třebaže šli 
studijně a povoláním cestou poměrně stejnou. 

Jak jsem již dříve vyložil, měly na životní dráhu obou bratří rozhodu
jící vliv dvě osobnosti: Josef Jireček, toužící po vzestupu, jistě z ušlechtilé 
ctižádosti, byl mocně upoután osobností hraběte Lva Thuna, Hermenegild 
byl očarován kouzlem osobnosti Karla Havlíčka Borovského, s nímž šel 
1lesmlouvavě jako oddaný spolupracovník, maje na mysli především práci 
pro vlastní národ. Bylo to jeho přirozené založení, mocně podepřené slovan
ským uvědoměním. Když Josef Jireček v únoru r. 1850 odešel za Thunem 
do vídeňského ministerstva, přenechal své překladatelské místo při praž
ském místodržitelství mladšímu bratru Hermenegildovi, který tehdy bydlil 
v domě hr. "\Vallise v Nových Alejích (t. j. na dnešní Národní třídě) č. 18, 
od května téhož roku v Praze II., v Mariánské u1. č. 917. 

Tehdy se však také Hermenegild zamyslel nad svým životním progra
mem: starší bratr Josef byl zaopatřen a měl před sebou skvělou dráhu 
ministerského úředníka, kdežto z místodržitelského překladatelství valných 
vyhlídek nebylo. Jistě také Hermenegild s touto drahou nepočítal, poldá
daje ji pouze za vítanou výpomoc hmotnou. Proto také dokončil počátkem 
srpna r. 1850 pražské právnické studium a uvažoval, co dále.31

) Tehdy již 
také měl asi zprávu od bratra Josefa, pravděpodobně dokonce vyzvání, aby 
se odebral do vídeňského prostředí, kde se mohl uchytit v redakci vládního 
Vídeňského deníku, právě tehdy založeného Josefem Jirečkem za finanční 
účasti české šlechty. 

Hermenegild Jireček ještě kolísal mezi krásnou literaturou a pracemi 
právnickými, v nichž by byl také rád pokračoval. Zejména se domníval, 
že by mohl vstoupiti do konsulární praxe, pro niž se cítil dosti připraven 
pražským studiem a poměruě značnou znalostí jazyků, především v Ra
kousku běžn)Tch (na 13 jazyků ovládal theoreticky, dílem i prakticky). 
A v těch pochybnostech si vzpomněl na Havlíčka, jenž mu byl vždy dobrým 
přítelem a rádcem. A Havlíček mu odpověděl, jak bylo jeho zvykem, přá-

31) Rozpomínky z mládí, str. 33-34. 
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telsky otevřeně a poctivě. Kutnohorským dopisem ze dne 19. srpna 1850 
zrazoval Hermenegilda, aby do vládního Vídeňského deníku nevstupoval: 

"Milý příteli! 

- - - Myslím, že již tyto dni do Vídně odjedete. . . Nejmoudřejší by bylo 
ovšem, kdybyste k Vídeňskému deníku ani docela nechodil. Že při Vídeňském 
deníku jestli ne hned, tedy časem svým jistě přinucen budete proti nám všem 
jednati, a nejen proti našim osobám, nýbrž skutečně i proti pravému prosPěchu 
národa, zkrátka že se stanete sluhou aristokracie a dynastie, kdežto mv národ/lm 
s!oHžíme. " -

Tak výstižně charakterisoval Havlíček rozdíl mezi duchovním zalo
žením vídeňským a českým. A předvídavě správně poznamenal dále, ž.e 
Hermenegild není pro takové povolání určen: 

"Budete toho jednou litovat, protože máte cit. Neřiďte se podle bratra 
svého, on jest člověk chladně počítající, ale pomyslete si, jaká budoucnost 
1Jnitřní Vás někdy čeká I" ... Radil bych Vám, abyste raději vší žurnalistikv 
se odřekl a buď k profesU1~e neb k jinému ouřadlt šel a přitom si literárních 
prací podle svého přesvědčení hleděl ... ". 

A čistě havlíčkovský je závěr: "Nemohl jsem se zdržeti, abych Vám 
alespolí své Přátelské mínění neřekl, protože Vás opravdt! rád mám a nePřeji 
Vám někdejší nespokojenosti . .. " 

Hermenegild Jireček přijal Havlíčkův list za krátkého srpnového po
bytu vysokomýtského po skončení pražských studiP2) Jistěže s Havlíčkem 
souhlasil a odjížděl v září r. 1850 z rodného města s pevným odhodláním, 
že vstoupí do konsulární praxe. Ale poměry nebyly příznivé. Ke konsulární 
praxi bylo potřebí hojně peněz, kterých tu nebylo. "Naděje na konsulární 
ú.řad mne tak zklamala, jako obtížila překážkami nepřemožiteln)'mi." Tak 
Sl napsal Herm. Jireček tehdy do svého deníku. Byly to jistě překážky 
především peněžní. A tak Hermenegild byl nucen hned se ohlížet po něja
kém:~~~st~ání, ~~y stál opět na vlastních nohou jako v Praze. A chtěj 
nechte], Jl~te na pratelskou radu bratra Josefa, u něhož se ubytoval, přijal 
~ermenegIld přece místo v redakci Vídeňského deníku, ale od počátku jen 
Jako spolupracovník literární, nikoliv politický. A to musíme míti na paměti 
při p~suzování jeho redakční čipnosti, neboť Hermenegild stále si hleděl 
beletrIe a podařilo se mu dokonce při listu vytvořiti samostatnou literární 
a beletristickou přílohu se symbolickým názvem: "Vesna": koncem dubna 
r. 1851 byl jmenován odpovědným redaktorem této přílohy, do níž mohl 
umisť~:ati své nové beletristické práce: Husar a jeho s'yn (byla hned 
po VYJItí ve Vídeňském deníku přeložena do němčiny v beletristické příloze 
Zá~řebských v~ovin Luna), histor.i:kou pověst z třicetileté války Černý 
N emec a Pnhody pana Ma hce na cestě z Bělehradu do Zem-

32) List . h' v t k' Je zac ovall v mes s em museu vysokomýtském. Po prvé jej otiskl 
V. V. Škorpil ve Zvonu XXI, 1921, str. 461, znova V. Mareš v Trst. stezce Vln 
1928-29, str. 77-78. 
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lína. A v beletristické příloze Vesna, jejímž odpovědným redakto::-em byl 
ustanoven, uveřejnil r. 1852 črty Český román, povahopisný nákres 
Pan Valentin a vzpomínk:u z moravskJ'Tch dějin LisovČík. 

Tehdy byl již ve vídeňských krajanských kruzích dobře znám. Známo 
bylo také jeho literární nadání, kterého dovedli vídeňští krajané vhodně 
využíti: chtěli nějakým způsobem přispěti korutanským Slovincům, v roce 
1851 těžce postiženým povodní. A chtěli tak učiniti divadelním večerem 
s českou původní novinkou. Hermenegild Jireček ochotně slíbil spoluúčast 
a napsal tříaktovou kratochvilnou hru se zpěvy na prostinký staromláde
necký námět (porušení slibu panictví) s lákavým nadpisem Taj emné 
psaní. Zpráva o oné hře byla náležitě rozšířvena, hra sama také ~edli:~ 
nastudována členem vídeňského divadla los. Reřichou. Hudbu nove slozll 
kapelník dvorního divadla A. E. Tit1 a ze zvláštní ochoty řídil kapelník 
divadla Na Vídeňce, František von Suppé. V divadle Na Vídeňce byl také 
kus s velikým úspěchem a za ohromné účasti proveden dne 18. dubna 1852. 
České představení bylo zároveň dostaveníčkem ostatních Slovanů vídeň
ských: proto také název kusu a program byly vytištěny vedle běžné něm
činy v jazyce polském, srbocharvátském a rusínském, t. j. ukrajinském.

33
) 

Byla to velká sláva pro Hermenegilda Jirečka a jistě mocný popud 
k další literární činnosti. Přesto, jak se zdá, nebyl spokojen. Bylo přece 
jen stále nutno mysliti na pevné životní povolání. Hermenegildovi nebylo 
tajno, že se Vídeňský deník netěší valné oblibě, častokráte si připomněl 
přátelská slova Havlíčkova, aby raději novinaření zanechal a věnoval se 
profesuře neho úřadu a přitom si hleděl literárních prací "podle svého pře
svědčení": snad si ve chvílích tichého zamyšlení sám kriticky uvědomoval,. 
že drobnénovinářské povídky a črty se zpožďují za soudohým uměleckým 
v~Tvojem české literatury, vždyť přejímal jen hotové historické náměty, 
jimž dával beletristické roucho. A při vyhledáváni historických látek si 
zajisté vrozeným důvtipem povšiml, že není dostatečného poučení o česk}Tch 
a slovanských dějinách, zejména se zřetelem právním. Měj přitom také na 
mysli právnické studium, to jest zakončení právnických studií dosažením 
hodnosti doktorské. Proto se ve volných chvílích připravoval na právnická 
rigorosa, jež vykonal na universitč štyrskohradecké v letech 1852-54. 

Odborná příprava na právnická rigorosa ho jistě odváděla od lehčí 
tvorby literární a sama sebou ho připoutávala k vážnějŠÍ práci vědecké. 
Z toho duchovního rozpoložení vznikl r. 1851 první odborný příspěvek 
Hermenegilda Jirečka O literatuře slovanského dějepisu, který 
vytiskl v pražském Musejníku r. 1853; tam téhož roku uveřejnil Vědecké 
zprá vy o činnosti učen}Tch a literárních společností slovan

ských a pojednání O učení a učelištích v Rusku. 
Tak se Hermenegild Jireček ponenáhlu dostával z ovzduší romantické 

beletrie k historii živé a vědecké. Těžce se asi loučil se svými plány a s před-
33) "Tajemné psaní" vyšlo tiskem v Pospíšilově Divadelní bibliotéce XXX. 1852; 

v 2. vyd. 1864, 3. vyd. 1875. 
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stavou vedoucího národního spisovatele. Bylať mu ta tvorba velmi milá 
a drahá - snad proto svým nákladem vydal ve vídeňské tiskárně r. 1853 
zmíněné již dvě novely Theresienlust a Zdislava (původní název 
Čern}' Němec), aby ze zapomenutí časopiseckého zachránil dvě oblíbené 
své práce a měl je po ruce jako milý doklad svého duchovního snažení. 

Ale jeho životním osudovým určením na štěstí nebyla beletrie, která 
sice měla všechny znaky jeho ušlechtilého ducha, ale nebyla přece jen 
tvorbou posvěceného básníka, neboť pravého posvěcení se mu dostalo na 
jiném poli - ve vědeckém oboru slovanské a české právní historie. Herme
negild sice ještě vytiskl r. 18;')5 dvě historické č-rty Ostrohradsk}T panic 
a Jan Jiskra z Brandýsa (v almanachu Perly české), ale to byly již 
y::oslední dozvuky. V té době byl plně zaujat odbornou prací, doktorskou 
disertací, která byla úplnou novinkou a velikým překvap~ním pro všechny 
jeho přátele jako skutečný včdeck~T objev. Nevelkou úvahou o majetkových 
poměrech podle staročeského práva: Uber Eigenthumsverletzungen 
und deren Rechtsfolgen nach dem altbohmischen Rechte 
v roce 1855 zahájil Hermenegild Jireček významnou dráhu českého a slo
vanského právního historika. Jeho vědecké pojednání bylo uznale přijato 
a dne 17. února 1855 byl mlad:<T právní badatel na štyrskohradecké univer
sitě prohlášen doktorem práv. Samo pojednání předev~ím jasně mluvilo 
o velké sčetlosti autorově ve staročeských pramenech právních. 

Mhtdý doktor práv byl v té době již existenčně zajištěn: jistě přičině
ním hratra Josefa byl hrabětem Thunem dne 4. dubna r. 1854 povolán do 
ministerstva kultu a vyučování jako praktikant v oddělení školních knih. 
Po dvou letech byl jmenován konceptním adjunktem. Bylo mu 29 let a měl 
dosti co dělat: tehdejší úsilí o reformu rakouského školství a vydávání 
skolních knih ve všech jazycích rakouských národů vyžadovalo značného 
napětí všech sil, jak před Hermenegildem a s ním plně pocítil jeho bratr 
Josef. Ale jako Josef ani Hermenegild nechtěl zanechat odborných studií, 
do nichž se již zvídavě a úspěšně zabral. Všechny volné chvíle věnoval 
zamilovanému studiu historickému a právnickému, čím dále tím více 
právněhistorickému. A jeho příspěvky byly rády viděny redaktory ČaS(l
pisu českého musea a od r. 1856 také v Památkách archeologických a místo
pisných, jimž tehdy poslal zajímavou stať o českých župách do r. 1200 
s pokračováním v ročníku 1857. Poznatky, které přitom vytěžilo župních 
soudech neboli cúdách, vytiskl v Musejníku r. 1856 a o soudu mez
~ím v ročníku 1858. A Musejníku_r. 1856 také věnoval dvě důležité úvahy: 
Jednak o starých stezkách z Cech a z Moravy do zemí soused
ních, jednak o stezkách přes pomezí české a moravské v ohledu 
válečném a obchodním. 

Tehdy si povšiml také otázky české kolonisace v Památkách roku 
1857 a ze zápisů středověké doby vytiskl tamtéž r. 1858 výklad o Moravě 
do roku 1200. Řadu drobností umisťoval ve vídeňském Světozoru 
listu pro zábavu a literaturu, který vznikl r. 1857 z feuilletonů Sloven~ 



26 

ských novin, vycházejících místo zaniklého Vídeňského deníku. Světozor 
se udržel dG roku 1862 a Hermenegild Jireček v něm uveřejnil vL 1858-59 
zvláště dúležité poznatky ze zkoumání moravských dějin: Narazil totiž 
v některých listinách Bočkova diplomatáře na otázku cyrilometoděj
skou a poctivě se zabral do zkoumání nesnadných otá_zek příc~od~ sl?van
ských věrozvěstll do říše Pribinovy, na Moravu a do Cech. SvymI prukop
nickými pracemi ukazoval Hermenegild Jireček správnou cestu: .věděl, že 
soluňští bratří z dalekého jihu na evropsk}T sever s sebou neslI ostatky 
sv. Klimenta a shledával všechny kostelíky, kaple a s0chy zasvěcené tomuto 
světci v Čechách a na Moravě. O všech těch otázkách tiskl v 1. 1858-59 
drobné studie iak ve Světozoru, tak v Památkách archeologick}lch, při 
čemž neodložil ~ni nejmenšího záznamu místopisného, naopak své místo
pisné zprávy pravidelně od r. 1859 až do r. 1888 posílal do Památe~. 
Z těch záp;sú vznikla později dúležitá česká místop;sná příručka An t.l
quae Boemiae usque ad exitum saeculi XII. topographla 
historica, vydaná Královskou českou společností nauk v Praze r. 18~3, 
příručka podnes cenná a nenahrazená. Jeho pokusy výkladú etymologIc-

kých ovšem časem zastaraly. 
Ale z tehdejších studií cyrilometodějských vyvstala zejména otázka 

přesného data příchodu slovansk}lch prvoučitelú na Moravu. A Hermene
gild Jireček po svých výzkumech za nejsprávnější uznal rok 863" jenž byl 
potom všeobecně přijat a v jubilejním roku 1863 byla :ato. u~alost, tak 
významná pro rozvoj staré české duchovní kultury, dustoJ~e oslave~~. 
Hermenegild při svých výkladech (ve Světozoru dne 1. ledna 18;:>8) se zmlml 
o bývalém českém duchovenském domě v Římě a pronesl podnětnou 
myšlenku, že by právě rok 1863 byl vhodnou dobou k obnovení čes~.ého 
domu, kdyby se ovšem našel podobný mecenáš, jakým pro obnovení Jlh?
slovanského (ilyrského) domu v Římě byl záhřebský biskup Jos. JIří 
Strossmayer. A skutečně se našel také mezi Čechy budějovický biskup Jan 
Valerián Jirsík, který o své dubnové návštěvě Říma r. 1858 se věci té ujal 

a přivedl k zdárnému výsledku.34
) 

V té době se Hermenegild Jireček vrátil k zamilované knížce litomyšl-
ských studentských let. Dostal k tomu jistě popud z nových pochybovač
ných názorú na rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, na něž začali 
útočit M. Haupt a J. Fejfalik. Začaly se objevovati vážné námitky proti 
pravosti Rukopisú, jež "šťastný objevitel" Váceslav Hanka nově a nově 
vydával, dokonce s četnými překlady do slovanských i neslovanských 
jazykú jako "polyglottu" do své smrti r. 1861 a jež zejména Palacký a 
Šafařík prohlásili za cenné památky české minulosti. Bratří Josef a Herme
negild Jirečkové věřili pevně v pravost Rukopisú a se zájm~m pročítali 
útoky, jež v rozhorlených besedách zamítali a hned se chystalI na obranu, 
zvláŠtě když v Kuhově "Tagesbote aus B6hmen" r. 1858 byl prohlášen 

34) K. Kadlec, Hermenegild Jireček, Osvěta 1896,674. 
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Hanka za padělatele a roku následujícího M. Biidinger vážně zaútočil na 
pravost rukopisu Královédvorského. To už Hermenegild .ve vídeňském 
"Světozoru" r. 1858 uveřejnil studii o rukopisu Králodvorském 
a hned nato pojednal tamtéž o "Libušině soudu a rukopise Krá
lodvorském" s hlediska právního historika; společně s bratrem Josefem 
vytiskl konečně v Praze u Tempského obranu Die Echtheit der K6-
niginhofcr Handschrift r. 1862. Společně oba bratři odráželi houžev
natě všechny další útoky znovu r. 1879 v rozpravě O nej nověj ších 
námi~kách prot i pravosti našich starých památek, čímž se 
dostalI do opačného tábora než významný vysokomýtský krajan A. V. 
Šembera, profesor české řeči a literatury na vídeňské universitě. Hermene
gild se potom již jen příležitostně vracel k Rukopisúm a spíše na vyzvání 
obráncú, poněvadž byl plně zabaven svými právně historickými studiemi. 
~ak ještě r. 1897 vytiskl ve Věstníku Král. české společnosti nauk "Vlastní 
Jména rukopisu Zelenohorského", r. 1903 věnoval Zlomkúm 
Zelenohorským pozornost ve svém "Právnickém životě v Čechách a na 
Moravě", r. 1904 hájil "Jaroslava' s hlediska historického, a konečně 
r. 1907 napsal poslední Příspěvky k rozpoznání rukopisu Králo
dvorského. Všechno to úsilí bylo ovšem přesným vědeckým rozborem 
odpúrcú vyvráceno.35) " 

V ~edesát~ch,lete~h minul. století, tedy v době, v níž se začaly rozvíjeti 
ne~la~e ~Uko~Is~e ?o]e, by~ Hen.nene?"ild Jireček již plně zabaven svými 
pravne hlstonckyml pracemI. VytIskl SIce ze svých zápisú řadu statí o čes
kých válečnících XV. století, v nichž oživil pozoruhodnou četu téměř 
zapomenatých českých boj ovníkú , jako byl Mikuláš z Husi Jeníkové 
z ~eč:"ova, J~n T~~~fús z ?strova, Hynek a Janek Krušinové, Ja~ z Opočna, 
vOJevudcl krale Jmho, panové Kostka, Pardus, Šárovec, Zmrzlík, Fridrich 
z Donína, Mikuláš Kap1íř ze Sulevic a jiní. Vytiskl také r. 1860 ve vídeň
ském Dědictví Sauterovském Obrazy z říše rakouské a téhož roku 
v Olomouci dokonce sbírku Veselé čtení z českých spisú starověkých 
a novověkých, jakýsi společenský besedník, do něhož umístil množ;tví 
záb~vných textú: o bratru Palečkovi, z Mastičkáře, z Rukopisú,. z Rajma
novych Selských námluv, verše střídavě s prózou, práce blízké čítankám 
a výborúm bratra )osefa: Hermenegild se tu skryl za pseudonym Voksa 
z Plesu (Ples neboli Bučkúv kopec jest u Vys. Mýta v soused~tví Vinic), 
a~e 1'. 1864 vyd:l totéž čtení rozšířené s plným svým jménem. Hlavní svůj 
zretel obracel vsak tehdy už k vědeckému zpracování dějin starého slovan
sk~ho Fr~v~ího ž~v~ta, ~akož iv ~ějin českého práva, v nichž zahajoval 
v ce~ke vede nove udob1.36) Pechvě zkoumal celou literaturu předmětu, 
ktera byla celkem poměrně skrovná, neboť v té době bylo po ruce pouze 

1
. 35) Po~lední obraz rukopisné otázky podal Arne Novák v Přehledných dějinách 
lteratury ceské, 4. vyd. 1936 - 39 str. 294-303. 
. 36) Herm. J ireček, Padesáte let veřejné literární činnosti 1846-1896. Tištěno 
Jako rkp. ve Vys. Mýtě 1896; srov. hlavně práce v 1. 1859-63. 
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polské dílo V. A. Maciejowského, v podstatě romantické. P. Jos. Šafařík 
chtěl sice také do svých "Slovanských starožitností" zařadit oddíl právní, 
ale k jeho zpracování se již nedostal: zemřel na sklonku č,ervna r. 1861, 
tedy v době, v níž Hermenegild Jireček byl v prvním pracovním rozletu 

v oboru slovanského a českého práva. 
Hermenegild Jireček, jenž byl od r. 1853 švagrem Šafaříkovy dcery 

Boženy a tedy také se Šafaříkem spřízněn, dobře znal epochální dílo brat
rova tchána a v díle tom našel také mnoho poučení. Dost možná, že si 
umínil vypracovati výklady o staré slovanské právní kultuře, kterou Šafařík 
již vypracovati nemohl. A jistě měl takové velké dílo na zřeteli, neboť 
k němu směřoval jak obsahem, tak způsobem zpracování. Vytýčil si velk)T 
program, program nad síly jednotlivcovy, jejž mohly snad provésti jen 
velké vědecké instituce. Ale Hermenegild se velkého díla nelekal, mělť pro 
ně znamenitou přípravu vědeckou, právně historickou i filologickou a pustil 
se do něho se vší pílí, svědomitostí a houževnatostí nadaného vědeckého 
pracovníka. A tak ještě v roce 1860 vytiskl ve vídeňských "Rozpravách 
z oboru historie, filologie a literatury", vydaných společně s bratrem Jose
fem, úvahu o Srovnalosti starého práva slovanského se starým 
prá vem hellenským, římským a germánským. V této srovnávací 
programové úvaze chtěl Hermenegild Jireček dokázat, že v právu rozlič
ných národů se objevují tytéž právní řády, které nasvědčují tomu, že ve 
starších dobách, kdy lidstvo žilo v poměrech přibližně stejných, byla také 
jejich právní řády stejné anebo podobné. Proto také jisté právní normy 
a řády byly majetkem ne-li všeho lidstva, tedy aspoň mnoha národů, 
Trvání těchto řádll však nebylo stejné: u pokročilejších národů spěl vývoj 
rychleji vpřed. Germáni na příklad měli již mnoho znakú společných s prá
vem Řeků a Římanů, kdežto u Slovanů, kteří se v kulturním vývoji opoz
dili za Germány, bylo možno nalézti ještě mnohé staré právní zřízení. 
A právě toto starší, primitivnější údobí slovanského práva umožňovalo 
srovnávací studium nejstarších právních dějin lidských, při čemž bylo 
možno také studovati také odlišnost tohoto práva, to jest odlišnost práva 
u jednotlivých národú. A od tohoto pojímání studijního nebyl Hermenegild 
,Tirečekjiždalekoodsvéhlavníotázky: v čem byla a jak se projevila 
slovanská duše, slovanský duchovní svéráz v nej starších 
právních řádech. Hermenegild Jireček byl si dobře vědom toho, že i ty 
slovanské právní řády byly jen v nejstarší době společné: jakmile se Slované 
rozstěhovali do nových sídel a počali budovati vlastní státy, měnily se také 
púvodní společné řády a přizpúsobovaly se nebo pozměňovaly podle ř<idú, 
sousedních národú, jako tomu bylo na příklad v těsném sousedství práva 
českého a německého. Hermenegild Jireček nikdy netvrdil, že je slovanské 
právo úplně odlišné od práva germánského, nýbrž snažil se vyzkoumati 
srovnávací metodou shody, obdoby a rozdílnosti v těch právech. Proto 
pečlivě shledával všechny doklady a zprávy o starém českém a slovanském 
právním zřízení, proto radostně excerpoval Erbenova Regesta, v nichž 
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našel hojně právnického materiálu a shledával všechny staročeské i staro-
slověnské právnické knihy a výklady.37) . 

v ~ tak;, l.v~8,61-~~ u':.eřejnil ;rer~ene,gild Jireček v pražském musejním 
casoplse duleZlte Pnspevky K hterarnímu rozboru památn'k O 

I k'h - 1 u s o~~n.s Te o práva v Cechách a na Moravě a ještě roku 1863 
uve:el11l1 první svazek svého životního díla "Slovanské právo v Če
chach a na Moravě" (vyšlo u Bellmanna v Praze). V něm podal obraz 
pr~vního života českého od prvních zpráv do konce X. století. Především 
pOJed~al o české zemi v nejstarší době: o jejích hranicích, pomezním českém 
lese ~ J:ho ~~echodech, dál~,o zemi moravské, jejích hranicích a přechodech, 
konecne o Nltransku a kraJlch sousedních. Dále pojednalo prvním usídlení 
a ~sadách, o zřízení rodovém, rolnictví, hornictví, řemeslech obchodu a 
vOJenství, jakož i o životě náboženském, o vývoji zemské ~bce životě 
dvor.ském a národním, konečně o právu a zákonech se všemi řády: smlou
vamI a soudy až po prvotiny práva církevního a práva mezinárodního. 

y První sva~ek "Slovanského práva" od Hermenegilda Jirečka vzbudil 
vsud~ n,eobyče}né p~ekvapení. Byl to první zdařilý pokus o podání obrazu 
spolecneho prava vsech Slovanů, jímž si autor pojistil trvalé jméno mezi 
51ova~1skými právními historiky.3S) A dychtivě byl přijat také druhý sva
z~~, Jen~ vy~el rovněž v Praze u Bellmanna roku následujícího a při
nasel pOjednaní o župním zřízení, o kolonisaci, knížecím rodu a třídách 
o~yvatelstva v, rá~ci d~jú XI. s;ol. do konce stol. XIII. s podrobným 
vykl~dem o statmm pravu, o zakonodárství politickém a právnickém, 
o pravu soukromém, církevním, mezinárodním a cizím. K 240 stranám 
svaz~u ~nT~ího př~by~o 322 stran svazku druhého a zájem o objevné a prú
k?pl1l~k: dIlo H. Jnech byl tak značný, zejména u cizích badatelů za hra
l1lCem.I, ze.:.e y~nt~r odhodlal k vydání německému, aby užívání díla zpří
stup ml ne]SIrSl ucenecké obci. A tak r. 1865, rovněž u Bellmanna v Praze 
vydal o ba svazky svého Práva v německém překladě: D a s Rec h t i ~ 
Béihmen und Mahren geschichtlich dargestellt. 

Tímto vydáním nabylo jméno Hermenegilda Jirečka mezinárodního 
zvuku. Ale nutno po pravdě říci, že už srovnávací úvaha o starém právu 
slova~ském r. 1860 získala Hermenegildu Jirečkovi mimořádné popularity. 
JakmIle se rozšířila známost o důležitosti programové srovnávací úvah 
Jirečkovy, byla mu nabízena profesura slovanských právních dějin na no~ 
založe~éT.vy:~ké škol: (~niversitě). vvaršavské. Tehdy ruský státní rada 
P~~lo~skI ~n]el do Vldne za H. Jueckem, aby s ním projednal případné 
pnJetr nove katedry. Máme o tom spol€hlivou zprávu Jirečkovu v dopise 

37) Mylné závěry Pekařova nekrologu v ČČH. 1910 odmítl K. Kadlec v nekro
logu Almanachu České akademie 1911, str. 111-112, Zde také Kadlec výstižně cha
rakterisoval ráz i mysl díla H. Jirečka. 

38) K. Kadlec v cit. akad. nekrologu H. Jirečka 1911, str. 113. 
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2 V'. 1862 39 ) Tehdy se zrovna vrátil bratr 
otci do Vvs. Mýta ze dne . nJna r. . v'V' • ,k _ 

osef s o~milet 'Tm synkem Josefem, pOZde]Slm Konstantmem, z "yso .0 

J " t k~h pobyL a také otci o varšavské profesuře vyprávěl. Hermeneglld 
my s ,co o. v - vb' h rodinny'-ch poznámkách pokračoval: 
ve svem lIste po vseo ecnyc • 

T k' Vám Josef Z1n1:1'íoval, že mne chtějí od l'uské vlády vyzvat, abych 
v,," a, e se , nově založené u.niversitě neboli vysoké škole ve Var-

pnJ~l m~sto/J ~f;s;:;n:~l čím se již tak dávno zanáším, dějepis slmlansk~ho 
šav: a SIce y~li také fi-i;Z státní rada Paploiíski do Vídně a na~ízel 1~: tva 

pr:s~:. :;;~~kY podá~a/í dosti 11ýhodné: ročního Pl~t1~ I50~ rubZI/. vb~ ,~tr~b;e 
111. , l V' I' peneVz)· pak napresldl em 500 ru ,H, .a e 
( " ěco přes ? "'00 z. naslc 1 , ., , v 'b Z 
as: n Z t~,') Ze tak že by mně posavadní leta SlHŽby naší c~sarske y y 

sZltzba na 30 e, a, ; ~ . " "" x J'en 24 Zet DáZe tituZ a hodnost 

P 
Vt t k Xe bych mel do .venswnovam J14' , v 

v oc.eny, a '" .'. ' , . .. vádal Zhůtu na rozhodnut1 az 
řádného professora ordlnanusa. J a Jsem sv.vyz. v', ' 'ak 

. . b.-d roku kterou mně také phřknull, tak ze vazan neJsem, J 
do 1 an1,f,arU w. , b h vz b přp.dnášek 
" .' ht vz· abych šel hned ještě tento měsíc. Půlleta yc me ez" v . • h " 
onI cel" v, ve Vi poZské ve které se má phdnášet. Jeden dr. z Pra y, 
k dokonaZemH naucem se r c, v k' v V' 40) 

v o • " de bere se tam hned teďky za profesora ces e rec~. 
Kvet, l1tUJ. zm!11:y , o v' 'h d ' takové že bych je jako professor neboúřed-

VýmInky JSou ovsem vy o ne, ' " v' " V ,v v dle 

k 
" dl uho nedočkal' tfJ.ké pro 11ťženateho Je zlVobyt1, ve aj save , 

ní v u nas za v o - , . V v Varšavy je velmI 
~ V' P PaplolísMho dosti laciné; příležitost do arsa'vy a:;; v .• d d 'l 

1 ert . ., v K' k v tak že se z Krakova do Varsavy 1te]e e e e 
snadná po železnIcI pre, ~ a h~ď večer. _ Ale s d1'lthé strany je na pováženou 
než od I2. hod .. v ~o:. do I. va~ě kter' se l1'iůže ještě zhoršiti -. to je t!lastně 
nynější nepok,CJl1Y ~as ve Va:es to ~dáloY vel111,i výhodné jít tam za professora. 
nejvěm. nesl:aze . .I mak by". V 'nocích teyden, o Velkonocích dvě neděle, 
Pl'ázdnzny Jsm/. Jako 1,1, na". o a . 

lk 'f . v a/./.gw,tv a v septembnt. v o v 

a ve e ene v v , ~l t TV abídl1utí takové mne nemuze 
B d e tedy nyní 3 meSlce roz1Jteys e. ~ - ,,' 

tf U, S v • Itžitkw možná dost, že mně naše vf,áda po-
dokonce byt na skodl~, n~~ťak k J' t kt stalo ASP01í je člověk vzácnější. 
lepše~íŠ:či;~~11~·a.: t::ntoší~~/n;;yt~;t ~I~ěl~, na iem tak věc zálež~ a co o ní 

mvsUm." 
. H 'ld Jireček se do Varšavy nedostal. Zavinily to jistě ~e~ 

Ale .e:mene;1 "které r 1863 propukly v beznadějné povstam 
jen nekhdne, pomery pobkve, , , ,v:h lského Dředevším jazyka ze škol 
a měly za nasledek odstranovanl v St~ o po ' , 'L, 1- v " česky' ch 

" . 1-' -vlení na sVlZelne po "racovam v ' ~ 
a ústavů, ale vadIlo snad ta "e pomys v'l'v 'h oddálení od domácích pra-

l 'h ' ích studiích za pn lsne o a slovans {yc pravn , ,Iv , ba dokonce znemož-
dďl 'to J' est příp'adné zpov ovnem, 

menů. A toto o a em, ' , k' V' b'dnutí profesurv 
nění dalších úspěšných studií rozhodlo r. 1864 ta e pn na 1 , v 

---- ., d' H Jirečka ve Vys. Mýtě, Posud nebyl 
3g) Zachován v rodmne korespon enCl ' 

uyeřejněn. ět česk' :filolog a :filosof, jenž by do Var-
40) Míněn je Frant. Bole"sla~ Kv., " ~ dlouho se z varšavské profesury 

šavy pozván na základě "Staroceske mluv11lce e 
netěšil; zemřel r. 1864 v plném rozpětí sil stár 39 let. 
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občanských zákonů na právnické akademii záhřebské: uprázdnila se úmrtím 
prof. Gostiše a charvátský kancléř Mažuranié se ohlížel po vhodném ná
stupci, jejž správně viděl v Hermenegildu Jirečkovi. Ale Jireček odmítl. 

Byla tu vsak tehdy ještě příčina jiná, mnohem závažnější. V té době 
se začalo mluvit a jednat o zřízení profesury dějin práva, především rakous
kého, na utrakvistické universitě pražské. Bylo přirozené, že se Hermene
gild Jireček o věc živě zajímal a že si právem dělal určité naděje, zvláště 
když viděl z nabídek z ciziny, že se jeho kvalifikace vědecká plně oceňuje 
a uznává. Když tedy vstoupila r. 1866 otázka právnické stolice na pražské 
universitě do kladného údobí, pokládal H. Jireček za samozřejmé, že mu 
hude tato stolice nabídnuta a byl by ji velmi rád přijal: jen tak se mohl 
octnouti v pravém svém živlu, ahy nerušen úředními povinnostmi kance
lářskými mohl úspěšně pokračovati ve svých vědeck~7ch pracích. Podal 
tedy dne 18. října r. 1866 osobní memorandum v té věci ministru Belcre
dimu. Ten byl ochoten Jirečka jmenovati profesorem a začal jednati také 
se sborem právnické fakulty. Ale tu se ukázalo, že věc není tak jednoduchá: 
ve sboru se začaly ozývati hlasy protichůdné, vycházející sice z osobní 
zaujatosti a řevnivosti, nicméně tak silné, že jedYlání o Jirečkově profesuře 
hylo odsunuto a uvázlo na mrtvém bodě. Zatím hlavní příznivec Jirečkúv 
Belcredi udstoupil a tím také naděje na úspěšné zakončení jednání byla 
zmenšena. Pochybnosti protivníkú o Jirečkově úřední zdatnosti, kdyžtě 
prý se mohl tolik zabývati soukromými pracemi odbornými a literárními, 
byly ovšem vyvráceny tím, že H. Jireček, od r. 1864 ministerský konci
pista, byl r. 1868 j~enován ministerským tajemníkem. 

Ještě před jednáním o pražskou profesuru hylo zahájeno jednání 
s Herm. Jirečkem s ruské strany. Zdá se, že šlo o zřízení stolice slovanských 
právních dějin v Charkově, případně v Moskvě nebo v Petrohradě. Herme
negild Jireček se tehdy s rozličnými dotazy obrátil na charkovského slavistu 
Petra Alex. Lavrovského, jemuž současně poslal své spisy. A tu se dověděl, 
že by k jmenování řádnj"m profesorem na nějaké ruské universitě bylo 
potřehí ruského doktorského diplomu. Prof. Lavrovskij se však nemohl 
nadíti pro Jirečka doktorského diplomu od charkovské university, poněvadž 
po jeho mínění nebyla charkovská právnická fakulta na příslušné slovanské 
výši ani duchem, ani směrem, dokonce tam nebylo nikoho, kdo by mohl 
pročísti české práce Jirečkovy a podat o nich náležité dobrozdání k návrhu 
na udělení doktorskpho diplomu. Lavrovskij tudíž dopsal do Moskvy i do 
Petrohradu, nedostal však oopovědi. A na odpověď nebylo snad tolik 
chvatu, když tě chystaná stolice dějin slovanského práva měla býti na ně
které ruské universitě. otevřena někrly kolem 1. srpna r. 1867. Obavy 
o ztížených stycích českého učence s domovem rozptyloval Lavrovskij 
zprávou, že do dvou let i Charkov i Kyjev bndou spojeny železnou drahou 
s Moskvou i s Petrohradem, ostatně z Kyjeva že je dobré spojení dněper
ským a dunajským parníkem. Obtížnější by bylo započtení rakouských 
služebních let do služby ruské, což však Lavrovskij nepokládal za tak 
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vážné, poněvadž služné bylo značně vysoké. Lavrovskij o:hotně sl~bova: 
i další účast, ačkoliv se již dalšího jednání nezúčastnil. A pk se zda, cele 

jednání utichlo.41
) 

-~ rodinné pozůstalosti H. Jirečka byl zachován list p.rof. P. A. 
La vrovského, ale nikoliv v originále, nýbrž v přepise ]~rečkově latmkou. Ten~~ 
vzácný doklad o ruském jednání zní takto (přepisuji přesně 1 s mezeramI a chybamI). 

14 M 1't 1866 -Charkov (]ireček si připsal: obdr. 13. Apr. 1866). " . a a 

Dostouuažajemyj Gospodin Jireček! . 
Prostite menja prežde vsego za russkoje pismo, koíorym ot~ěča!u ja 1:a Vaše. češ~~~je; 

vo vtorych za to, čto otvět moj idet tak ne svojevremenno ~ozde. 1\ a eto jest svoz pnczny, 

zastavivšija menja byt protiv obyknovenja mojego tak n.ezzpravny}~. . " 
Polučivši Vaše pismo Vlněstě s knigami i s kartočkoj, za kot0r:,ja zsk~enno blago~~1.'u 

Vas ja totčas-že pristuPil k dělu. Vo pervyja nadobno bylo ustroFt tak, ctoby Umve, sztet 
dal T7am doktorskij diplom, potomu čto na osnovaniu Ustav a (1863) tolko russkzj doktor 

. . D' t t Charkově kazalos neudobonym možet byt professoroJn rus. Umverszteta. ostzgnu e ogo v ." . 

P
O dvuJn obstojatelstvam: juridičeskij fakultet naš daleko ne slavjwr:skzj po duchu 1, na-

., Vb'" Vašim z trudann ne v sosto-
PravleniJ'u da i oznak01mtSja dolznym o 1'azom s ucenym! . . 

, . ., '. .' t ] b tzlsJa v Moskvu 
janii potomučto po češski nikto tz junstov mcego ne pommaje .. , a o ra I 
i Pet~rburg, s cěliju naiti tam to, čego nět v Charkově. K ~ožal~mju d~ sl~h ~orvne p~ u
čaju otvěta ni ot moskovskich znakomych, ni ot peterburskzch, z du::!aj~: cto. z delo potde} 
uspěšněje, kogda ja budu imět vozmožnost lětom peregovorit ob~ vsem hcn:o jak. v Moskve, 
tak i v Peterburgě. Vremeni sice dostatočno, tak kak katedra zstorn slavjansktch zakono-

datelstv otkrovitsja ne ranše augusta 1867 goda. _." . . ~ ., 
Žl" V • byt v takom městě otkuda moglo by byt udub1Wje soobscemje s Cechtej 

e amje ase .'... ." d' Charkov i Kijev budut 
ne vstrečit v nastojaščeje vremja prePJatstvn: cere4 dva g~ a :. V' d b 'e 
sojedineny železnoju dorogoju s l\10skvoju i Peterburgom, tz KIjeva uze z tepel' u Oh n;J 
soobščenije s zapadnoju Europoju posredstvom dněprovskago ~ dunavskag,o. par~c o ~v 
i Černogo morja. N ěskolko trudněje budet udovletvo~it Vašemu. zelamJu ~a seet .zaezslenJ~ 
služby Vašej v Austrii v pensiju russkuju: Jedva-h rus. pr~vttelst~~ socte~ seb~a v ~rav: 
platiti za A ustriu. V pročem žalovanje na,stojaščego vr:mem vV naslc.h um~ersltetac ~ ta 
dostatočno daže veliko što jedva-li eto obstojatelstvo mozet sluzlt prePJatstvtJam k, Vasemu 

. ' k"""t t za pJ'at-šest časov v nedělju Vy budete polucat 3.000 pereJezdu v russ lJ unzversze, .... 

Tub. v godě. ." k t tolko 
S drugoj storony nelzja nepriznat i vysosti nravst~e~nago zna~en~ja, vS v o ~rym 'e 

i možete Vy služit v Rossii: Vy budete vo vsjakom sluca7e, po kra7ne7 mere, oc~n dolgoJ 
.' P . I' t ; ot 17 as budet zaviset obrazovat školu soversenno no-vremJa edznstvennym s ecza 2S om , . . t '. • c • 

. v v I v .• V' ,; dlj'a něgo V Rossn v nas oJaseeJe 
vuju v slavjanskom 11'lZre po naukc sto vazneJ z zzvo.J • '.. v v vi-
vremja nět ni odnogo čelověka, kotoryj by zanimalsJa et07 nau.k07u , ~ .mezd~ tem. ~ra 
telstvo naše učrežděnijem novej (I?) katedry. pokazalo jasno :ozn~mJe svoJe v ]e!a l~:~ 
obchodimosti< Izvěstno Vam lu,čše menja, čto z sredz ostatnych ~la~Ja;z: s~vremennaJa 1. 

. . 1 J" řk < V t p' očemu ]a z seztalu za osobennuJu l'atura ne v sostojanú ukazat drugtc. uev Ou. o, . _ 
čest i ščastie uposredit v ..... staranja, čtoby Vy zanjali odnu i~ vakantnych ~at.e~~ v na
šich universitetach i těm položili načalo slavjanskomu napravlemz v :uss~om Jundtcesko~n 

b . Pi dalšem zdvilenii 17ašego děla ja nezamedlju uvedomzt V~s, z.v svoJu 
o razovan]u. r . v • • V ' I dě z soobra
očered pokornějše prošu Vas ne ostavit i menJa uvedomlemJem o. a:em 'Vzg ja. lužbu 
ženijach, jest-li by takije predstavilys Vam po vopro:.v:, o pere]ezde na russkuJu s . 

V segda gotovyj k Vašim službam Pe ty Lavrovskz]. 
Petr Aleksěj evič La vrovskij (1827-1886), ruský slavista, byl profesor:m 

charkovské university, později rektorem univ. varšavské. Na svýc~ vědeckýc~ ces~ac~ 
E 1 1859 61 dlel také v Čechách a vytiskl v Charkove r. 1861 "vosp m-

vropou v. - . ' t 't 
nanija o Gankě i Šafarikě". Květy r.1870 přinesly živOtOpIS Lavrovskeho s por re em. 
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Ale najednou bylo zahájeno jednání nové, při čemž byla Jirečkovi 
nabízena znova katedra ve Varšavě, ovšem s podmínkou ruských přednášek 
universitních. S Jirečkem tehdy na přání ruského hraběte "\Vitteho jednal 
K. J. Erben, jenž dne 15. července r. 1869 Jirečkovi napsal tolik: 

" Velectlný pane a přiteW 

Jsem zl1tocněn otázati se Vás v důvlrnosti, čili jak říhají: s u b r o s a, 
zdali byste Přijal místo řádného professora slovanského práva na novl zří
zené uni?lersitl Varšavské s ročním platem 3.000 rublů, našich penlz asi 5.000 

zl., a s hodností státního rady páté třídy, dle vojenského řebříku s hodností 
obrštskou, jehož nejbližší vyšší ~tupel'í jest generálství - zdali byste to mí~to 
Přijal, když by Vám bylo nabídnut:.;? Universita Varšavská má býti 
universitou, všeslovanskou, kdež vyučovat1; se bude v,~em slovanským jazykům. 
Přednášeti byste prý mohl s počátku i česky, než byste se Přiučil jazyku rus
kému tak, abyste jím mohl vyučovati. Zmocnitel, p. Vitte, kurátor Varšavshého 
učehného ohršlku, prosí, aryste co nejdříve ráčili se rozhodnou,ti, aby podle 
toho zříditi mohl další hrohy své. Bu,deť universita otevřena již v září rohu 
tohoto. Potud, co mi u,loženo. K t01nu dovoluji si připojiti s e s v é str an y, 
co mi právl PhPadá. Vím totiž, proč z podobného pozvání Vašeho na univer
situ Kyjevskou Před někohka lety sešlo,položl;Z jste za výminhtt, aby Vám 
léta sZu,žby VaU ralwuské počítána byZa do služby ru,ské, čemuž národní 
hrdost ruská nemohla se podvoliti, aby totiž nlkomu platila za služby Rakousku 
konané. Ve svltl přijde mnoho na formu, a jinou, formou snad by se téhož 
dosáhlo. Kayž nlkterému N lmci dostane se pozvání na nlkterou t~11-1;versitu 

rakouskou, neřekne, aby mu zde započítali léta Předešlé jeho služby na ně
které snad nepatrné universitl nlmecké neb i na soukromém nlfakém ústavu 
zahraničním; ale smlouvá tah, aby po IO-I5 atd. letech služby jeho zdejší 
povoleno éylo plné výshtžné. Však nemljte za zlé dobromyslnému pokynutí 
mému. lvlyslím, že byste mohl na té universitl vel1ni prosPlšnl působiti, 
a i vldl samé znamenitl prosplti. Však nechci přemlouvati Vás, a za to je
diné ještl prosím, abyste totiž SVOlt brzkou odPověď ráčili poslati mnl, třeba 
v listu zvláštl zapečetlném, a já pak o jeho další dodání se postarám. 

P. S . .r eštl dmJOltlji soM také V ásupozorniti na to, že všeliké mimořádné 
vý'minky mu,sily by naPřed císaři samému předloženy býti, aby k nim svolil. 
Peníze na cestu a přestlhování, tuším" k 11'tÍ1110řádným výl1'tÍnkám se nepočítají." 

Projevem uctivých pozdravů bratru Josefovi, ministerskému radovi, 
zakončil Erben svůj list, jenž jistě způsobil Hermenegildu JirE'čkovi mnoho 
starostlivých chvil, co- a jak se rozhodnout. Nicméně odpověď nemohla 
býti jiná, než jak ji Hermenegild Jireček napsa1:42) 

42) Erbenův dopis je uchován v archivu městského musea ve Vys. Mýtě; 
náčrt odpovědi ]irečkovy byl zachován v rodinné pozůstalosti tamže. 

J. Páta: Korespondence Jirečků 3 
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"Slovutný pane! 

S velikou vděčností obdržel jsem Vašnostino psaní ode dne IS. t. m., 
ve kterém pišete o profe,;suře varšavské a ptáte se, zdaliž bych ,~el za profes)ora 

slovanského práva na ten ústav nově zřízený.., v,v' v 

Dost mi žel, že nemohu říci: Přijímám! PŮJdu! I Jest mnoho pncm, ze 
tak říci nemohu. NaPřed pravím, že jsem na to již stár. Maje. nyní ~~ let; 
pokládám se již za příliš pokročilého věkem, abych měl vydat$. se ~ zw~tm 
poměrv zcela nové a zcela jiné. Ve Varšavě by! o by potřeba akklzmattS07Jatt se 
i duchovně i tělesně a toho dovede člověk toliko mladší. Když mne r. I862 
volali na hlavní školy varšavské, byl jsem hotov jíti a byl bych i šel, kdyby 
brzy na to nebyly přišly žalostné poměry politické, které vše zk~rtily. Byl~ by 
třeba zdokonaliti se v polštině, ruštině i frančíně až ke mluvem; l:,ylo by treba 
mít tělo a zdraví silné - a toho již při mně není v míře dostatečné. 

Za druhé jsem nyní opatřen tak,že mne slu,~ební ptat varšavský ne~lábí. 
Thtisíce rublť{ 'ue VaFšavě je při tam11,í drahotě asi tolik, jako dva tisíce zde 
lf, nás, a tolik nyní mám. Hodnost ministerského sekretáře sama to .s se.bou 
nese, že se v platu postupuje po stupních, tak že v několika letech dOjdu t do 
vyšší kategorie platu, kdež by se všechen příjem zveličilvaž na 2400 zl. K :01~:u 
dodávám, kdybych dnes šel na pensí, tedy bych obdrzel 560 f a. za dve Zela 
630 fo. A to doufám, že ještě několii? let budu 11'toci shf,žbu konatz. 

Třetí příčina jest, že stejně porád trvá možnost, abych se za professora. 
historie práva do 'tal na universitu praž,kou; vyzván jsem byl za min. Belcredt 
a sám Hasner 1) pfedneiJení k císaři IJíaví, že by 1nne bez rozpaku fam poslal, 
kdybv mých služeb nepotřeboval víceji ve svém, .mi1~isterium. Rozu1~ějte t01n:i,. 
jakž libo: ale mně právo ke profe,suře v Praze Je dano a mohu z:,,~azdou chvzlt 
o provedení jeh') .žádati. A tu ovšem není pochyby, že bych radeJZ v Plaze byl 

professcrem nežli ve Varšavě. 

Jiná pfíčl:na jest ta, že nyní bude universita varš. ruská, kdežto hlaz~n~ 
školy z r. I862 tyly polské. Upřímně řečené!, 111,ně osobně nelíb~ se ?Ostupovam 
Rusů proti Polanů11t. Jakkoliv znám chyby a vady Po~an.uv, Jako :r::,l~van 
Přece nemohu sobě přáti, aby zruštěn byl národ slovansky, Jehoz nadam ~ 1Jy
Súce se skvěje. S ruského st,:moviska je to snad nutnosti, ale Slovan a Cech 
zvláště nerad vidí ubývání elementu polského v sousedst'/Jí ')vém na lwřist 
ne Rusů! Roku I86; byl ,~ych rád šel do Varšavy; byl bych vUán éýval od 
Polamt i od Rusů; ale ~yn.í nechci, aby se o Čechu feklo, že Ru,sům pomáhá 
přenáfodlíovati Poláky. Q,tatně Rusové, chtěli-li mne mí~i, mohli ,mne míti; 
jednalo se, jak ráčíte věděti, o Chatkov nebo A!, os~v~, a t ta~ b~cn by!, :.nad 
šel. Než vše pofeďnml stichlo a nebyl) o tom vtce recz. Ona nmmtka pn ctnou 
let služebnýcll ;1emoh!a v tom b)ít rozhodná: vždyť se jedwr.lo jen o pfiřtení 
let ne co rakollskVch, ale co ve službě prošlých. A jestli tím byla uražena 
hrdost národní ruská: tedy by tím více bylo hrdě pohlížeti na mne, který jsem 
bvl v rakouské službě, a toho bych věru nesnášel. Co se konečně dotýče prác~ 
Úterární: nevím, jestli bych takové měl ve Varšavě, jaké jí mám zde ve Vídm, 
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ilČ ineřku, že bych co professor tu i tam 'měl Pfíležito,ti ještě vke. V tom sna~ 
se shodnete se mnou, že práce naše, má-li cenu slovanskou, více působí, vyjde-lz 
z é ech, než kdyby vyšla z Rus. 

T á mám a budu i na dále, byť bych krásně zůstal ve službě, ve které jsem 
při ~inisterstvu - dosti času, míti, abych pracoval v oboru práva slovanského: 
tiskneť se právě 2hý dli Codexu a v brzku začne i tisk třetího dílu Práva slo
vanského. 

Již tedy rozložil isem Příčiny, ze kterých mi nemožno vy,Zoviti se pteJ 
přijetí professury, kdyby mně nabídnuta byla. Že se tím podáním cítím po
ctěna: o tom všem pochybovati neráčíte, i prosím, i v tom směru osvědčiti 
mou vědeckou znalost. 

Z listu toho rqřte na náležité místo sděliti, co se Vašnosti zdáti bude 
Příhodné a míst!/JIé." 

Tak se sk'Ončilo jednání o ruskol: profesuru Hermenegilda Jirečka. 
Jireček byl tebdy až příliš zahloubán do svých prací doma, z nichž se ne
chtěl vyrušovati, ale nechtěj se také státi nástrojem vládní porušťovac í 
politiky v Polsku: ve svém listě se projevil jako dobrý Čech a ušlechtilý 
Slovan. Byl 'Ostatně v té době vedle všech úředních povinností neobyčejně 
zaměstnán pracemi vědeckými, o nichž se také v listě zmínil. A v pracích 
těch neustal, i když byl roztrpčen neúspěchem s pražskou profesurou, které 
se mu nedostalo, ač na ni měl plné nároky a v níž by byl jedině na svém 
pravém místě. 

Pojal t'Otiž po německém vydání svého "Slovanského práva" závažnoU' 
myšlenku vydávání pramenů českého práva. Jistě k té myšlence přišel při 
svých předběžných právních studiích, když zjišťoval, jak málo je z české 
a slovanské právní historie vydáno. A šel jistě ve šlépějích Palackého, 
o jehož pracích a dějinách právních psal později do Památníku Palad:ého 
r. 1898. Jistě také znal současné práce Brandlovy na Moravě. Není o tom 
pochybnosti, že právě nedostatek právních pramenů zabrzdil pokračování 
slovanského práva, o němž se v listě Erbenovi zmínil a že se mu podařilo, 
teprve r. 1872 vytisknouti třetí svazek s pojednáním o základech zřízení 
zemského ve XlV. stol. Dílo toto vyšlo v Pra:.ce u Tempského současně 
jako dílo samostatné s nadpisem: Základy zřízení zemského v ko
runě království Českého za Karla IV. V této práci v těch letech 
Hermenegild Jireček nepokračoval, poněvadž měl co dělat s llskutečněním 
vydávání pramenů českého práva. PGdrohn)" návrh chystané sbírky, která 
měla nésti název Co d e x jur i s b oh e m i ci, předložil J ireček roku 1866 
Královské české společnosti nauk, jejímž dopisovatelem byl od r. 1858. Ve 
svém návrhu nastínil program edice, v níž mínil vydati všechny významné 
prameny českého práva jak soukromého, tak veřejného, se všemi novellami 
a deklaratoriemi, při čemž chtěl u městských práv přihlížeti nejen k právu 
českému, nýbrž také k právu původu německého. Edice měla obsáhnouti 
prameny od nejstarší doby až do vydání Obnovených zřízení zemských" 
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a to jak v Čechách, tak na Moravě i ve Slezsku. Král. česká společnost nauk 
v té době byla jedinou vědeckou institucí s programem akademií, která 
nejspíše mohla dílo tak důležité a veliké podniknouti. Proto se také k ní 
Hermenegild Jireček se svým návrhem obrátil.43) A to měl již první svazek 
díla připraven k tisku. Ale Král. česká společnost nauk nemohla se uvázati 
ve vydávání díla tak rozměrného a nákladného: měloť podle programu 
obsáhnouti 20 (nebo nejméně 19) svazků. A na takové dílo vědecké, které 
nemělo ani naděje na zájem nejširších vrstev odběratelstva, marně hledal 
Hermenegild Jireček jediného nakladatele. Stěží získal příslib na několik 
svazků a od případu k případu si opatřoval nakladatele, jímž konec konců 
částečně musil býti také sám. Tak vydal v 1. 1867-1898 místo rozpočtených 
19-20 svazků je~ svazků 13 (v pěti velkých odděleních): 1. svazek s pra
meny do by přemyslovské vydal nákladem Kobrovým r. 1867,3. sva
zek Právo zemské a dvorské stol. XIV. uveřejnil r. 1870 nákladem 
KráL české společnosti nauk, která také vydala 4. svazek Spisů, týka-
j ících se veřej ného práva stol. XIV., připravený do tisku teprve 
r. 1899. Zatím Jireček vytiskl r. 1873 nákladem Tempského v Praze 6. sva
zek se Zemským právem stol. XV., 1420-1500, a týmž nákladem 
také r. 1888 Obnovené zřízení zemské král. českého z r. 1627 
jako sv. 12; sv. 7. Všehrdovy Knihy devatery vytiskl r .1874 nákla
dem spolku Všehrd a týmž nákladem také sv. 8., v němž za přispění bratra 
Josefa uveřejnil 1'. 1882 Práva a úízenÍ zemská král. českého 
z let 1530, 1549 a 1564,jakožisv. 1O.r. 1876 s Koldínovými měst
skými právy, jež do tisku připravil bratr Josef; ve .sv. 9. spolu s b:-atren; 
Josefem a nákladem Právnické jednoty pražské vytIskl r. 1880 Mestske 
prá vo Brikcího z Licka; Spisy právníků stol. XVI. vydal ve 
sv. 11. v Praze r. 1883 u Tempského s přispěním vídeňského ministerstva 
kultu a vyučování; důležité Obnovené zřízení zemské markrabství 
moravského z r. 1628 ve sv. 13. vydal v Praze vlastním nákladem 
r. 1890, chybějící svazek 2. s listinami veřej ného práva stol. ~IV., 
1306-1378, mohl vydati teprve po šesti letech r. 1896 podporou Ceské 
akademie a konečně rovněž chybějící svazek 5. s památkami městského 
práva stol. XIV. musil vydati rovněž vlastním nákladem r. 189~ .. 
A k dokončení, to jest ke splnění celého programu Codexu se nedostal: pn 
vydání svazku třináctého překročil již 70. rok svého pilného života. Ale 
samy vydané svazky byly úctyhodným dílem: na šest tisíc stran textů vy
dání, důstojného celé vědecké společnosti, jež připravil a usk~tečnil ~a~~n?, 
pilný a pečlivý jedinec, jenž tím českému právu poskyt~.sbIrku neJdUl.eZl
tějších pramenů historických. A přesto, že se ne€oda~ilo vHer~('.negIld~ 
Jirečkovi uskutečniti plně vydavatelský program cesky., prece J,e] a.spo~ 
zaokrouhlil a zdárně zakončil objemným příručním spIsem Pra v11lcky 

43) K. Kadlec v cit. akad. nekrologu str. 113 a n. - H. ~ireček ~vůj pr~gr~m 
uveřejnil v Právníku r. 1869. - O pracích Brandlových ve vztaZlch k praclm H. Jlrecka 

viz Navrátil v Čas. Mat. mor. XXVI, 1902, 340. 
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život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. 
do konce XIX. století. I tento důležitý spis, o němž se ještě dále 
zmíním, vydal Hermenegild vlastním nákladem. 

Ale vydáváním Codexu juris bohemici nebyla nadměrná literární, bada
telská, vědecká a vydavatelská činnost Hermenegilda Jirečka vyčerpána. 
Třebaže měl na mysli především prameny domácího práva českého, nikdy 
nezapomínal na svůj srovnávací program, o němž tak přesvědčivě mluvil 
na počátku svých životních vědeckých studií v roce 1860: nezapomínal 
tedy ani na právní prameny slovanské, po nichž se zajisté musil 
pracně pídit. Z toho důvodu shromáždil a r. 1880 vydal v Praze nákladem 
Tempského Svod zákonů slovanských, statný to svazek o 600 stra
nách: krom úvodních poznámek do tohoto Svodu shromáždil rozličné pra
meny právní ruské, srbské, charvátské, české a polské, pokud se mu jen 
ze slovanských pomúcek podařilo je sebrat a do tisku připravit. Vedle 
star)kh zákonů ruských a smluvních listin rusko-řeckých, rusko-německých, 
jakož i rozmanitých zákoníků krajových, městských, zemských, byly tu 
ze srbsk}Th listin smlouvy dubrovnické a zákoníky černohorské, z charvát
ských slavný statut vinodolský a poljický, ze zákonů českých úryvek 
památné Majestas Carolina (úplná Majestas vyšla v Codexu 3. sv.), a starší 
dekrety české a výsady německé v Praze r. 1178, z polských statuty vislan
ské a j. Jen bulharské texty se nedostaly do rukou Hermenegildových; 
jistě se po nich marně pídil. Vždyť teprve na prahu nového 20. století vydal 
zakladatel bulharských právnických studií prof. S. S. Bobčev své Staro
bulharské právl1lcké památky jako studentskou příručku a vlastní pojed
nání o starobulharském právu vytiskl Bobčev teprve r. 1910, to jest již 
po smrti Hermenegildově. 

A nevadí nám ani, že Hermenegild Jireček do svých úvah zabíral 
Rukopisy: činil to jednak v oddělených kapitolkách, takže se ty výklady 
mohou snadno oddělit, jednak toho bylo velmi málo, takže to v souboru 
výkladů naprosto nepřekáželo.44) V předmluvě k Svodu zákonll slovanských 
slíbil Hermenegild Jireček vydání slovníku slovansk)'Tch právních výrazů. 
I tomuto slibu dostál: od začátku svých prací po všechna léta pečlivě sbíral 
látku ar. 1904 vytiskl rovněž svým nákladem knihu Prove, Historick)T 
slovar slovanského práva, podávající abecední seznam hlavních slo
vanských právnických výrazů ve slov. jazycích s citací dokladů. 

Připojíme-li k tomu ještě vídeňskou Ukázku listináře uhersko
slovenského, sbírku to 84 listin z let 1424-1664, vydanou r. 1865, a dvě 
léta na to vydání staročeského překladu Justiniánov}Tch Institucí z r. 1562: 
]ustiniana ciesaře Ustanovenie a naučenie neb prvniech po
čátkuov práv městských knihy čtvery (v Praze 1867 nákladem 
Právnické jednoty), dóstaneme téměř celou knihovnu právnických výkladů 
česk)Tch a slovanských s významnými listinami, smlouvami, zákoníky a ji-

44) Kadlec v cit. akad. nekrologu, str. 120. 
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nými právními texty, většinou po prvé z pramenů vypsanými a k vydání 
připravenými, jimiž si Hermenegild Jireček pojistil pro vždy čestné jméno 
zakladatele českých a slovanských právnických studií. Je téměř nepocho
pitelné, jak mohl vše to zastati, jak mohl svědomité pracovat v úřadě, 
v němž byl za svou zdárnou práci povyšován: r. 1871 byl jmenován odboro
vým radou, r. 1883 (v prosinci) ministerským radou, při čemž prošel téměř 
všemi ministerskými referáty, mnoho let byl zástupcem ministerstva 
v ústřední statistické komisi, po několik let ředitelem ministerské kanceláře 
a spolupracovníkem jak ve věcech studentských, v nichž se postaralo úpravu 
studentských nadací a vybudování Strakovy akademie v Praze, tak ve věcech 
školního knihoskladu, jehož hlavním ředitelem byl jmenován 3. srpna 
T. 1887. Byl také povolán za učitele českého jazyka a české literatury ke 
korunnímu princi Rudolfovi a vyučoval jej od ledna r. 1875c do prázdnin 
r. 1877. Byl zato panovníkem vyznamenán při zakončení hodin v červnu 
r. 1877 řádem Železné koruny a r. 1881 povýšen do rytířského stavu. 
Zvolil si tehdy přídomek "ze Samokova": nikdy nezapomněl na rodnou 
vysokomýtskou kovárnu, proto dal do svého erbu tři stříbrná kladiva 
v červeném poli a byl také vždy pamětliv toho, že jen vlastním přičiněním 
sám své životní osudy si ukoval. Proto byl ze "Samokova".45) 

Při tom všem Hermenegild Jireček přece jen rád se vracel k první 
lásce mladých let, k beletrii. Jen tak si vysvětlíme, proč v 1. 1876 a 1878 
vydal dva svazky svých Spisů zábavných a rozpravných nákladem 
Kobrovým v Praze. Do těchto svazků shrnul téměř všechny své prosaické 
prvotiny: nechyběly ani "Příhody pana Matiée na cestě z Bělehradu", 
které Hermenegild zařadil i do svého anonymního "Veselého čtení" olo
mouckého, nechyběly ani zkazky o Růžovém paloučku z r. 1815, jakož 
i začátečnická divadelní kratochvíle s tajemným psaním. A do cddílu 
zábavného vešly i prvotinské veršované překlady ze slovanských literatur: 
z Puškina, Batjuškova, Mickiewicze, Zaleského, Pola, Nalješkoviée, Pre
radoviée, Puciée, Vraze i z Vilhara, překlady sice pokusné, nicméně svým 
výběrem zajímavé a pro hi"torii českých překladú ze slovanské poesie po
zoruhodné, a také z literatur jiných: Lenaua, Behaima, Byrona, Lamartina 
a Tassa, celkem 19 čísel s nadpisem Překlady básní cizokrajných, 
jež vyšly také ve zvláštním svazečku samostatném v Praze r. 1875. 

Do rozpravného svazku shrnul Hermenegild Jireček především své 
úvahy o Rukopisech a po různu rozptýlené črty literárně historické, místo
pisné a historické. Na 900 stran malého formátu mají oba tyto svazečky! 

A kolik příležitostných úvah, studií, článkú a zpráv napsal vedle svého 
hlavního životního díla! Na 110 čísel uvedl ve sv~m literárním přehledu 

45) H. Jireček vydal sám ve vzpomínkách "České učení u korunního 
prince arcivévody Rudolfa" v Osvětě 1906. Rytířský znak H. Jirečka měl v hor
ním zlatém poli rakouského dvojhlavého orla a v dolním červeném poli tři stříbrná 
kladiva. Helmy ozdobeny byly jedním křídlem orlím a českým dvojocasým lvem, 
"zhůru vypjatým. Viz reprodukci v příloze. 
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za padesát let 1846-1896! A znova své hlavní práce sestavil k 50. výroCl 
svého štyrskohradeckého doktorátu v únoru 1905: Seznam spisú, jež 
v oboru historie práva mezi r. 1855 a 1905 vydal, jakož i k výročí 60leté 
lit. činnosti 1846-1906 roku následujícího. Jsou mezi nimi ta.ké některé 
významné úvahy jako na př. o zemských deskách, pražské universitě a jiné, 
jež Jireček zahrnul do statí "Čechoslované a civilisace" v Osvětě 
r. 1897-1900. 

Což divu, že Hermenegild Jireček na vlastní osobní život zapomínal: 
od rána do noci v práci úřední i soukromé, v zápisech a v aktech minister
ských v úřadě, doma zase v knihovnách i v archivech v samých výpisech 
a v činno"ti hadatelské, stárl neženat. Žil ovšem celkem spbkojen v bratrově 
domácnosti, v níž jako vlídný a !lOdný strýček rád besedoval s dětmi, 
zejména rád odpovk'al na dotazy malého Pepíka (Konstantina), svého bu
doucího pomocníka při vědecké práci. Hermenegild také rád se všemi po
bývalo dovolených ve Vysokém Mýtě, kam všichni zajížděli k rodinnému 
krbu, i když matka na jaře r. 1857 zemřela, neboť otec ji přežil skoro 
o plných 17 let: žilť do 1. února 1874. 

Ale Hermenegild konečně v rychnovské sestřenici Julii Vokounové, 
v sličné tmavovlasé a tmavooké dcerce soudního krajského rady Františka 
Vokouna, našel milou a dobrou životní družku. Snad ji poznal v rodném 
Vysokém Mýtě: matka děkana Ignáce Túmy byla totiž sestrou Juliiny 
babičky, rozené Anny Joseffiové, provdané za poštmistra Hippenreitra ve 
Vys. Mýtě. Julie Vokounová byla dívka neobyčejně jemná a duchaplná, 
po otci milovnice hudby a sama znamenitá zpěvačka mohutného mezzo
sopránu a dramatického temperamentu v přednesu. Učila se v Praze u vě
hlasné své doby zpěvačky paní Podhorské. Její otec František Vokoun 
{psal se tehdy úředně Wokaun) žil až do roku 1852 ve Vys. Mýtě, kde ve 
své osobě spojoval trojí významný úřad: byl úkresním hejtmanem, soud
cem a purkmishem. Založil les Na vrchách a byl majetníkem pozemků, 
na nichž vznikly dnešní vysokomýtské Jungmannovy sady -- tehdy se tam 
říkalo Na valech. Jemu také Al. V. Šembera věnoval r. 1845 své Dějiny 
Vysokého Mýta. Rodina Vokounova byla čistě patricijská, kdežto rodina 
Jirečkova naopak lidová: zde nastalo potom vzácné vyrovnání a splynutí. 
S Julií Vokounovbu byl Hermenegild Jireček zasnouben 1. března r. 1870 
a oddán v solnickém chrámu dne 30. srpna r. 1870: bylo mu tehdy 43 let 
a bylo dvacet let starší než nevěsta. Musel míti z dúvodú pokrevenských 
(3. stupně) církevní povolení k sňatku. Za svědky měJ vysokomýtského 
měšťana a radního Jana Bedřicha Túmu, pozdějšího slavného vysokomýt
ského purkmistra, a Patrice Hrušku, majetníka velkého bělidla v Kvasi
nách na Rychnovsku, kde u provdané dcery Marie dlel na odpočinku krajský 
rada a rytíř řádu Fra~tiška Josefa František Vokoun.46) V Kvasinách také 

46) Kopulační knihy fary solnické VI, na str. 190. Oddával solnický farář 
P. Ferd. Blecha. Rada Vokoun žil v Kvasinách pravděpodobně po smrti své choti 
Marie, která zemřela v Rychnově nad Kn. dne 4. září 1805. Byla pochována na starý 
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sestra Marie vystrojila svate}:mí hostinu, po níž se novomanželé vypravili 
na svatební cestu: především zajeli do Vysokého Mýta, odtud po denní 
vídeňské zastávce jeli přes Semmering do některých významných štyrských 
a krajnských měst a míst, neopomněli se zastavit na překrásném Bledském 
jezeře, stavili se také v Lublani a potom se již pustili na oblíbenou tehdy 
a módní cestu do Halie - do Terstu, Benátek, Verony, na Gardské jezero, 
z Verony přes Trident, Bozen, Brixen a Brenner zpět, konečně po Dunaji 
domů do nového příbytku, zřízeného ve 4. vídeňském okrese (Wieden) 
v Schliisselgasse čís. 2 v prostorném a úpravném bytě. Cesta trvala 20 dní.47) 

A v novém vídeňském bytě založili manželé Jirečkovi šťastnou domác
nost, z níž vyšly dcerky: Marie (30. dubna 1872-18. března 1934), Noemi, 
vynikající klavírní virtuoska (naroz. 29. července 1874) a Julie (naroz. 21. 
ledna 1878). A potom se již část rodinného života jirečkovského přenesla 
také do Hermenegildovy domácnosti: tam docházel bratr Josef s rodinou 
v době vídeňského pobytu, tam rád a pravidelně se stavovalo pozdějších 
vídeňských zájezdech i za vídeňského služebního pobytu synovec Konstan
tin. Tam se také často o besedách vedle běžné němčiny ozýval jadrný slo
vanský hovor, když chodili návštěvníci z jednotlivých slovanských zemích 
na přátelský rozhovor a pohoštění, na poradu i s prosbami. Tehdy často 
mladá paní Jirečková zasedla ke klavíru, zahrála a zazpívala, přednesla 
staré klasické skladby i novinky, jak německé, tak slovanské, k nimž po
stupně přibírala zejména novinky české, především skladby Smetanovy. 

Hermenegild byl starostlivým manželem a dobrým otcem. Umělecké 
založení jeho i nadání matčino se mocně projevilo u dcer Noemi a Julie -
hudebně i výtvarně.48) Proto Hermenegild Jireček na samotném sklonku 
pilného a plodného života dovedl tak poutavě vypsati své Rozpomínky 
z mládí (Vys. Mýto 1909), proto dovedl stejně živě rokovat o společné 
obcovací slovanské řeči, o níž se rozepsal v Osvětě 1'. 1908, maje na mysli 
jazyk srbocharvátsk}', což vzbudilo radostný ohlas na slovanském jihu.49) 

Po Praze jako po pracovním středisku, v němž vytiskl většinu svých 
literárních a vědeckých prací, nepřestal Hermenegild nikdy toužit. Tam 
zajížděl aspoň občas za svými pracemi a tam psal synovci Konstantinovi, 
aby mu opatřil některé výpisy právnické anebo hotové výpisky a texty 
srovnal s originály a ověřil. Do Prahy se však dostal teprve, když po čtyři
cetileté věrné službě v ministerstvu v říjnu roku 1894 odešel jako odborový 
přednosta na zasloužený odpočinek, odpočinek ovšem jen úřední, služební, 

hřbitov, kde má pomník. Rychnovská matrika zemřelých VIII, str. 67. Za výtah 
ze solnických matrik vděčím rychnovskému kult. historiku odb. učiteli St. Dvořákovi. 
O radovi Frant. Vokounovi jsem se zmínil ve své monografii o Patriku Blažkovi, 
,TyS. Mýto 1933, str. 18. 

47) Přesný ce s t o v ní den í k jest uchován v archivu vysokomytského měst
ského musea. 

48) ON oemi ]irečkové viz OSN. 28, Doplňky str. 713. A zde v pozn. 4 v listě 24. 
49) Srov. jazykovou revui "Branié srpskog ili hrvatskog jezika", vydá

vanou prof. Milošem S. Andjelinoviéem v ]agodině, II, 1908, sv. 2 .. str. 15. 
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nikoliv však literárně vědecký, jak z předcházejících výkladú je zřejmo. 
Do Prahy přišel na podzim roku 1896, ale nemínil v ní nadobro zústat -
ubývalo sil a rostla touha po venkovském klidu. A s přibývajícími lety čím 
dále tím mocněji se hlásil stesk po milovaném rodném Vysokém Mýtě, 
jemuž byl Hermenegild od nejranějšího ",mládí oddaným synem a histo
rikem a do něhož o všech dovolených pravidelně zajížděl. 

Nevracel se tedy na prahu nového století v roce 1901 do rodného města 
neznám a nevítán. 'Naopak: šla s ním chvála a sláva spisovatele a vědce 
světového jména, dobrého Čecha a Slovana, jemuž dokonce pro jeho otevře
né české a slovanské vystupování vídeňští po smě váčkové říkali "ministerský 
Slovan", vědce, který ku podivu v rodném městě úplně zastínil vzpomínky 
na předčasně zemřelého staršího bratra, vynikajícího českého lit. historika 
a ministra, kter}T se snad později rodišti odcizil (i v Praze své kosti složil), 
kdežto Hermenegild se vždy a všude k rodnému Mýtu hlásil a šířil tak slávu 
jeho jména, dokonce i rytířského znaku ve světě dobyl a přece se skromně 
a tiše do rodiště vracel. Vždyť on to byl, který nahradil starší práci Šembe
rovu svým spisem Královské věnné město Vysoké Mýto, v němž 
podal místopisný, dějepisný, životopisný a statistický obraz svého rodiště 
s pěknou mapou a obrazovými přílohami. Obec vysokomýtská radostně 
přijala skvělý krajanský dar a vydala jej r. 1884 SV}Tm nákladem v domácí 
tiskárně Túmově. Její rodák již čtyři léta před tím vypracoval Školní 
ma pu kraj iny vysokom}Ttské ve vídeňské tiskárně Halzelově a rok 
nato (1885) se přihlásil vídeňskou vzpomínkou K e s tol e té pam á t c e 
narození Jana J a vorn ic kého, znamenitého vysokomýtského peda
goga a metodika. V roce 18R8 rád přispěl do vysokomýtského Sokolského 
pamětního ľistu (Pod peru tí Sokola) historickou črtou o panu Jan umL 
z Bu bna na Zá vrší a na Borovnici, roku 1890 pokračoval přispěním 
První záložny vysokomýtské ve vydávání Pamětí města i kraj e vy
sokomýtského, jež začal r. 1885 Javornickým a zakončil 15. archem 
1'. 1900 výpisky z pamětní knihy dědečka Jana Tůmy, a konečně ve svých 
Rozpomínkách z mládí (1909) zachytil mnoho ze života Vys. Mýta 
a kraje. 

Vracel se tedy v 73 letech svého života domů a byl všemi vítán jako 
čestný měšťan. A své čestné měšťanství si vysloužil již roku 1880 nejen jako 
učenec a spisovatel, nýbrž hlavně svou péči o zřízení místního gymnasia 
a stálou podporou tohoto ústavu. Tak bylo aspoň zaznamenáno v zápise 
o schůzi obecního zastupitelstva ze dne 22. února 1'. 1880 a přítomnými 
jednomyslně a radostně schváleno. Také sbor ostrostřelců vysokomýtských 
se mu zavděčil čestným členstvím. V milovaném rodišti strávil ještě téměř 
devět let ve stálé práci, v rodinném kruhu a na zahradě vily "Samo kov" 
Na vinicích, kam se uchyloval již od roku 1880, kdy byl rodinný dúmpostaven. 
Do Vys. Mýta jezdila Hermenegildova rodina pravidelně již od r. 1875 a 
do své vily přijížděla vždy v druhé polovině května a setrvávala tam do 
prvních říjnových dnů - nejkrásnější a nejjasnější rodinné vzpomínky slou-
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čily se téměř osudově s touto budovou. Před tím jezdila rodina k solnické 
tetě (matčině sestře) Na bělidla v Kvasinách. 50) Zde v překrásném zátiší 
pod starými viničnými stráněmi, v družině košatých stromú a zpěvného 
ptactva dopsal dne 13. dubna r. 1903, to jest v den svých 76. narozeniJl, 
úvod k vrcholnému svému práv)lickému dílu: Právnický život v Če
chách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce 
XIX. století, v němž podal přehledný obraz právnické činnosti na území 
českomoravském. 

"Právnický život" byl dílem třiceti let. Při této práci dospěl autor 
k pevnému vědeckému poznání, pro všechny badatele další neobyčejně 
cennému, že "obě země - Čechy a Morava - po tisíciletí v oboru právním 
činily jedno těleso: v obou těchto zemích vyvíjelo se právo slovanské st aro
domácí, církevní a římské, německé, městské, manské, horničí, bez pře
tržení jednostejně, až se sloučilo a splynulo v jeden útvar samostatný, v právo, 
jak mu v XVII. a v XVIII. věku říkali, české, jus bohemicum, bohmische~ 
Recht". Tak napsal Hermenegild Jireček v předmluvě k "Právnickému 
životu" a současně ukázal, jaké znamenité zjevy mohl vždycky představiti 
na konci jednotlivých století od počátku starého věku přes Ondřeje z Dubé, 
Tovačovského a Všehrda až po představitele moderního českého právnictví 
Antonína Randu. A závěrečným věnováním díla "právnické družině české, 
soudobé i potomní" postavil autor, doktor práv Hermenegild Jireček, rytíř 
ze Samokova, sobě samému pomník nejtrvalejší. Učinil to dílo, jakožto 
poslední článek sv}'ch pronikavých a neúnavných studií, světlým odkazem 
a vzorem mladé české generaci právnické. 

Proto zaslouženě se mu dostalo tolika vědeckých poct: byl již od roku 
1858 dopisujícím členem a od r. 1872 přespolním členem Královské české 
společnosti nauk, od r. 1865 skutečným členem Archeologické společnosti 
v Moskvě, od r. 1867 dopisujícím členem Jihoslovanské akademie věd 
v Záhřebě, od r. 1874 dopisujícím členem vídeňské akademie nauk, od roku 
1 P83 rovněž dopisujícím členem petrohradské akademie nauk a od r. 1890 
řádným členem České akademie věd a umění. V roce 1878 zastupoval své 
ministerstvo na výstavě veřejného vyučování v Paříži: za jeho výkonnou 
účast se mu dostalo titulu officier de l'Instruction publique. Byl ovšem 
také členem četných korporací a spolků domácích, od r. 1859 dopisovatelem 
moravského _zemského archivu, od r. 1861 dopisujícím členem archeologic
kého sboru Ceského musea, od r. 1868 činným členem Českého musea, od 
r. 1874 čestným členem právnického spolku Všehrd, čestným členem Akad. 
spolku v Praze, od r. 1880, jak bylo již podotčeno, čestným měšťanem 
rodného Vys. Mýta atd. V roce 1883 byl vyznamenán zht.f'm penízem 
"litteris et artibus". 

50) Na vinicích žila také ovdovělá paní Julie J irečková v pilné práci pro rodinu 
i bližnÍ. Zemřela tam 16. března r. 1928 a přežila tedy svého chotě těměř o 19 let. 
Dcerka Marie-MoIly zemřela 6 let po smrti matčině, dne 18. března 1934, zbývající 
sestry Julie a Noemi dosud žijí Na vinicích ve Vys. Mýtě. 
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Mohl tudíž zasloužil~T prawvník klidně dožívati léta svého plodn~ho 
života. Nicm~ně neustal v práci do poslední chvíle. Ještě v 1. 1904-1908 
vytiskl v Českém lidu "Staročeské právní zvyky" a od r. 1904 vy
dával svým nákladem Volné rozpravy, v nichž tiskl drobné paběrky 
ze svých historických záznamú a výzkumú - j k Rukopisúm se vrátil -
a zakončil Rozpomínkami nedlouho před odchodem na věčnost. Vše
obecně ctěn a vážen zemřel dne 29. prosince r. 1909, oplakáván svou 
rodinou i všemi přáteli a ctiteli. Rodné město početně se zúčastnilo jeho 
pohřbu do rodinné hrobky na vysokomýtském hřbitově, neboť Hermenegild 
chtěl ta1-é odpočívati v rodné hroudě drahého domova, s níž nerozluč ně 
a pro vždy spojil i svp jméno. Jako u bratra Josefa, také u jeho rakve přes 
velmi nevlídné počasí se shromáždili zástupci všech úřadú státních a zem
ských, představitelé všech místních i přespolních společností, jichž byl 
členem anebo u nichž byl v úctě a vážnosti, a také se všech stran se slétly 
upřímné soustrastné projevy úřadú a přátel, především kolegú-odborníkú. 
Byly mezi nimi projevy prof. Čelakovského i Pekaře, Kadlce i Otta, rakous
kého škol. mmisha i starosty Ústřední Matice školské, ředitele morav. 
zem. archivu B. Bretholze i právnického spolku "Všehrda" , Akad. čtenář
ského spolku v Praze i Metodějské jednoty ve Vídni, Jugoslavenské akade
mie nauk v Záhřebě i Nár. musea v Praze a tak dále. 

A Vysoké Mýto nezapomínalo ani potom na svého věrného a slavného 
syna: k 100. výročí narození r. 1927 byla mu dne 12. června odhalena pa
mětní deska na rodném domč v ulici, jeho jménem nazvané z rozhodnutí 
obecního zastupitelstva již dne 18. března 1903, tedy ještě za života Jireč
kova. U pamětní desky prof. Frant. Čáda na chvíli slavnostní přednáškou 51) 
oživil postavu vynikajícího rodáka vysokomýtského, zakladatele českých 
a slovanských právních dějin, ušlechtilPho spisovatele, vědce a člověka, 
upřímného Čecha a uvědomělého Slovana. Oživil postavu vědce, jehož 
životní dílo umožnilo teprve systematickou práci v daném oboru. Tak 
jej aspoň charakterisoval ve svém kritickém přehledu pracovníkt'l o čes

kých právních dějinách Jan Kapras v jubilejním Památníku Všehrda 
1868-1918 na str. 21-23. 

* * * 
Když se vídeňskému ministerskému koncipistovi Josefu Jirečkovi dne 

24. července 1854 přihlásil do rodiny prvorozený syn, dostalo se mu podle 
tehdejší rodinné zvyklosti jména otcova Josef. A toto základní křestní 
jméno bylo spojeno se jménem kmotrujícího strýce H ermenegilda, 
tehdy praktikanta v témže ministerstvu kultu a vyučování. A přece si 
Jireček mladší neponechal ani jednoho, ani druhého jména: sám tak brzy 
a tak úspěšně se pustil na vědecké výboje, že literárně užíval a trvale se 
svým příjmením spojil své jméno biřmovací Konstantin, hlavně proto, 

51) Přednáška Čádova vyšla tiskem ve Sborníku věd právních a státních 
1927, str. 325-333, s výpočtem hlavní literatury o Herm. Jirečkovi. 
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aby se od obou vědctl - otce Josefa i strýce Hermína - odlišil. Ale do svého 
biřmování v r. 1868 52) a hlavně do svého vědeckého vystoupení byl zván 
v rodině jen Josefem, Pepíkem. Otec mu věnoval veškeru péči, stejně jako 
matka a sestřičky se v něm zhlížely. Strýc Hermín o tom psal dne 2. října 
r. 1862 otci do Vys. Mýta, když se bratr Josef se synkem navrátil do vídeňské 
služby po krátkém prázdninovém oddechu: 

"Nejmilejší tatínku! ] oset Vám již nepochybně psal, že se s PePíkem 
šťastně a be.;; úraz'u do Vídně navrátil. Mysleli jsme, že se bude PePíkovi tuze 
po Meytě steyskat: také vskutku porád na Meyto 'vzpomíná, ale je při tom 
pokojn:.í a již si zase po starovídeňsku hraje. 11,1 anúnka měla velikou radost, 
že hoch tak dobře vypadá; je červený a chutná mu jíst více nežli kdy prvé. 
Děvčata také mají potěšení, že jim PePík zase přišel. Helena se nemohla od 
něho odtrhnout." 53) 

To bylo Pepíkovi-Konstantinovi osm let. Velmi brzy cestoval: sotva 
jednoroční byl v Praze u dědečka Šafaříka a opět se u něho s matkou octl 
ve třech letech. Ale ovšem nikdy na to nevzpomínal, ani llf~pamatovaI 
návštěvy u churavého již děda Šafaříka, když byl šestiletý. A koncem 
června r. 1861 Šafařík zemřel. Ale v rodině byla živá šafaříkovská tradice: 
vždyť otec Konstantinúv Josef pietně do tisku posmrtně upravil v 1. 1864 až 
1865 nedokončené velké tchánovo dílo, třísvazkové Geschichte der sudsla_ 
vischen Literatur, jakož i Památky dřevního písemnictví Jihoslovanú 
(r. lR73). To byly asi také první zdroje, z nichž čerpal mladý Konstantin 
neboli Kosta, jak mu v rodině a v příbuzenstvu později říkali, své jihoslo
vanské vědomosti, v nichž tak zdatně a úspěšně pokračoval. Ale jako kdysi 
jeho otec Josef a strýc Hermín, také on mohl naslouchati vyprávění pra
děda Tůmy ve Vys. Mýtě a mohl také besedovat u dědečka kováře Jirečka, 
jenž tam žil do 1. února r. 1874. Ve Vysokém Mýtě bylo tehdy veselo. 
Tam kovářil a doktoroval strýc Emanuel, kolem něhož mimo vlastní děti 
se pohybovaly otcovy sestry, s nimiž se všemi se mladý bratranec a synovec 
spřátelil a dobře bavil. Když v srpnu r. 1868 podnikl první větší cestu po 
Šumavě s otcem a strýcem Hermínem -- tehdy byli také baron Helfert a 
prof. Gindely s nimi. V listě z Vyššího Brodu připisoval dědečkovi mnoho 
pozdravtl s přáním všeho dobrého a poznamenal také, jak se mu cesta líbí 
a jak se těší na její pokračování. Proto také mohl v témže listě napsat 
strýček Hermín: "Pepík je všechen šťastný ... "54) 

To měl mladý Jireček za sebou již čtyři třídy gymnasia při vídeňském 
Theresianeu a znamenitě se učil: od počátku až do konce nosil vyznamenání, 

52) Viz o tom list strýce Hermenegilda jeho bratru Emanuelovi ze dne 3. června 
1868. zachovaný v archivu měst. musea ve Vys. Mýtě. 

53) List ze zachované rodinné korespondence u sl. Noemi Jirečkové ve Vys. 
Mýtě; v něm byla také citována zpráva Hermenegildova o první ruské nabídce var
šavské profesury, dříve zde již uvedené. 

54) List z 1. srpna 1868 z Vyš. Brodu; uchován je v archivu měst. musea ve vý-s. 
Mýtě. 
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pro své nadání jazykové byl zván zázračným dítětem, ale prospíval i v ostat
ních vědách, zvláště lnul k vědám přírodním, v nichž dosáhl velkých vědo
mostí, jistě částečně získaných také od otce, horlivého turisty a milovníka 
přírody. 

Na studentská léta zanechal Konstantin Jireček pěknou vzpomínku 
v dopise Pepičce, to jest nejmladší a Konstantinovi asi nejmilejší tetičce, 

šesté dcerce dědečka Jirečl~a a tedy sestře otcově, Hermenegildově a 
Emanově. Za rachotu prusko-francouzských zbraní jí psal dne 22. listo
padu 1870 mezi jiným: 

"Mnl ubíhá den po dni skoro stefn)~m ZPtf,sobem: ráno se vstane, večír 

se fde spat, fako to 7'šichni lidé na světě dělafí. 1\1 ezitím se prosedí mnoho 
drahého času ve škamně a u stolu, mnoho paPíru se zkazí rozličnou moudrostí; 
někdy se udá nějaká mrzutost, ale my studenti jsme tak šťastné povahy, že se 
nám humor vždy ještě spraví. Svobodného času je málo; těšíme se, že bl,/,deme 
mít tleba zejtra méně práce, naděje nás sklamá, my ji obnovíme znova, a tak 
to 1'defJořád dále. Kdo však s chutí pracuje a v práci úkol života vidí, má 
hlt;noJ';t vždy dost. Často si vzpomenu na ty časy, co sem chodil po lukách, po 
polích a po lesích, co sem se procházel při měsíčku, lulyž na Dráby svítil . .. 
Vše na světě mine; spomfnek máme plnou hlavu, a Před rukama plno práce. 
V Mýtě mně pršelo tři týdne bez přestání; často sem se na to mrzel, ale lepší 
hodina v Mýtě při dešti než den ve Vídni za Pěkného počasí. Toho, co na světě 
Jmenuji zábavol'/', skoro nemám. Leda že s nějakým mlad)~m nebo starým 
~čencem kdesi večír po ulicích rejdím, tak zabrán do nějaké věci, že se v horli
vosti rozprávky na celý okolní svět zapomene. Někdy otevřu nějakou novellu, 
a usnu při tom, je-li totiž velice zajímavá, jakých na světě vlibec až příliš 
mnoho máme . .. "55) 

Tak psal šestnáctiletST student nejmilejší tetince do MSTta; plse jako 
usedl~T muž, zabořený do práce, kter~T neznal zábavy, jen knihy a učel-;.é 
hovory. Vrozený vtip, zahrocený k ironii, vyznačoval už tyto mladistvé 
listy Jirečkovy. Také věcné střízlivé nazírání na život, na včci a děje 
charakterisuje už celou životní tvorbu Konstantina Jirečka. 

A dopis odpovídal plně skutečnosti: do Jirečkovy rodiny docházeli 
mnozí soudobí učenci, přátelé otcovi nebo strýčkov; a brzy také jeho přá
telé vlastní: buditelský spisovatel Rybička, piarista Hradil, profesor Gin
dely, baron Helfert, prof. Habětínek, charvátští učenci Matkovié a Mesié, 
jihoslovanský právník V. Bogišié, filolog Daničié, slovinský slavista Miklo
sich, maďarský cestovatel Kanitz, francouzský geolog Ami Boué, vynikající 
slovinský znatel byzantského práva prof. J os. Zhishman a jiní, kteří bez
děčně také působili na vědecký rozvoj Konstantina Jirečka. Ten stačil 
nejen ~kole, kterou r. 1872 zakončil s vyznamenáním, nýbrž také svému 
soukromému vzdělání. Jeho jazykové nadání bylo mocně podníceno a po-

55) List z archivu musea ve Vys. Mýtě. - Dráby se nazývá les s vojenskou 
sH-elnicí, čtvrt hodinky od města na jz. směrem k Cerekvici a na Růžový palouček. 
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silováno stykem se slovanskými i neslovanskými spolužáky na Theresianeu, 
jeho vědecká příprava byla dobře školena hovory se zkušenými vědci a 
přímou spoluprací s otcem, pro kterého brzy přepisoval a vypisoval rozma
nité staročeské i j iné texty, - dělal na př. r. 1872 rej střík k otcovu vydání 
Šafaříkov:)lch Památek dřevního písemnictví Jihoslovanů, - četl potom 
s otcem i korektury; brzy poznal hlavní vědecká díla v bohaté knihovně 
otcově a dovedl hodiny vysedávat ve veřejné knihovně universitní. Jeho 
vědecká touha byla tak mocná, že již v šestnácti letech opsal starosrbský 
text proroctví despota Štěpána Lazaroviée a poslal jej Daničiéovi do Starin: 
už tehdy plynně četl staroslověnské a starosrbské nebo starocharvátské 
rukopisy. A brzy si povšiml, zvláště když pročítal obsažné svazky pražského 
musejního časopisu, že nejvíce je potřebí pracovati v oblasti bulharské. 
Proto také do ČČM poslal své první zprávy r. 1871 o některých bulharských 
kniháchva spisech o Bulharsku, v nichž všude zdůrazňoval, že teprve 
P. Jos. Safařík se stal zakladatelem bulharských studií. Proto se také 
Konst. Jireček pídil po bulharských knihách, jimiž doplňoval starší ruko
pisné zápisy Šafaříkovy a sestavil je (ani ne 18letý!) v bibliografickou po
můcku, kterou poslal do prvního vědeckého časopisu bulharského v Braile 
"Periodičesko spisanie", vedeného býval:)Tm pražským studentem Vasilem 
Dimitrem Stojanovem. 56) Jeho Knigopls na novobi11garskata kniž
nina 1806-1870 vyšel jako příloha Period. spisania r. 1872 a vzbudil 
značnou pozornost jak obrozujícího se Bulharska, tak širšího vědeckého 
světa. 

Mladý autor se postupně zahloubával do dějin bulharského národa, 
jehož osudy byly tehdy v Evropě a zvláště v Čechách živě sledovány_ 
Proto vyhledával ve vídeňských kruzích styky s tamními Bulhary, většinou 
kupci, od nichž získával první zprávy o Bulharsku, bulharské knihy a ča
sopisy. Dosvědčil to sám roku 1877, když dne 21. prosince děkoval oděským 
Bulharům za jejich oddanou adresu po vyjití Dějin bulharského národa: 

"Když isem se Před několika lety, povzbuzen památkou, Příkladem a 
prací svého nezapomenutelného děda Pavla Josefa Šafaříka, začal zabývati 
jazyky a děiinami slovanských národů, věnoval isem zvláštní pozornost bul
l~rrskému národu, poněvadž byl neivíce od iiných zanedbáván a neiméně znám. 
Zil jsem v té době ve Vídni a sezná11~il fsem se s bulharskými kupci, od nichž 
jsem po prvé slyšel zvuky bulharského iazyka a po prvé viděl v životě bulharské 
knihy a časopisy. A tím bylo usouzeno, aby prooí z mých prací byly děiiny 
bulharského národa. "57) 

56) OV. D. Stoj anovu posledně J os. Pá ta vrevui Sokol LXVI, 1940 ,str. 53 a n. 
57) Zprávy tyto a některé další jsou čerpány z výroční stati k životní padesátce 

Jirečkově v Osvětě 1904, 677 a n. Byly napsány R. O., to jest redakcí Osvěty -
V. Vlčkem, ale dodány přímo Konst. Jirečkem. Těchto zpráv užili vydatně všichni 
živ~topisci Konst. Jirečka, zvl. V. J agié v akad. nekrologu Jos. Konstantin Jireček, 
(Wlen 1918), M. Murko ve vídeňském čas. Oesterreich I, 1918, 537 nn., nově v čes. 
překladu Marhanově v Murkových Rozpravách ze slovanské filologie, Praha 1937,. 
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Zatím nastal v rodině Jirečkových velký rozruch. Otec Josef Jireček 
byl jmenován v kabinetě Hohenwartově školským ministrem v únoru 1871, 
ale pádem kabinetu Hohenwartova dne 10. října téhož roku padlo také 
Jirečkovo ministrování. Způsobilo to v rodině hodně hořkostí, zmnožených 
zjevnými i tajn:)Tmi odpůrci Jirečkovými, kteří - ať Češi nebo Němci -
na něho útočili z příčin především politických. Josef Jireček nemohl pak 
zůstati ve školském ministerstvu a odešel do výslužby. Nechtěl však zůstat 
ani ve vídeňském pro~tředÍ, což je zřejmo z toho, že syna Konstantina po
slal na podzim r. 1872 na universitu do Prah y. Sám se v květnu 1873 
nastěhoval s rodinou do Vysokého Mýta, kde se chtěl klidně věnovati 

vi'decké práci. Nebyl tam vsak spokojen, jak jspm zde již dříve vyložil, 
a přestěhoval se natrvalo do Prahy v říjnu roku 1874. 58) A na~těhoval se 
do Černé ulice k rodině, v níž kdysi bydlil jako student. 

To již byl Konstantin v pilném studiu jihoslovanských věcí. Před 
zahájením svého 3. semestru vysokoškolského psal z Vys. Mýta do Prahy 
Ant. Rezkovi, s nímž se byl na přednáškách prvního roku upřímně spřátelil 
pro celý život, dotaz dne 2. října 1873 o počátku univ. prednášek: 

"Příteli! Nevěda o nikom z kolegů, že by v Praze byl, a nechtě ze starších 
známých nikoho nikterak obtěžovati, obracím se k Vám s prosbičkou, doufaie, 
že nezapomenete ji laskavě vyplnit. 

Prosím Vás tedy, abyste, anoť právě Klementinu naproti bydlíte a často 
okolo chodíte, jednou se podíval, kdy prof. K vífala čtení svá filologická 
počne: zaiisté to bude na černém prkně ohlášeno." . 

A Jireček přiložil korespondenční lístek, aby mu kolega Rezek mohl 
oznámiti přesný začátek Kvíčalových čtení. Podobně se Jireček dotazoval 
na začátek Kvíčalových přednášek v letním běhu, a to lístkem vídeňským 
ze dne 9. dubna 1874. 

Z těchto dotazů je zřejmé, že Jirečkovi velmi záleželo na tehdejších 
----
197 nn., Jos. Páta, Osvěta, 1919, 135 a n., N. Radonié, Narodna starina 1924 a j. 
B!.ly přeloženy. do bulh. revue Učilišten Pregled IX, 1910, 684 a n. a posledně vy
uZlty St. Argnovem v úvodě k bulh. překladu Jirečkova Bulh. deníku (Balgarski 
dnevnik) I, Sofia 1930. 

58) M. Murko v cit. nekrologu Konst. Jirečka napsal, že se Jos. Jireček přestě
hov,al ,do Pr~hy r. 1874 a ~dmítl v poznámce (v Rozpravách na str. 203) údaj F. Šišié e 
v zahrebskem Savrememku 1918 o roce 1872 jako chybný. Ale Murkovi unikl Hel
fertův záznam v nekrologu Jos. Jirečka (1889, 39) o vysokomýtském pobytu a vyso
komýtských protivenstvích, že se tedy Jos. Jireček musil z Vídně odstěhovati dříve: 
rok 1872 (u Šišiée) byl správný pro odchod z Vídně, nikoliv pro nastěhování do Prahy. 
Doklad mýtského pobytu IT).áme také v listě Konst. Jirečka Ant. Rezkovi, psaném 
do Prahy z Vys. Mýta 2. října 1873, jejž dále cituji. Dopis i další lístek je vyňat 
z korespondence K. Jirečka s A: Rezkem, zachované v lit. archivu Nár. musea v Praze, 
od~~d je ci.tuji s: s:,olením spr~vního výboru. Josef Jireček bydlel s rodinou ve Vys. 
~yte u Klockleru, Jak v pamětI podržela z rodinného vyprávění sl. Noemi Jirečková 
(lIst ze 16. 4. 1940) a jak je přesně dosvědčeno v listech Hermenegilda Jirečka ze dne 
4. května 1873 (zde čís. 7) a Konst. Jirečka ze dne 22. prosince 1901 (zde čís. 61). 
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Kvíčalových přednáškách a o starověkém dějepise, poněvadž byly pro něho 
jako historika neobyčejně důležité a užitečné. Mimo to však Jireček po
slouchal Tomkovy výklady o rakouských a českých dějinách, Gindelyho 
dějiny novodobé a Hirschfeldovy dějiny řecké a římské, jakož i Hoeflerovy 
dějiny všeobecné; k docentu, městskému archiváři Emlerovi chodíl na cvi
čení v latinské paleografii. A rád také docházel k Palackému, jenž ho na
bádal k práci o slovanských dějinách. 

Jirečkovy vědomosti, styky a rozhled, jakož i společenské vystupování 
vzbudily pozornost a úctu jeho spoluposluchačů, kteří se ho snažili k sobě 
a ke studentské práci připoutat. A to se jim také podařilo: r. 1874 se stal 
starostou sdružení slovanských studentů "Slavie" a téhož roku také před
sedou Akademického čtenářského spolku v Praze. A poněvadž tehdy chodil 
také do Umělecké besedy, octl se přímo ve středu duchovního života praž
ského a tím i českého. 59) Stýkal se tu s mladými pracovníky českými 
a slovanskými, zejména jihoslovanskými. Mezi jeho českýmCpřáteli byli 
Rezek, Thomayer, Jirásek, Sládek, Hálek, Vrchlický i Zeyer, z cizích zvláště 
francouzský badatel Arnošt Denis, který tehdy dlel v Praze za studiem 
dějin husitských. Styk s Denisem učinil z Jirečka referenta pařížské Revue 
de lingmstique et de phílologie comparée. Jireček tehdy konal s Denisem 
hojné výlety po českých krajích, při čemž byl veden vlastní zálibou k ná
rodním dějinám a k české přírodě. 

Vedle universitních studií pilně pracoval již vědecky sám. Sáhl opět 
k dědovým papírům, z nichž vypsal pro Daničiée do 40. sv. Glasnika srb. 
učeného društva (1874) cenný typik (regule) studenického kláštera, 
sestavený sv. Savou, ze XIII. stol. Z jihoslovanských studií vyvážil také 
dvě stati pro Lumír 1874; o charvátském panslavistovi Jiřím Križaniéovi 
a srbském Dosíteji Obradoviéovi. 

O prázdninách r. 1874 podnikl Konstantin Jireček první větší cestu 
za hranice. Jel samojediný na slovanský jih, do Bělehradu, který učinil 
východiskem svých výletů do vnitra země, za poznáním kraje a lidu, jejž 
po návratu dúkladně popsal v Osvětě r. 1875 článkem Srbsko, země 
a lid. Bělehrad proto učinil východiskem, poněvadž tam mohl být u strýce 
dr. Jana Šafaříka, s jehož pomocí mohl činiti také rychlé pokroky 
v praktické výuce srhocharvátského jazyka, k němuž první základy dostal 
v rodném prostředí i ve studijním prostředí pražském. 

Nicméně v této době Konstantin Jireček usilovně pokračoval i v bul
harských pracích. Věděl bezpečně, že novou prací o neznámém Bulharsku, 
těšícím se tehdy obecné pozornosti evropského i českého svi:'ta, se všem 
zájemcům zavděčí. Chtěl bulharský národ představiti v jeho dějinném vý
voji, aby ukázal, jak oprávněné a spravedlivé jsou jeho tužby po svobodi:'. 
Ukázkou ze svých studií jako "úryvek z většího spisu" vytiskl v musejním 

59) V liter. archivu knihovny Nár. musea v Praze v korespondenci K. Jirečka 
s A. Rezkem je zachován lístek ze dne 25. list. 1874, jímž Jireček jako předseda 
Akad. čten. spolku potvrdil Rezkovi příjem 30 zlatých pro spolek. 
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časopise r. 1874 článek Dohytí Bulharska od Turků a rok na to 1875 
v Osvětě vylíčil revoluční příběhy bulharské Na Balkáně podle pamětí 
bulharského hajduka Panajota Chitova, vydaných r. 1872 v Bukurešti 
Ljubenem Karavelovem. Toto vděčné thema zopakóval stručně ve Světo
zoru 1876 v článečku Z pamětí hulharského junáka a novými úryvky 
z bulh. dějin ve Světozoru a v Musejníku 1876, dokonce i filologickou 
úvahou o starobnlharských nosovkách v Musejníku 187 5 ohlašoval 
velké své dílo Děj iny národa bulharského, které od června r. 1875 
vycházely sešitově, byly dokončeny v lednu r. 1876 a současně vyšly v kniž
ním vydání německém jako Geschichte der Bulgaren. 

Jireckovy ,-,Dějiny národa bulharského" byly dílem na svou dobu 
epochálním. Jireček sám je sice skromně nazval kompilací - Jagié v ne
krologu K. Jirečka přiléhavě "eine ausserst gelungene Kompilation"; 
složeny podle znamenitých řeckých dějin Hopfových, přinášely poznatky 
téměř docela nové, věcně i kriticky zpracované a poměrně velmi důkladné. 
Vzbudily zaslouženou pozornost a vyvolaly mnoho kritik, mezi nimi zvláště 
významné posudky charkovského profesora slovanských dějin Marina 
Drinova, jenž se stal upřímným přítelem Jirečkovým a pak jeho spolu
pracovníkem v době Jirečkova pobytu v Bulharsku. Setkali se po prvé 
v Praze roku 1875, ještě před vydáním Jirečkových bulharských dějin 
a znova v r. 18/6. Máme o tom svědectví v dopise otce Josefa Jirečka 
bratru Emanuelovi do Vys. Mýta z Prahy ze dne 25. června r. 1876. Josef 
tu sděluje bratrovi, že podnikl s rodinou výlet do Českosaského Švýcarska, 
jen "Kosta zůstal doma, maje tady Bulhara, profesora z ruské university 
charkovské, s kterým se prochodil po okolí pražském". S Drinovem si do
pi~oval Konst. Jireček již od podzima r. 1871 z podnětu svých vídeňských 
bulharských přátel, když referoval o bulharských pracích M. Drinova. 60 ) 

Jirečkovy "Dějiny národa bulharského" byly ovšem nejradostněji při
jaty mezi Bulhary. Za všechny to vyjádřil zmíněný historik Drinov svými 
uznalými referáty61), osobně to mohl vyjádřiti dr. Konstantin Stoilov, 
bulharský státník, když dlel r. 1877 v Praze, a za nejširší vrstvy bulhar
ského lidu to řekli oděští Bulhaři, jak bylo již shora podotčeno. Drinov 
první z Bulharú projevil přání, aby se Konstantin Jireček, syn osvědčeného 
organisátora rakouského školství Josefa Jirečka, ujal organisace osvětového 
díla v osvobozeném Bulharsku. Učinil sám všechny potřebné kroky jako 
první bulharský osvětový ministr a získal plný souhlas vedoucího státníka 
Stoilova. 

Zatím Konstantin Jireček dosáhl na základě Dějin doktorské hodnosti 
pražské university dne 10. června r. 1876. Slavnostní promoci vykonal 
rodinný přítel prof. V .. V. Tomek. Potom si zajel mladý doktor na krátkou 

60) Dopis Jos. Jirečka bratru Emanuelovi je zachován v lit. archivu měst. musea 
ve Vys. Mýtě. Pro styky Jirečkovy s Drinovem viz Vl. Sís, Korespondencija na 
dr. Konstantin Jos. Jireček s Marin Drinov (Sofija 1923). 

61) V Čas. Čes. musea 1876, 159-164; Archiv fiir slav. Phil. II, 1877, 168-177. 

J. Pála: Korespondence Jirei'ků 4 
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zotavenou do Alp a hned zamířil k vědecké kariéře universit~í, ne~al~z~j~ 
překážek. Dokončil neobyčejně zajímavou studii o staré vOJen:~e sllmcI 
z Bělehradu do Cařihradu a o balkánských průsmycích a vydal Jl v Praze 
u Tempského r. 1877 ve spise Die Heerstrasse von ~elgra~ .n~c~ 
Constantinopel und die Balkanpasse. Byla to prace habihtacm, 

která jej učinila v 23. roce věku d~ce~tem vpražs~é univers~~~ P:o d~~iny 
a zeměpis jihovýchodní Evropy. V Zlmmm behu 18/7-78 zahaJll prednasky, 
a to německy, o zeměpise Balkánského poloostrova a česky o čtvrtém kři
žáckém tažení, o dějinách Bosny aj. Byl líplně zabaven přípravami na 
přednášky, ale nezapomínal na svůj bulharský zájem. O předcházející na
hodilé cestě do Švédska napsal sice drobné vzpomínky do Osvěty (1877-78) 
a také do Světozora (1877), ale hned po osvobození Bulharska přispěchal 
s podrobným vylíčením nových poměrů v Osvobozeném, Bulharsk': 
v Osvětě r. 1878. Bulhaři si ovšem povšimli Jirečkových poznamek a vydalI 
je hned v překladu G. Peneva v Plovdivě s nadpisem Knja~estvo Balgarija~ 
Touha po Jirečkově spolupráci v samém B~lharsku byla h~ zn~v,a mocne 
podnícena. Zatím Jireček ještě v létě r. 18/6 a znova r. 18/9 zaJel do Du
brovníka, aby prozkoumal tamní archiv, nesmírně cenný pro poznání jiho
slovanských dějin, především srbských, v nichž se stal brzy též svrcho
vanou autoritou. Ze získaného materiálu vytiskl studii Die Handels
strassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien wahrend 
des Mittelalters (ve spisech Král. české společnosti nauk 1879) a téhož. 
roku také Smlouvu Štěpána Prvověnčaného s Dubrovničany 
r. 1215-19 v srbském Glasniku, stať o snahách Dubrovčanů o roz
šíření hranic v 15. stol. (v dubrovnickém Slovinci), studii o Vlaších 
a Maurovlaších ve spisech Král. české společnosti nauk, o Bosně a 
Hercegovině v ČČM. Touto úžasnou činností slav~stic~ou K~.nst. Jireč~.~ 
ohromoval všechnv své vrstevniky doma i za hramceml. A pntom byl JlZ 
tehdy spolupraco';níkem berlínských J ahres?erichtú. fUr ~eschichtswiss~n
schaften, jakož i Jagiéova Archivu fUr slavlsche Phllologle, tedy v pInem 
rozvoji úspěšné vědecké práce. 

A najednou byl z té práce vyrušen zmíněnou už lákavou nabídkou 
bulharské vlády, aby se ujal organisace bulharského školství Vv osvo~ozen~ 
zemi. Přišla naléhavá prosba a poměrně výhodné podmínky: mel zauJmoutI 
místo generálního tajemníka v ministerstvu národní osv~ty s ročním p!atem 
10.000 franků a každoroční osminedělní dovolenou domu. Smlouva znela na 
pi"'t let a Jireček mohl zůstati rakouským státním příslušníkem .. 

Jako kdysi strýc Hermenegild, tak i synovec Konstantm se octl 
v těžkém rozhodování: znamenalo to především uznání jeho schopností a 
prací: znamenalo to také velké povýšení a vyznamenání a ovšem také 
možnost pokračování v jihoslovanských výzkumných pracích přímo na 
místě všech přečetných balkánských dějů. " 

Třicetipětiletý Hermenegild Jireček skromně odmítl a odmltal podobne 
nabídky i dále, jak jsem již dříve vyložil, poněvadž své životní určení viděl 
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ha rodné půdě, ale pětadvacetiletému univ. docentu Konst. Jirečkovi to 
přece jen lichotilo. A tak přijal nabídku, jako přijal jeho otec osm let p~e? 
tím vídeňské křeslo ministerské, při čemž ovšem nemyslel na zklamam, 
které mohlo po nezdařené výpravě následovat. 

A zklamání přišlo také dosti brzy a rozrušovalo klidný životní běh 
Konst. Jirečka a jeho vědeckou práci po celých pět let bulhar. pobytu. 
Víme to dnes podle dat přesně z jeho obsažného, neobyčejně názorného, 
jasného a vtipného Bulharského deníku, jejž známe zatím jen z hulh. 
překladu St. Argirova,62) ačkoliv bychom si přáli míti také fototypické 
vydání české s příslušným komentářem, jenž by sám o sobě byl nejúplněj
ším životopisem Jirečkovým a obrazem tehdejšího Bulharska. Těžký úkol 
na sebe vzal český učenec: vytvořiti novodobé školství a kulturní ústavy 
v prvním vývojovém kvasu osvobozeného Bulharska! Než dojel do Sofie 
koncem roku 1879, padla vláda, která ho pozvala, a Jireček by se byl nej
raději vrátil, kdyby ho byla tuhá zima se zamrzlým Dunajem v zemi ne
zadržela: A jaké nesnáze musil překonávat! Kabinety se střídaly a s nimi 
se střídali také ministři, jejichž galerii sám Jireček rozmnožil v roce 1881 
a ministroval 14 měsíců. A neodešel jako jeho otec, nýbrž věren smlouvě 
setrval dále a jako předseda stálé učebné rady, později ředitel Národní 
knihovny pracoval do úpadu... Kolikrát si zasteskl po klidné vědecké 
prácil A ten stesk jako červená nit se vine jeho deníkovými záznamy. 
A nepřestal pomýšleti na svou universitní kariéru, na vědeckou práci, 
k níž v každé chvíli oddechu usedal. A tak i v době bulharského pobytu 
napsal celou řadu odborných studií balkánských, zejména bulharsk}'ch, 
jimiž se hlásil k současné obci vědecké. Tak vedle studie o zeměpisném 
prozkoumání Bulharska (v Periodičeském spisanii r. 1882) padal 
současně návodem ke sbírání geografického a archeologického 
materiálu v Bulharsku (iamže 1883), jenž přišel velmi vhod i Srbů.m 
při tvoření programu pro výzkum Rosny a Černé Hory. 

V době bulharského pobytu prošel a projel Jireček valnou část bulhar
ského území. Své zkušenosti a výzkumy si pilně zapisoval a chystal pro 
větší knihu. Ukázkově z chystané knihy tiskl drobné cestopIsné črty jak 
v Per. Spisanii, tak v pražské Osvětě, ale knihu vydal v Praze v Matičních 
spisech teprve r. 1888 s názvem Cesty po Bulharsku. V této knize, 
která je základní ceny pro poznání Bulharska, bylo nahromaděno tolik 
látky zeměpisné, di"'jepisné a národopisné, jak jí do té doby nebylo a nikde 
snad od té doby rovněž není. Byla to důkladná kniha bystrých postřehů 
cestovních, založená na přísném základě vědeckém, se spolehlivou znalostí 
všech tehdejších vědomostí o Bulharsku, s kritickSrm užitím všech poznatků 

62) Konst. Ireček, BiíJgarski dne vnik, 1879-1884. Plovdiv-Sofija 1. 1930. 
S životopisem K. ]irečka str. XXXII + 517; II. 1932, str. 596, s podrobným rejstří
kem. V textu množství kreseb současných osobností, v čele portrét ]irečkův a na 
konci 1. sv. reprodukce deníkového zápisu z r. 1882. Odtud jsou čerpána naše data 
o bulh. pobytu ]irečkově. 
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starších cestovatelů po Bulharsku! o nichž Jireček psal do Per. 
Spisanija v 1. 1882-1884. 

Jirečkovy "Cesty po Bulharsku" společně s "Dějinami národa bulhar
ského" vytvořily konečně vrcholné dílo Jirečkovo Das Fi.irstentum 
Bulgarien, jímž se roku 1891 rozloučil se svou vědeckou činností bulga
ristickou, které věnoval plných dvacet let, neboť byl v té době již úplně 
zaujat pracemi o dějinách srbského národa, jichž přece jen nedokončil. .. 

Ale zatím se také v únoru r. 1884 rozhodl skončiti své bulharské práce 
a vrátiti se do vlasti. Nikdy se totiž netajil svým smýšlením a často bez
ohledně kritisoval cizí prostředí a své spolupracovníky - jeho deník má až 
drastické toho doklady, - často roztrpčen si zapsal, že okamžitě odjede, 
a zase se dal přemluviti, poněvadž by to bylo přece jen ve vlasti zapůsobilo 
špatným dojmem ... A dnes víme z běhu tehdejších událostí, že Konstantin 
Jireček přijetím ministerského křesla v Bulhar::,ku stál při panovníkovi 
v jeho boji proti lidu a tím že jako cizinec se uvrhl v nepříjemné světlo; 
víme také z jeho deníkových záznamů, že neustále čekal na své jmenování 
profesorem na pražské universitě, oč se jeho otec horlivě staral. A víme 
také, že teprve po zajištění řádné profesury v Praze se rozhodl v únoru 1884 
podati bulharské vládě žádost o propuštěnou, při čemž za hlavní důvod 
llvedl "povinnosti, které má každý vlastenec k své vlastní otčině". Tak to 
aspoň zapsal v Per. Spis. 1905 bulh. historik V. N. Zlatarski, jenž po prvé 
spravedlivě a uznale ocenil všestrannou organisační, úřední a vědeckou 
činnost Konst. Jirečka v Bulharsku. 

Jednání o pražskou profesuru bylo vedeno již od počátku roku 1883. 
Ke dni 16. dubna 1883 si zapsal Konstantin Jireček do deníku, že obdržel 
v té věci otcův dopis a že čeká ještě na zprávu Tomkovu: Gon měl míti 
stolici starých dějin, Rezek nových a Jireček středních. Dne 26. dubna byl 
ve sboru filosofické fakulty jednomyslně přijat návrh prof. Tomka, tehdy 
rektora pražské university, na jednání s Jirečkem o profesuře. Jireček si 
o tom udělal záznam v deníku dne 2. května 1883 s poznámkou, že mu 
v té věci psal prof. Rezek, nejstarší a nejvěrnější přítel Jirečkův. Jireček 
souhlasil se vším, dne 17. května také poslal Emlerovi, jenž byl v komisi 
s GolIem a Tomkem, plnou moc pro další jednání. Jireček měl největší 
naději na brzké skončení jednání a odjezd do Prahy, kde chtěl zahájit svou 
·universitní profesuru již na podzim téhož roku 1883. Neustále kolísal mezi 
rozhodováním: provždy v Praze anebo provždy v Bulharsku, jak si napsal 
do deníku dne 2. července 1883. Zatím však se přiblížila doba, kdy bylo 
nutno obnoviti bulharskou smlouvu na rok 1884. Pražské jednání se vleklo, 
jistoty nebylo a bulharská smlouva musila býti prodloužena, což se stalo 
v neděli dne 19. srpna. Jireček nechtěl při pražské nejistotě zůstati "trčeti 
mezi dvěma židlemi", jak řekl Tomkovi osobně o říjnové návštěvě v Praze 
téhož roku a jak si také do deníku zapsal. 

Pražská návštěva však přispěla k vyjasnění všech otázek a k ráznému 
vyřízení Jirečkovy profesury. Jireček shledal, že si všichni upřímně přejí 
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jeho příchodu, že česká universita po svém oddělení od německé znamenitě 
prospívá, že i vídeňské kruhy jsou mu nakloněny, a tak se vracel ze západu 
do Sofie s pevným rozhodnutím, že pražskou profesuru přijme. Od té doby 
zalétal v duchu často do Čech, jako vždy o sofijském Štědrém dni četl zase 
r. 1883 české verše a cítil se již více doma mezi svými nežli v Bulharsku. 
Kudy chodil, tudy přemýšlelo své vědecké práci a netrpěhvě čekal na roz
hodnou zprávu, kterou mu měl podati starostlivý otec. A ta konečně přišla: 
dne 13. února 1884 dostal telegram otCl1v: "Res feliciter perfecta!" 
To znamenalo, že byl Konst. Jireček od 1. října r. 1884 jmenován řádným 
profesorem obecných dějin na české universitě v Praze. 

Jmenování Jirečkovo zpúsobilo v Bulharsku značný rozruch: jeho 
přátelé mu blahopřáli, že se dostane k své vědecké práci, na místo, které 
mu právem náleží a jež bude pro něho výhodnější než bulharský neklid, 
nepřátelé byli zaraženi, poněvadž musili nahlédnout, že Jireček je velmi 
schopný muž, jenž mohl bulharské zemi přinésti mnoho užitku. Nejvíce 
byl postiž,en bulharský panovník Alexander 1. Battenberg, jenž viděl v Ji
rečkovi oddaného, svědomitého a spolehlivého spolupracovníka, spoléhal 
na jeho zdatný vliv při výchově bulharské mládeže, osobně ho prosil, aby 
zůstal a ještě do poslední chvíle se snažil, aby Jirečka v Bulharsku zadržel. 
Ovšem nadarmo -- Jireček hyl šťasten, že se opět dostane domů, k své 
vědecké práci, na "vzdělaný západ", mezi "vzdělané lidi". Vidina svobodné 
kariéry universitního profesora byla příliš silná a lákavá, než aby mohla 
býti zaměněna suchopárn:)Tm a nevděčným rovnáním knih v nově založené 
Národní knihovně sofijské ve vlhkých a nedostatečných místnostech. 
A tak Konst. Jireček setrval při své žádosti za propuštěnou z bulharských 
služeb ze dne 20, línora 1884 a dne 13. září téhož roku se nadobro rozloučil 
se Sofií a se svou bulharskou činností. Pospíchal do Prahy, aby se ujal 
profesury obecných dějin se zvláštním zřetelem k dějinám Slovaml a Bal
kánského poloostrova. Již 17. září 1884 byl v Praze, kde se octl podle bul
harské průpovědi jako "kachna v mlze", jak si sám zapsal, než se poněkud 
přizpůsobil pražskému podnebí a také prostředí.53) 

Konst. Jireček se vrátil domů, ale nepřišel do klidné doby. Česká věda 
právě tehdejšími spory o pravost Rukopisú řešila svou zralost a nezávislost. 
Na universitě bylo neklidno, plno nepřátelství, osobních sponl, soukromých 
i veřejných polemik, opravdový chaos, v němž se Jireček, toužící po klidné 
vědecké práci, dobře nevyznal. K tomu ke všemu se těch sporl1 činně 

zúčastnil jeho otec Josef a postavení synovo bylo tím nesnadnější, čím méně, 
jak se zdá, Konstantin Jireček v pravost Rukopisů věřil, ač se nikdy o věci 

63) Jednání o Jirečkovu pražskou profesuru můžeme přesně sledovati 
z jeho deníkových záznamů ve vyd. Argirova sv. II, str. 348, 354, 356, 359, 372, 383, 
384, 390-391, 397, 399,403 (důležitý rozhovor s Tomkem v Praze), 457, 467 a passim 
až do konce. - O bulh. vztazích v očích Al. Konstantinova Baj Ganja srov. J os. 
Páta, Osvěta, 1919, 297-298. O Slavjaninu rusenském Jireček v Bulh. deníku_ 
vyd. Argirov, str. 484, 501. 
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nevyslovil. Vždyť v době bulharského pobytu sám rázně odmítl Verkovi
éovu bulharskou Védu jakožto falsifikát! 

Což divu, že se mu za takových poměrů Praha znelíbila. ZažiH s otco
vými útrapami mnoho vlastního neklidu a zejména po předčasném skonu 
otcově toužil ven, pryč z Prahy, třebas i zpět do Bulharska, kde si také 
BulhařI založili vlastní Vysokou školu, universitu, pro niž on sám vypracoval 
první program a na niT. ho srdečně a naléhavě zvali ... Na pražské univer
sitě konal vzorně své povinnosti, ve školním roce 1889-90 byl děkanem 
filosofické fakulty, ale pro přísně omezen~T rozsah oboru jihoslovanského 
a balkánského beze zření k ostatním slovansk(rm národům neměl asi mnoho 
posluchačů. 64) Zato měl dosti možností badatelských v~ třech bohatých 
pražských knihovnách - v universitní, musejní a Král. české společn~sti 
nauk. a také dosti možností k získání cenných materálií zájezdy do bohatého 
archivu dubrovnického. Z těchto archIválií vytiskl v ČČM r. 1886 důležitou 
stať Srbský cář Uriš, král Vlkašín a Dubrovčané v 1. 1355 až 
1371, v níž dokázal, že Vukašín nebyl vrahem Urošovým, poněvadž Uroš 
VukašÍna přežil. V Rozpravách České akademie r. 1893 vytiskl studii 
o Poselství Republiky dubrovnické k císařovně Kateřině II., 
kde podal mnohocenn}Th příspěvků jak k dějinám jihoslovanským, tak 
také k dějinám ruským. Tamže v LÍvodě podal Jireček cenný přehledný 
obraz dubrovnické republiky od r. 1683 a v dodatku do r. 1808. Šlú o vá
lečný spor Dubrovníka s Ruskem za rusko-turecké války r. 1768-71. 
Uceleněji načrtl dějiny dubrovnické republiky ve slavnostní přednášce ve 
vídeňské akademii věd r. 1899 Die Bedeutung von Ragusa in der 
H andelsgeschichte des Mittelalters, kterou vytiskl v akademickém 
almanachu téhož roku 1899. 

V té době působil již Konst. Jireček šest let na universitě vídeňské jako 
profesor slovanské :filologie a slovanských starožitností, třebaže se opět 
omezoval jen na dějiny balkánské. *) -

Přechod Jirečkúv z university pražské na vídeňskou zpúsobil mezi 
nezasvěcenými podiv. Jireček přece opustil bulharskou kariéru proto, abv 
mohl své síly věnovat otčině, a najednou chvátal do Vídně! A přece t~ 
bylo přirozené: Jireček nebyl v Praze spokojen a tudíž rád přijal j agiéovo 
vyzvání k přijetí druhé vídeňské stolice slavistické. Máme dnes o tom 
přesné svědectví samého Jagiée v uvedeném zde již akademickém nekrologu 
vídeňském na str. 4(l a n. Tam se J agié přímo brání myšlence, i ako by byl 
využil pražské nespokojenosti Jireckovy a získal ho pro vídeňskou profesuru, 
prý sice něco takového o nespokojenosti tušil, ale přesně nevěděl; chtěl prý 
jen posloužiti vědě. Jireček tehdy velmi se rozmýšlel a přece odpověděl 

64) J. Bidlo v nekrologu, AlmanachČesk. akad. 1918, str. 164. Viz v pozn. v listě. 

*) Srov. hodnotící článek Vlad. éoroviée "Konstantin Jireček a vědecké 
studium Balkánu" v díle "Co daly naše země Evropě a lidstvu" sv. II (Praha 1940), 
str. 126-128. A. F. 
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kladně. Rozmýšlel se, jak cítíme ze zachovaného dopisu k Jagiéovi ze dn~ 
2. ledna r. 1892 ze slov: "Mnoho jsem o tom plánu přemýšlel. Jsou důvody 
- pro i contra ... " 

A Jireček měl dúvody pro pražský pobyt: poměry domácí, rodinné' a 
hmotné, tři pražské velké knihovny, dále zděděné vztahy a určitý genius 
loci. Také nepěkné poměry na universitě se zlepšily. Na druhé straně si však 
Jagiéovi postěžovalna malý vědecký zájem o svúj obor ("vědecké zkoumání 
evropského jihovýchodu se zde pokládá za nčco exotického"), na nepěkné 
poměry pražských vědeckých společností a krátkozrak\' šovinismus, kdežto 
ve Vídni bylo možno předpokládati širší obzory, větŠí zájem o příslušný 
obor a tím také snad větší pracovní chuť ... /15) 

A tak vídeňskou profesuru přijal a své přednášky zahájil 1. dubna 
r. 1893. Učinil tím z Vídně v}'znamné středisko svého oboru, jak bylo VT.dy 
vděčně vzpomínáno jeho posluchači z jednotlivých slovanských zemí. 
Zahloubal se tu úplně do svých fakultních povinností a do s';é vědecké 
práce, vedle nichž s českými přispěvky pamatoval pouze na Ottův slovník 
naučný a na V~čkovu Osvětu, do níž r. 1895 přispěl znamenitfrm jubilejním 
článkem P. J. Safařík mezi Jihoslovany. Jinak pokračoval horlivě ve 
svých studiích dubrovnických a srbských, 7 nichž úryvky tiskl v Jagiéově 
Archivu: tam na př. upozorřlOváním na dubrovnickou literaturu dal základy 
k soustavnějšímu studiu o této literatuře. Podobně upozornil na možnost 
výkladu místních balkánskfrch jmen podle chrámú nebo podle středověkých 
legend v rozpravě Das christliche Element in der topographi
schen N omenclatur der Balkanlii.nder (v Sitzungsberichten vídeň
ské akademie 1897). Dějiny zbytkú římského nebo románského obyvatel
stva v dalmatských městech a jejich nenáhlý zánik pod slovanským 'vlivem 
vypsal v třísvazkovém díle Die Romanen in den Stii.dten Dalma
tiens wiihrend des Mittela1ters (v Denkschriften vídeňské akademie 
1901-1904) a j. A přitom Jireček stále pracovalo druhém svém životním 
díle - o dějinách srbských. V roce 1911 vytiskl ve sbírce Allgemeine Staaten
geschichte první svazek. svého vrcholného díla Geschichte der Serben, 
vyličující dějiny srbské do marick.é bitvy r. 1371. Přechodem k 2. svazkL 
byla kulturně historická práce Staat und Gesellschaft im mittel
alterlichen Serbien v Denkschriften 1912-1914. Z druhého svazku 
dějin srbských vyšla jen první část, kterou posmrtně do tisku připravil 
V. Jagié r. 1918.66) Obsahovala dějiny let 1371-1583. Z ostatního zbyly jen 
náčrty. Osud nedopřál Jirečh.ovi dokončiti dějiny země, kterou nejdříve ze 
slovanských krajú poznal jako dvacítiletý student a o níž psal svou první 
dúh.ladnější stať do Vlčkovy Osvěty r. 1875. Jireček nestačil časově dílo 
své zpracovat, třebaže krom krátkých oddechú a studijních cest se úplně 
věnoval sv ~ práci. M('-1 ovšem také nové povinnostI v ah.ademii věd, v archiv-

65) J agié v cit. nekrologu, str. 46 a n. 
66) V. cit. nekrolog, str. 52, 64 a n. 
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ní radě i jinde; kdekoliv bylo to požádán. A rád pohovořil také se svými 
posluchači, když se jeho rady a pomoci dožadovali.67) 

A přitom byl oddaným synem ovdovělé matce, kterou pochoval po 
náhlém a nečekaném jejím úmrtí dne 20. listopadu r. 1895, načež sestru 
Svatavu vzal k sobě do Vídně po uspořádání pozůstalosti. A na své rodinné 
štěstí úplně zapomněl. To tam bylo letmé zahoření k duchaplné Charvátce 
Klotildě Cvětišiéové, ředitelce dívčího gymnasia v Sofii, Jireček stárla teprve 
v šedesáti letech se oženil. Byl to osudný omyl, jenž ztrpčil poslední chvíle 
tohoto velkého učence, jemuž jen sestra Svatava se snažila zpříjemniti 
těžké chvíle světové války ve vídeňském prostředí. 

Je to jistě pozoruhodné, že Konst. Jireček, který měl veliké úspěchy 
vědecké, nebyl osobně zrovna nejšťastnější a nejspokojenější: od mládí jsa 
křehkého zdraví, stále byl znepokojován rozmanitými příznaky chorobnými, 
jež mu překážely v jeho práci a zpl1sobily také bolestnou smrt dne 10. ledn a 

. r. 1918. Odešel v něm před rozkladem Rakousko-Uherska uznaný nejlepší 
znatel balkánských dějin., jehož zásluhy za živa byly odměněny řádným 
členstvím akademie vídeňské a pražské, dopisujlcím členstvím akademií 
charvátské, macTarské, ruské, srbské, bulharské a mnichovské, členstvím 
mnoha vědeckých společností domácích i zahraničních, ruského archeolo
gického ústavu v Cařihradě a j. Byl majetníkem několika vyznamenání, 
mezi nimi první zlaté medaile "litteris et artibus" od bulharského knížete 
Alexandra, a měl titul dvorního rady. 

* * * 
Zachované listy z korespondence Konstantina Jirečka 

s jeho strýcem Hermenegildem, jež dále uveřejňuji s příslušným 
komentářem, mají cenu nejen pro poznání života a díla obou pisatelů, 
jejich práce, smýšlení a názorů, nýbrž také pro jejich vnitřní život, pro 
jejich upřímné a oddané splynutí rodjnné. Listy Konstantinovy mají však 
ještě mimořádný význam tím, že vyvracejí Jagiéovo mínění, jako by Kon
stantin Jireček byl pouhý suchopárný vědec, jenž neměl smyslu pro nějaké 
zájmy a city osobní, neřkuli politické a národIlí. Listy Konstantinovy 
ukazují jasně, že se jejich pisatel zajímalo všechno veřejné a národní dění, 
že je často doprovázel velmi břitkými poznámkami, že měl při tom na mysli 
až dojemně touhu po překonání soudobé české malichernosti a prostřednosti, 
dále že oddaně lnul ke své rodině a k svému příbuzenstvu, o něž se stále 
zajímal a o nichž všechny zprávy vždycky vděčně potvrzoval. 

Jako jeho otec Josef a strýc Hermenegild měl také Konstantin Jireček 
neobyčejně vyvinuté umělecké cítění, velmi rád cestoval a téměř básnicky 
dovedl zachytit cestovní nálady líčením ve mnohých listech. 

Jak Hermenegildovy, tak Konstantinovy listy jsou psány dobrou 

67) Podrobněji o dílech Jirečkových a jeho životě V. J agié v cit. nekrologu, 
rovněž tak M. Murko v cit. nekrologu v Rozpravách, Jos. Páta rovněž v nekro
logu ve Vlčkově Osvětě 1919, str. 296. 
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češtinou a přirozeným českým slohem, až to překvapuje v cizím prostředí, 
kde žili. Konstantin psal vyrovnaně a klidně - mě.lť dosti pokdy - Hermene
gild často chvatně, při namáhavém zaměstnání úředním a při starostech 
rodinných, jichž byl Konstantin úplně prost. 

Nuže, nechť mluví listy*) samy tklivou mluvou zašlých let, s připome
nutím mnoha dějů ze života jejich pisatelů, z veřejného života českého 
i ze soudobých událostí evropských! 

*) Jsou spořádány chronologicky a ponechán v nich původní pravopis, až na 
zřejmá přepsání. O originálech v. poznámku na konci jejich seznamu. A. F. 



II. 

VZÁJEMNÉ DOPISY 

KONSTANTINA JIREČKA A JEHO STRÝCE 

HERMENEGILDA JIREČKA 



1. 

1861 - dne 13. dubna. Synovec Jireček píše strýci k narozeninám. l ) 

Milý streyčku! 

Přeju Tobě ke svátku všeho, co si přeješ sám, a prosím, abys mne 
-vždycky měl rád. 

Ve Wídni dne 13. dubna 1861. Josef Jireček. 

2. 
1872 - 13. srpna. Hermenegild Jireček píše z Vídně synovci Konstantinovi do Vys. 
Mýta. BlahoPřeje mu k vědecké prvotině - k Bulharskému knihopisu a upozorňuje, komu 
je třeba dílo poslat. Píše o korekturách Šafaříkových Památek a přiPojuje řadu rodinných 

Milý Pepíku! 

zpráva pvzdravú.2) 

Ve Vídni dne 13. Aug. 1872, 
po skonání starého světa.3) 

Gratuluji Tobě, že prvotiny literního umění Tvého vydávají se zrovna 
na přechodu ze starého - včera zašlého - do nového - dnes započínajícího 
světa! Pan Načovič poslal mi per postas exemplár tvé Blgarské Bibliografie, 
kterou nepochybně vůbec rozesílá.4) Upomeň ho anebo sám pošli také 

1) Jeto nejstarší list Konstantinův a zároveň doklad úhledného a správného 
psaní ani ne sedmiletého synovce (jeho snímek v příloze). Tehdy se podepsal Josef, 
poněvadž jméno Konstantin přijal po biřmování až na jaře rokú 1868 (viz v úvodě 
na str. 43-44). 

2) Mezi prvním a druhým listem synovce Konstantina a strýce Hermene
gilda je časový odstup více než jedenácti let. V té době již nebydlil strýc Hermín ve 
společné domácnosti s bratrem Josefem: oženil se dne 30. srpna 1870 se svou sestře
nicí Julií Vokounovou a bydleli ve 4. vídeňském okrese (Wieden) v Schlusselgasse 2. 
Jeho synovec Konstantin právě před tím zakončil gymnasium v Theresianus vyzna
menáním a chystal se na pražskou universitu. Na prázdninový oddech zajel do Vys. 
Mýta, kamž mu strýc Hermín psal. 

3) Žertovný přídavek k datu měl býti narážkou na tehdejší jalový poplach 
s kometou, která prý měla rozbít svět. Viz o tom v poznámce k dalšímu listu. 

4) Byl tím míněn Konstantinův"Knigopis na novobalgarskata knižnina 
1806-1870", vyšly ve vídeňské tiskárně Sommerově r. 1872 na 48 stranách jako 
příloha k VII-VIII. sv. brajlského Periodičes. spisanija. Vyšlo také samostatně se 
zvl. francouzským nadpisem: Bibliographie de la littérature bulgare mo
derne. Nebyla to prvotina, poněvadž Konst. Jireček již r. 1871 vytiskl v pražském 
Časopise Českého musea (str. 79 a .n.) drobné literární zprávy jihoslovanské; označil 
je cyrilským - tI (č) -. V té době také ops:?} z pozůstalosti Šafaříkovy starosrl1ský 
text proroctví a espo ty Štěpána a poslal jej Daničiéovi do Starin (vyšlo r. 1874). 
- Grigor D. Načovič (1845-1920), významný bollh. veřejný pracovník a politik, 
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exemplár panu direktorovi gymnasia Theresianského a jeden bibliotece 
Theresiánské jakožto někdejší chovanec toho ústavu. Ukážou to zajisté Šmer
linkovi jako poloviční div světa! a on na to bude koukat, vyvalovat OČi!l) 

Přišla korrektura z Prahy Památek jihoshvanskfTch:2) mám to po~lat 
Tobě anebo tatínkovi s rukopisem či bez? Také Věnac přichází (2 čísla) -
kam s nimi?3) Přivezu to vše s sebou, až na počátku septembra přijedu do 
Meyta. 4) 

Dostal-li dědeček mou posilku s čajem, kde byla mappa pro Tebe a 
littera monitoria pro Vládka5 .) 

U Vás v příbytku v předních místnostech se bílí, žlutí, čistí, myje, 
drhne, leští, barví atd. atd. 

V zavřeném bytu jsou uvězněny láhve s vínem, s višňovkou, okurky 
naložené atd. atd. Dostáváš-li často písmo z LLŽan?6) Mohl bys také psáti, 

rodák svištovský. Vystudoval v Cařihradě francouzskou školu, načež odešel 
jako politický uprchlík do Vídně, kde navštěvoval obchodní školu a. vénoval 
se obchodu. Byl to první Bulhar, s nímž se Konst. Jireček seznámil, li něhož poznal 
bulharský jazyk a bulharskou literaturu a od něhož čerpal mnoho poučení pro své 
bulharské práce. Načovič Jirečka v jeho práci podporoval a vzal také do komise jeho 
novobulharskou bibliografii. On také horlivě usilovalo získání Jirečka do bulhar
ských služeb po osvobození: byIť tehdy také členem prvního bulharského Národního 
shromáždění. Jako dobrý finančník několikrát zaujímal ministerské křeslo a působil 
v zahraniční službě diplomatické. Konstantin Jireček často o něm píše ve svém 
Bnlh. deníku. (Viz vydání St. Argirova v Sofii 1930 a 1932 podle rejstříku.) 

1) Vídeňská akademie tereziánská. krátce Theresianum zvaná, byla 
založena Marií Terezií r. 1745 pro vzdělání šlechtických synkú do státní a hlavně 
diplomatické služby. Od r. 1848 sméli na akademii studovati jako externisté také 
občanští synkové státních úředníkll, zvláště zasloužilých. K nim patřil Josef J ireček 
a proto směl Konstantin na gymnasiu tereziánském studovat. (Druhým oddělením 
vedle gymnasia, shodného osnovou s ostatními rakouskými gymnasii, tyla orientální 
akademie.) - Šmerlinkem je míněn známý rakouský státník, rytíř Anton von 
Schmerling (1805-1893), Vídeňan, jenž také zasedal v kuratoriu Theresiana. 

2) Šafaříkovy Památky dřeyního písemnictví Jihoslovanúv, 2. vyd. 
v Praze 1873 (1. vyd. 1851). Pořídil Josef Jireček, doplniv 1. vydání texty nově nale
zenými v pozůstalosti Šafaříkově. Jos. Jireček tehdy na IX. str. předmluvy pozna
menal, že rejstřík k Památkám "sestavil Šafařikllv vnuk J. K. Jireček". Z Hermene
gildova listu vysvítá, že Konstantin pomáhal otci také při korekturách. 

3) Vienac zabavi a pouci. Vydávala od r. 1869 Matice ilyrská v Záhřebě. 
4) Hernlenegild Jireček pravidelně na dovolenou zajížděl do Vys. Mýta, 

kde se mohl setkati se všemi příbuznými. Toho roku 1872 byla choť Hermenegildova 
s tříměsíční dceruško1l Mollinkou u sestry ?;{arie Hruškové v Kvasinách u Rychnova 
nad Kněžnou. Za nimi asi potom také Hermenegild z Vys. Mýta odjel. Zpět musili 
ovšem zase přes Vys. Mýto. 

5) Dědečkem je míněn otec Hermenegildův kovář Josef Jireček. Vládkem 
nazýval synovce Ladislava Škorpila (nar. 5. list. 1853 ve Vys. Mýtě, t 1924), 
pozdějšího gymnasijního profewra v Kerči na Krymu v Rusku a ředitele tamního 
carského musea. 

6) Lužany, zámek a statek na Přešticku, sídlo presidepta České akademie Jos. 
Hlá vky, s nímž se oha Jirečkové přátelsl;y stýkali a kamž také Josef Jirečeki se s\'ou 
rodinou zajížděl. 
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co robíš. Budoucí týden máme zase obětovat Šumavě a vílám Českého lesa 
starého Nostice! Gindely se žlutov hazukou, bílýma spodkama a slaměnvm 
kloboukem se má též dostavit na mejdan. l ) -

S Bohem buď, uŽÍ'::ej ferií a pozdravuj dědečka, Emana, tetičku Pepu, 
Boženku atd. atd. a u Skorpilův2 .) 

P. Padour včera vstoupil u pošty 
do služby; v neděli ráno hyl u mne 
s listem Emanov}Tm. 3 ) 

3. 

Tvůj Hermenegild. 

1872 - 14. srpna. Konstantin Jireček píše stryci Hermenegildovi z Vys. l11yta do Vídně. 
Svou bulharskou bibliografii bude rozesílat sám, také v korekturách Šafaříkovych Památek 
chce pokračovati ve Vys. Mj,tě. Jinak užívá prázdninového oddechu v Přírodě a na vy-

cházkách, nejvíce ve společnosti s bratrancem Ladislavem Ško1'pilem. 

Ve Vysokém Mýtě, 14. Aug.1872. 
Milý strýci! Po kométové noci. 4) 

Dnes ráno obdržel jsem Tvé psaní i nemeškám s odpovědí. 
Exemplář bibliografie dostane i Theresianum, až jen počnu s rozesílá

ním, neboť sem právě dnes dostal celou bednu výtiskův sem do Mýta. 
Parná tky, prosím, pošli mi sem do Mýta, i s rukopisem. "Vienac" 

mi pošlou naši, jakmile se z Čech vrátí do Vídně, počátkem října s mými 
knihami. 

") An t. Gindely (1829-1892), český historik, první r'editel Zemského archivu 
a profesor pražské university. Stýk?l se přátelsky s oběma Jirečky. Mejdan, jihoslo
vanský výraz pro zápas nebo závod, závodění (zde v pěším pochodování), přejatý 
z tureckého jazyka. Jirečkové rádi cestovali a s nimi často chodil také Gindely, ob):
~ejně v uvedeném letním ústroji, jer:;ž vzbuzoval pozornost. Tehdy šlo o výlet na 
Sumavu do lesl! hraběte Nostice. 

2) Vysokomýtští příbu zní: děd eček - kovář Josef Jireček, Eman - strýc 
!wvář a zvěrolékař Ema nuel Jireček, Hermenegildllv bratr (nar. 1. ledna 18:Ú, 
zemřel 10. května 1877), Pepa, nejmladší sestra HermenegiJ.dova Josefka, nar. 1. 
ledna 1843, zemřela svobodná dne 25. března r. 1912, - Boženka, sotva 14měsíční 
dcerka strýce Emanuela; u Škorpilů - sestra Hermenegildova Anna (nar. dne 14. 
února 1829, zemř. dne 23. října 1897), provdala se za Václava Škorpila, s nímž 
měla v 1. 1850-1871 celkem 12 dětí: tři zemřely, na živu zl!stalo devět. Z nich byli 
braUí Hermenegild (1858-1923) a Karel (1859-1914) profesory ve Varně a zaslou
žilými bulh, historiky-archeology. O Ladislavu v. pozn.5nastr. 62.-Václav(1851 až 
1924) byl spráycem musea ve Vys. Mýtě a Josef (1856-1931) ředitelem musea v Plzni, 
Rud,ol~ (1867-~939) byl řezbářem v Čes. Budějovicích, předposlední Leopold (1869) 
byl redltelem Sustrových závodů ve Vojkovici u Mělníka a nejnlladší J a rosla v 
(1871-1928) sklena řil v rodném Vys . .Mýtě. 

3) Paďour, asi jeden ~ mnoha kra'janů, jimž Hermenegild Jireček rád a úsněšně 
posloužil. Náležel pravděpodobně do rodiny tisovských Pad'ouriI, o nichž napsal .J osef 
Jireček heslo do Hermenegildovy knihy o Vys. Mýtě 1884. ~ 

4) Z velkého "strachu před kometou" se st?l jen "kometový frc". 
Komet" se skutečně neobjevila. Zato se objevila starší rozmarná Píseň o kometĚ:, 
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Posilka Tvá na dědečka došla. Za mapu skládám povinné díky. Leč 
bohužel nebylo možnosti, abych jí prakticky užil. Po návratu z Chrudimi, 
kdež sem ztrávil 2% dne, nebyl sem z Mýta na žádném větším výletu. 
Minulou neděli chtěl sem vyjíti s Ladislavem pěšky do Brandeysa n. O., ale 
tento příjemný výletek roztříštil se na pohodlnosti pana Lacka, který raději 
četl doma za pecí Iliádu; bylť překrásný den. V sobotu chtěli sme vyjeti do 
Ullersdorfu v horách, navštívit Václava, ale pošmourný čas nás od této 
několikadenní cesty odstrašil. 1) Vůbec je počasí jaksi nejisté; někdy afri
kánské parno, jindy hustý déšť. 

Včera byl veliký "kometový frc" na poště, s hudbou. Na rozích leskly se 
včera plakáty s pozváním; o půlnoci prý ukážou kometu, kterouž chytili ve 
sklepě na pivě. Bylo nabito. Seděl sem tam se strýcem Emanem až do půl 
jedné, když se už opice ze všech stran ozývaly. Jiní odešli až ráno. 

Svůj prázdný čas zde trávím velice pohodlně. Potloukámť se celý den 
po lesích a po lukách, vyhledávaje krásná místa, abych se tam, odloživ 
kabát, natáhl na koberec přírody a krásného dne buď obdivováním přírody, 
buď čtením básníků užíval. Mnoho chodíme s Ladislavem. Pročetli sme, 
nejvíce v Boře a na břehu řeky u Šňakova celý jeden svazek Stanka Vraza, 
pobuřujíce lesní a vodní víly zvuky jazyka zde neznámého. Bor nám zoškli
vila banda cigánská, usadivši se tam. 2) 

Často bývám se strýcem Emanem na vesnicích, jako v Cerekvici nebo 
v Tisové. Na takovýchto vycházkách viděl sem všeliké scény opravdu 
originální. 
složená Bol. Jablonským r. 1857, kdy podobný strach hrozil (kometa přišla roku 
1858). Pospíšilův Velký národní kalendář v Praze na rok 1872 přetiskl 
tuto píseň v předpokladu, že i roku 1872 bude strach z komety zbytečný. Zpívala se 
jako "Loučení, loučení: Vojtíšku, Vojtíšk#, což je to sml~tná věc, jak srdce bolest cítí, když 
se musí 1'Ozloučiti s tím světem mládenec!" Nešťastná kometa, co hvězdy zametá atd., 
tak zpívala rozmarná Píseň se závěrečnou výzvou: Nl{Ž, milí přátelé, s Vojtíškem na 
čele! Užívejme tedy světa, dokud nepřijde kometa, bavme se vesele! - Ve Vys. Mýtě té 
rady plně uposlechli, jak vypsal Konstantin ve svém listě! - Jak vím z ochotné '-právy 
našeho astronoma, univ. prof. dra Vlad. Heinricha (v listě ze dne 4. list. 1941) byla 
tehdy očekávána kometa Bielova, t. j. kometa, která dostala název od josefov
ského setníka Biely r. 1826, ačkoliv byla známa již z objevení r. 1772 a. 1805. V roce 
1845 Bielova kometa praskla a rozpadla se ve dvě části, kteréž byly znovu pozorovány 
při návratu r. 1852, 1859, 1865 a byly s napětím očekávány v srpnu r. 1872. Ale ko
meta se již nedostavila. Místo ní se téhož roku 1872 dne 27. listopadu objevil nádherný 
ohňostroj padajících meteorů. Tento ohňostroj se vždy potom objevoval v listopadu, 
L.vláště jasně v bývalých periodách Bielovy komety (hlavy), na pl\ dne 27. list. 1885. 
Tomuto listopadovému roji létavic se podle Bielovy komety říká Bielidy (anebo podle 
souhvězdí Andromeda Andromedidy). Také ve Vys. M)Ttě pozorovali dne 27. listopadu 
r. 1872 velké padání hvhd: zapsal to do své pamětní knihy mlynář Karlouš Richter. 

1) Ladislav - bratranec Ladislav Škorpil, jenž hned dále přezděn Láckem. 
(Srv. 5. pom. na str. 62.) 

2) Dvůr Šňakov, Š nakov, severně od Vys. Mýta, u řeky Loučné. O něm 
Herm. Jireček v knize Vysoké Mýto na str. 31 a n. - Bor, tamní borový hájek, 
oblíbená procházka vysokomýtských občanů. - Stanko Vraz (1810-1851), slovinský 
básník, slavný pěvec ilyrského hnutí na slovanském jillU. 
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Minulou neděli popadl mně u Lípy starý Šembera; vypravoval mi asi 
hodinu o svých studentských cestách a kouscích. Je zde se slečinkou, kteréž 
si nikdo nevšímá. I ) 

S Ladislavem podíval sem se asi před dvěma týdny na Litomyšl. Na 
počátku tohoto měsíce jel sem s tetou Škorpilovou a s Ladisl. do Chrudimi 
pro Hermínka. Vysvědčení má (z III. tř. realn. gymn.) obstojné; z řečtiny 
dokonce "chvalitebně". Ale nemluvný je jako dříve. Z Chrudimi chtěl sem 
ještě téhož večera domu (!), ale Tůma a Saláček mne zdrželi. Viděl sem pak 
všecko, což v Chrudimi viděti lze, také všecky hospody, chodě se strýcem 
Lojzíkem zapíti každou pamětnost, kterou sme právě ohledali. 2) Třetího dne 
mně zavezl dostavník do Pardubic, kdež sem se z nenadání setkal s Veberem 
a Šťastným, kteří jeli na inspekcí škoP) Odtud sem se vrátil po dráze domů. 

Nedávno mi psal Emler. Ptal se mne, zdalis ve Vídni aneb na dovolené; 
rád bych Ti psa1. 4) 

Náramný hluk zde způsobila zpráva o odhalení bídnictví Sabiny, 
o němž jsou teď noviny plny.5) 

Dnes večer je věneček u Lípy. Zej tra nějaká merenda střelecká v Drá
~ech. V neděli za týden hrají studenti divadlo: "Zapovězené ovoce" od 
Stolby, nemýlím-li se. 6

) Zábav tedy dost. 
Naši mně z Lužan psávají dost zhusta. K cestě šumavské přeji Vám 

mnoho štěstí a především nezkalené počasí. 
Prosím konečně za odpuštění, že sloh a kaligrafie tohoto listu snad 

příliš před oči staví, že sem seděl přes půlnoc na poště. 
Máme zde Viktora z Kutné Hory.7) Kluk 16 let a 4 měsíce starý, ale 

vzrůst i rozum náleží 9letému chlapci. Umí strašně jíst. . 
S Bohem! 

Pozdravení od nás ode všech. Tvůj Jos. Konstantin. 
.1) Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), významný vysokomýtsky rodák. 

PraVIdelně s dcerkou Zdenkou (nar. 19. května 1841 v Olomouci, zemř. 30. července 
1912 ve Vys. Mýtě) do Vys Mýta zajížděl. 

2) Hermínek - Hermenegild Škorpil, pozdější bulh. profesor ve Varně. 
V Chrudimi sklenařil strýc Lojzík, t. j. Alois Tůma, druhý syn vysokomýtské 
tety Anny: "Hermínek" bydlil u něho. 

3) Josef rytíř Pravomil Webr (1831-1908), vynikající český školský pra
covník, ředitel české reálky v Ječné ulici v Praze, od r. 1869 zemský školní inspektor, 
od r. 1880 ve vídeňském ministerstvu kultu a vyučování. - Jan Ev. Šťastný 

(1824-1913), významný český pedagog, r-ed. čes. reálky v Praze, předseda komise pro 
čítanky pro školy obecné atd. 

4) Josef Emler (1836-1899), pražský měst. archivář a univ. profesor, od r. 1871 
redaktor musejního časopisu pražského. 

5) Karel Sabina (1813-1877), český spisovatel, skladatel libreta Smetanovy 
Prodané nevěsty a j. Od r. 1859 byl ve službách tajné policie jako konfident a agent 
a právě v roce 1872 byl veřejně usvědčen. 

6) Konstantin Jireček se nemýlil: studenti hráli "Zapovězené ovoce", frašku 
od Jos. Štolby, právě tehdy novinku (1872). 

7) Viktor - syn tety Veroniky roz. Jirečkové, provdané za Jos. Hauffa 
v Kutné Hoře. Ke všem. rodinným jménům viz připojený rodokmen. 

J. Páta: Korespondence ]irečkú 5 
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4. 

1872 - 9. září. Konstantin Jíreček píše do Vídně strýci Hetmenegildovi z Prahy, kamž 
zajel, aby si PřiPravil věci na tamní vysokoškolské studium. Ubytoval se u strýce Vojtěcha 
Šafaříka. Matka se sestrou Svatavou Přijely za ním. Po zajištěni bytu u prof. Studničky 

se zase všichni vrátili do Vídně. 

V Praze, 9. září 1872. 

Milý strýci! 

Se zprávou o svém příjezdu sem do Prahy pro meškal sem se až do dneš
ního dne. Byloť mnoho běhání a kšeftův, návštěvy, kupování a objednávání. 

Cesta byla velmi dlouhochvilná, zvláště pro veliké horko, které bylo na 
štacích, kde se déle stálo, věru nesnesitelné. V Pardubicích nalezl sem, pro
cházeje se po nádraží, Šedu;1) ani sem ho nepoznal, pro velikou zarostlou 
bradu. Do Prahy sme přirazili o půl třetí hodiny. 

U Vojtěcha strýce již na mne čekali.2) Sotva sem se naobjedval, spěchal 
sem na Smíchovské nádraží. O 6. hod. přijela maminka se Svatou. Zůsta
neme zde tuším až do pátku. Tatínek vydal se mezitím se sestrami a s paní 
Hlávkovou sám na cestu po Šumavě.3) 

Včera a dnes chodím od rána do večera. Příbytek budu mít nepochybně 
u prof. Studničky, dokončiv toto psaní, hned se tam vypravím.4

) 

Ladislavovi psáti budu až bude více kdy.5) 
Pozdravení všem ode mně, od maminky a od našich. 

NB. Prosím za odpuštění, že tak 
hrozně a neobyčejně škrábu. 

Zůstávám Tvůj 
Pepík. 

1) Šedou jest asi míněn známý spoluzakladatel a organisátor českého průmyslo
vého školství Fran tišek Šeda (1830-1898), litomyšlský rodák: působil v té době 
v Praze, od r. 1876 byl správcem Prúmyslové školy a od r. 1883 přednostou jejího 

mechanicko-technického odboru. 
2) Vojtěch Šafařík (1831-1902), bratr Konstantinovy matky, první český 

učitel chemie na české technice v Praze, zakladatel a redaktor "Zpráv spolku chemiků 
českých" (1872), potom profesor astronomie na české technice a konečně na univer

sitě v Praze. 
3) Svata _ nejmladší sestra Konstantinova Svatava. Konstantin byl prvo

rozený (1854), po něm přišla Ludmila (1856), pak Helena (1857), poslední Svatava 

(1863). Viz připojený jirečkovský rozrod. 
4) Fran t. Josef Studn ička (1836-1903), vynikající český matematik, od roku 

1864 dOcent a od r. 1866 profesor matematiky na české technice, od r. 1871 na uni

versitě. 

5) O bratranci Ladislavu Škorpilovi, nejmilejším vysokomýtském druhu 
Konstantinovu viz pozn. 5 na str. 62. a připojený rozrod, větev škorpilovskou. 
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5. 

1872 - 10. prosince. Hermenegild Jireček píše z Vídně synovci Konstantinovi do Prahy. 
Prosí o vyřízení některých literárních récí, jež potřeboval k svým právnickým děJePisnj,m 

studiím. 

Ve Vídni dne 10. Decb. 1872. 

Milý Pepi! 

Slyším s potěšením, že se na svátky vánoční podíváš do Vídně: i těším 
se na to, že Tě zase spatřím jako samostatného jonáka-filologa!1) 

Že pak povezeš některé věci v kufříku, mohl bys také přivzít něco pro 
mne a sice: 

Pan Vrťátko dává některé rukopisy pro mne opisovat: zeptej se, je-li 
co hotovo, že bys to vzal nyní s sebou, ježto je k tomu příležitost dobrá. 2) 

Také bych rád měl spis Kalačova o "Ruské pravdě" v 4° z biblioteky 
dědečkovy: sděl to Vojtěchovi, a Vrťátko Ti pak exemplár vydá.3) Sejdeš-li 
se s Vojáčkem, sděl mu, že mne rukopis Veithových žalmů náležitě došel 
a že mu po svátcích přineseš zprávu o dalším běhu.4) 

Emler by Ti mohl sděliti, má-li křižovnický rukopis Všehrda ještě 

1) Pisatel chtěl pozdravit svého synovce hlavně jako filologa. Ale Konstantin 
studoval na pražské universitě v 1. 1872-1875 hlavně dějiny s pomocnými vědami 
při čem~ pravděpodobně klasickou i moderní filologii studoval rovněž jako věd; 
pomocne. 

2) Antonín Jaroslav Vrťátko (1815-1892), po Hankovi musejní bibliotekář, 
vL }861-1864 redaktor Časopisu českého musea. Byl v přátelských stycích s oběma 
JIreck~ -:- otcevm Jos~fem i st~ýcem H,ermen.egildem - už pro stejné názory o pravosti 
RukopISU. SvedectvIm toho Je bohata korespondence Jirečků s Vrťátkem, uchovaná 
v lIterárním archivu knihovny Národního musea v Praze. Konstantin Jireček Vrťátka 
sám charakterisoval v Osvětě 1895, 391. 

. ~) Nikolaj Kalačov, Izslědovanija o Russkoj pravdě 1. Predvaritel'
n!Ja Jurid. svěděnija dlja polnago objasnenija Russkoj pravdy. Moskva 1846. Kalačov 
tehož roku vydal tamtéž i Tekst Russkoj pravdy na osnovanii četyrech 
spIvsk~v.vraznych r~dakcij. Dílo N. Kalačova bylo v knihovně P. ]. Šafaříka, 
ulozene J1z tehdy v:. kmhovně Národního musea v Praze. Konstantin o tom uvědomil 
strýce Vojtěcha (SafaJjka) a pravděpodobně s jeho svolením mu bylo dovoleno 
v dě.dově knihovně studovat anebo něco si z ní vypůjčovat. Vrfátko byl prý dosti 
komIsní a celé řízení bylo poměrně zdlouhavé a těžkopádné. Na to si Konstantin 
stěžoval ve shora uvedené Osvětě 1895, 391. 

4) ~. ácla v Vojáček (1821-1898), český klasický filolog, profesor akademického 
gymnasIa v Praze. Právě v té době po vydání Slovníku latinsko-česko-německého 
(1864-1870) se zabýval překládáním z latiny, franštiny a němčiny. Přeložil také knihu 
Hundert Psalmen, iibersetzt und erklart, (Vídeň 1868) podivínského lékaře 
th~ologa avvodbo=~ého spi:ovatele J. Em. ,Teitha (1788-1876). Překlad Vojáčků~ 
vyselrovnezveVIdmr.18/6: Stero žalmú dle překladu a výkladu Dr. J E 
Veitha. . v. 
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u sebe? Já bych si jej vyžádal od generála: ale tu by musel být zase v biblio
thece. 1

) 

Vidím, že Tě zaneprázdňuji samými komissemi! 
Buď zdráva přijeď co možná brzo! 

Tvůj 

6. 

H. Jireček. 

1873 - 20. dubra. Hermenel{ild Jireček píše z Vídně synovci Konstantinovi do Prahy 
s prosbami o vyřízení některých věcí, potřebných Hermenegildovi při jeho odborné práv

nické práci. 

Ve Vídni dne 20. Apr. 1873. 
Milý Pepit 

Těšil jsem se, že se s Tebou shledám ve Vídni; zatím tatínek přijel sám 
a Tys zůstal v Praze! 

Za těch prázdnin fěkných zábav jsi užil a mnohému novému i starému 
se přiučil. Počasí bylo takové, že ho na léta nebylo; rád si na to cestování 
zpomínati budeš po celé své živobytí! 

Panu Vojáčkovi sděl, že dobré zdání o jeho překladu Veithova díla již 
mne došlo a že učiním co bude možného v prospěchu té věci. Mohl-li bys na 
něm vyzvěděti, co by asi žádal honoráru. 2

) 

Také Tě prosím, abys ve jménu mém požádal Vojtěcha, by mně zjed
nal opis jednoho kusu z rukopisu Fiirstenberského (u Hanky v Rozboru F. I) 
a sice závěrek listy 85-89: "Prawa najwyšších cztyr uředníkow". Je to týž 
rukopis, ze kterého opisoval jednou Vladislav pro mne.3

) 

1) O Emlerovi viz 4. pozn. na str. 65. Hermenegild lireček v té době pracoval 
o vydání Všehrdových Devaterých knih o právech, soudech a deskách 
země české. Chtěl tím nahraditi zastaralé a nedosti přesné vydání Hankovo z r.1841 
lirečkův Všehrd vyšel v Praze r. 1874 nákladem" právnického spolku Všehrd jako 

7. svazek lirečkova Codexu juris bohemici. 
2) Viz 4. pozn. k předcházejícímu listu" 
3) Všechny dotazy souvisely s Hermenegildovými pracemi o jednotlivých 

svazcích Codexu. V té době Hermenegild pilně pracovalo spisech, týkajících se ve
řejného práva v Čechách ve stol. XIV., jakož i o zemském právu stoL XV., o právech 
a zřízeních zemských ve stoL XVI., jakož i obnoveném zřízení zemském království 
českého z r. 1627. Proto se dožadoval opisů, výpisů a kontroly textů v pražských 
archivech a knihovnách, jež ve Vídni neměl, ph čemž mu Konstantin byl ochotně 
nápomocen, jako předtím pomáhal Hermenegildův synovec Vladislav (Ladislav) 
Škorpil. V té době měl Hermenegild ze svého Codexu vydány dva svazky: 1. s pra
meny doby přemyslovské, 1867, a 3. právo zemské a dvorské stol. XIV., 1870; do 
tisku dostal r. 1873 svazek 6" se zemským právem stol. XV., 1420-1500, kdežto 
obnovené zřízení zemské král. českého vytiskl až r. 1888 a dílo o veřejném právu 
stol. XIV. dokonce až r. 1899. - Hankovým rozborem byl míněn rukopisný 
sborník Rozbor literatury staročeské, uchovaný v knihovně Národního musea 
v Praze sign. lY. E. 3; srov. F. M. Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze 

I.-II. 1926-27, ve sv" I. str. 208. 
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Opis, budeš tak dobrý, a pořídíš mi sám, a to tak, že bys psal ne diplo
maticky věrně, nébrž novým pravopisem, tak jako se nyní tisknou památky 
z konce XV. věku, dle Palackého u tatínka. 

V Museum nahlédni do rukopisu právního, znamenaného číslem novým 
23. G. 7 (Hanka, Rozbor M. IX. 771); nadpis jest: "Kniha nálezów, z níž 
Wladislawowské zřízení zemské sestaweno". Mně jde toliko o to, abych se
znal charakter toho spisu, protož mi napiš první kus a poslední, nejsou-li 
dlouhé; domnívám se ostatně, že to snad jest samo zřízení, rukou psané. 
Také mi sečti ne do podrobna, ale v celosti, mnoho-li nálezů rukopis ten 
obsahuje. 

Jestli by Ti jednou bylo lze podívati se na rukopis Vyšehradský u Hanky 
W. II. (na pap. v 4. dole velmi vymočený a uhnilý, listů 289) - chová se 
bez pochyby na radnici vyšehradské anebo u kapitoly Akropolské - podívej 
se na list 36-49: "kterak rychtář a konšelé o potřebách trhových a o měrách 
mají pilnost mieti". Mluví prý se tam o liber sententiarum Iglaviensium (?), 
o liber Ottacari regii atd. - To mne láká, že bych rád měl těch věcí známost. 

Ve feriích bych Ti mohl dáti na užití veliký atlas historický, velmi za
jímavý. Nezapomenu na to a vezmu jej do Meyta. 

U Vás jsou všichni zdrávi, jak sem dnes očitě se přesvědčil. Též i já a 
moji milí jsou vesměs v dobrém zdravÍ. Molinka je již od svátkův odstavena 
a dobře jí ta nová strava jde k duhu. Asi v polovici máje odebereme se přes 
Meyto do Kvasin, já ovšem jen na krátký čas.l) 

Pozdravení mé i Julino vyřiď u Vojtěchových a u babičky.2) 
Tvůj Herm. 

7. 

1873 - 4. května. Hermenegild Jireček děkuje z Vídně synovci Konstantinovi do Prahy 
za pořízené opisy rukopisů. 

Ve Vídni dne 4. máje 1873. 
Milý Pepit 

Oba listy Tvé i s kopiemi obdržel jsem náležitě a děkuji Ti jmenovitě 
za opis rukopisu Fiirstenberského, jenž obsahuje právnický článeček posud 
neznámý a dosti důležitý3.) 

Rukopis Musejní není jiného nic než Zřízení Vladislavské. Netřeba dal
šího zpytování. Panu Niev.(?) sděl, aby neměl starostí; věc je na dobré cestě 
a pro dlela se jen mezítimním dotazem do Prahy v příčině uzavření celého 
díla. Ještě zej tra bude co potřebí napsáno. Nepochybuji o výsledku dobrém. 4) 

1) Molinka - první dcerka Hermenegildova Marie, nar. 30. dubna 1872. Do 
Kvasin na Rychnovsku jeli na návštěvu k švagrové Marii, provdané za Ed. Roberta 
Hrušku, majetníka velkého bělidla. 

2) lulie, rozená Vokounová, choť Hermenegildova, teta Konstantinova. 
3) Týká se opisů a výpisů, zmíněných v předcházejícím listě. Z přítomného 

listu je zřejmo, že Konstantin ochotně strýci v jeho žádostech vyhovoval. 
4) Nejasná zkratka (Niev") jména nějakého žadatele, o něž nebylo nikdy nouze" 
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Vaši jsou již v Mýtě a osadí se zejtřejším dnem v KlOcklerovském 
dvoře.l) Tatínek je ještě zde. 

Srdečné pozdravení 

Tvůj Herm. 

8. 

1874 - 25. května' Hermenegild píše z Vídně Konstantinovi do Prahy s obvyklými 
prosbami odborně literárními. 

Ve Vídni dne 25. Máje 1874. 

Rozmilý Pepi! 

Byl jsi v Mýtě a moknuls pod bezem svatojanským! 2) Vždy ještě lepší 
nežli abys byl na suše seděl někde v "kavaně'(3) Pražské. Byľs u svých! 
Píšu Ti komissí, ale ne kvapnou; vím, že máš mnoho zaneprázdnění s Jed
notou akademíckou.4) 

Rád bych věděl, které právnické památky staroruské otisknul 
Buslajev ve své Historické chrestomatii 1861.5

) Zde exempláře není, 
ut schedula demonstrat. 

Jestli ten spis v Museum, vyznač mi, které kusy právnické v něm 
jsou a v jakém rozsahu. 

Z naší cesty na venkov nevím co bude. Možná dost, že já pro svou osobu 
zavítám v juni někdy na některý den do Prahy, ale nezmiňuj se o tom ni
komu. Nevím, bude-li tak! 

Srdečně Tebe pozdravuji a jsem Tvůj strýc 
Herm. 

Piš do úřadu: 
dostanu list o 4 hod. dříve. 

') Známá vysokomýtská rodina KlOcklerova držela dvůr s pozemky na lito
myšlském předměstí. Jirečkové s nimi vstoupili v příbuzenský svazek sňatkem Marie, 
dcery Alžběty Jirečkové, provdané za velkoobchodníka Jana Mergla ve Vys. Mýtě. 
Viz připojený rozrod jirečkovský. 

2) Konstan tin byl pravděpodobně na velkonoční besedě ve Vys. Mýtě. Bez 
svatojanský - asi bez u Jirečků anebo u KlOcklerů, pod nějž se za deště členové 
rodiny schovávali. 

3) Jihoslovanský výraz místo kavárna. 

') Byl postaven v čelo studentského literár. a řečnického spolku "Slavia", který 
vydal r. 1874 na oslavu J. Jungmanna "Kytici z národních písní slovanských", do níž 
J ireček, jako člen redakčního kruhu, přeložil 2 charvátské a 2 srbské lidové písně. - A.F. 
R. 1874 byl Jireček zvolen předsedou ústředního Akademického čtenářského spolku. 

5) Th. Buslaj ev, Istoričeskaja chrístomatija cerkovnoslavjanskago i drevne
russkago jazyka. Moskva 1861. 
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9. 

1874 - 17. července. Konstantin píše strýci Hermenegildovi z Prahy do Vídně. Vyřídil 
žádané odborné dotazy a sám se dožaduje půjčení Radu. Vymohl strýci i otci spisy Krá
lovské české společnosti nauk v Praze, které jim jako novým Přespolním člentÁ,m náležely. 
Zmiňuje se o svých cestách s jranco'uzským historikem prof. Arnoštem Denisem. PIlně 
pracuje o Dějinách bulharského národa. O prázdninách hodlá jeti na studijní cestu na 

slovanský jih. 

Drahý strýčku! 

V Praze 17 čce 1874. 
Černá ul. 6. 

Já již dlouho sem Ti odpověď dlužen na psaní stran staroruských 
památek právnických. Leč mojím nepsaním neutrpěl Jsi škody: u Buslajeva 
nic není, než kusy z "Krmčí knihy" 1282 ze Stoglavu, několik listin atd. I ) 

Včera vymohl sem, přijda již asi po šesté, od učené společnosti čili 

vlastně od slovútného (!) lenocha, bibliotekáře téže společnosti Pažouta, 
spisy učené Společnosti, t. Abhandlgen, Sitzberichte a Regesta pro Tebe a 
pro tatínka. A tu bych Tě prosil, jakou cestou bych Ti věci tyto poslati měl. 
Je jich celá halda (počínaje od 1871). Já jedu odsud v pondělí neb v úterek, 
a do té doby bych prosilo odpověrJ'.2) 

Akad. spolek rozběhl se po vlastech českých a dává mi pokoj. Dosti 
mne obralo čas, hlavně slavnost.3) 

Předešlou neděli byl sem v Mělníku, v Roudnici a na Řípu s prof. De
nisem. A tak každou neděli výlety sem tu konal,4) 

Na své bulharské knize neúnavně pracuji, abych před odjezdem s větší 
částí byl hotov. Venku není chuti ke kritickým rozborům a nelze také pro 
každý citát zaběhnout si do Musea neb do Univ. knihovny.5) 

Včera poslední sem měl přednášku. Kvíčala četl sotva 15krát a je velmi 
churav někde na venkově.6) 

,) V. 5. pozn. předcházejícího listu. - Krmčí kniha, původně Kormčaja kniga, 
staroslověnský název pro řecký nomokanon, byla sbírka předpisů byzantských císařů 
(nomoi) a církevních otců (canones) o věcech církevních. 

2) Oba J irečkové - jak otec Josef, tak strýc Hermenegild - byli již od 
3. března 1858 dopisujícími členy Král. české společnosti nauk, od 6. března 1872 
členy přespolními. Viz J o s. K a 1 o u s e k, Děj e Královské společnosti nauk v Praze 
1885, podle rejstříku. - Julius Pažout, ředitel zemského archivu v Praze, měl 
li sebe z ochoty uloženy spisy Král. české společnosti nauk, jež vydal teprve na poukaz. 

3) Zprávu o tehdejší valné hromadě Akademického čtenářského 
spolku za vedení Konst. Jirečka viz Národní listy č. 171 ze dne 24. června 1874. 

4) Arnošt Denis (1849-1921), francouzský historik, pokračovatel Frant. Palac
kého v dějinách národa českého, dlel v Praze na studiích v 1. 1872-1875, to jest právě 
v době vysokoškolského studia Konst. Jirečka. A ten s ním četl spisy historické, 
pomáhal mu v písemném ,i ústním ovládnutí českého jazyka a současně s ním konal 
výlety na památná místa. 

5) Z přítomného listu je zřejmé, že Konst. Jireček již v r. 1874 pilně pracoval 
o Dějinách národa bulharského (v. úvod na str. 49.). 

6) Jan Kvíčala (1834-1908), zakladatel české klasické filologie, profesor pražské 
university, jenž již od r. 1861 přednášel česky. 
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Ještě o maličkost bych prosil. V Museum nenalezli mně Rad XXII. a já 
ho bohužel potřebuji k referátu o jihoslov. akademii pro Musejník.Prosil 
bych jen o přepis obsahu: články samy sám sem již četl v zimě ve VídnU) 

Musejníku vyjde tyto dni tlustý díl svazek II. & III. s bohatým 
obsahem.2) 

O prázdninách pojedu snad ku konci srpna na Jih. Okolo sv. Václava 
zastupovat budu české študentstvo při slavnosti založení chorvatské 
university.3) 

P. bar. Helfertovi zašlu co nevidět pro Mittheilgen der Centralkomm. 
článek o starosrbských pokladnicích, jichž popisy se uchovaly.4) 

Těším se, že Tě snad o prázdninách opět uvidím. 

10. 

Tvůj upřímný synovec 
Jos. Konst. Jireček. 

1874 - 1. července. Hermenegild jireček piše synovci Konstantinu z Vídně do Prahy. 
Přeje mu Příjemné užití prázdnin, děkuje za Buslajeva a piše o spisech Král. české spo

lečnosti nauk. Zve k sobě do Vídně. 

Ve Vídni dne 19. Julia 1874. 
Rozmilý Pepi! 

Tvůj milý lístek obdržel jsem včera a přeji Ti především k tomu, že se 
vysvobodíš z těch prosmyků a autěsků, vulgo ulic pražských, jeda na blaho
slavený venkov k vůli "blahogověniju". Jen na venku nech práce všeliké 
duchamorné a hleď si plíce, srdce i mysl občerstviti na lesích a lukách mýt-

1) Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti v Záhřebě 

(Práce Jihoslovanské akademie, založené r. 1867). Obsah Radu XXII: Vukotinovié 
L., O hrastovih županije belovarske. - Veber-TkalčeviéA., O zajmenu. - Veber-Tkalčevié 
A., O glagolju.-Mesié M., Hrvati nakon bana Berislaviéa do Muhačke bitke. - Matkovié 
Dr., Zaključci VII. zasedan j a internacionalnoga statističkoga kongresa u Peterburgu. -
Rački Dr, Fr. Jan Erazim Wocel (Nekrolog). 

2) T. j. roč. 48 z r. 1874 s příspěvky Konst. Jirečka. 
3) Pisatel podniklo prázdninách r. 1874 svou první vědeckou cestu za hranice 

na slovanský jih, do Chorvátska a Srbska. Byl v Bělehradě hostem strýce MUDra Jana 
Šafaříka, podnikl s ním cestu do srbského vnitrozemí, zvláště do Kragujevce, Aran
djelovce a j. - R. 1874 byla založena universita v Záhřebě. 

4) Josef Alexander svobodný pán Helfert (1820-1910) rakouský státník 
a rakousko-český historik, konservativec, jenž pomáhal Josefu Jirečkovi při zakládání 
Vídeňského deníku proti Havlíčkovu Slovanu, obránce Rukopisů, všestranně činný 
veřejný pracovník, jenž dal také podnět ke zřízení archivní rady ve Vídni. Upřímný 
přítel rodiny Jirečkovy: jeho nekrolog Jos. Jirečka, o němž bude zde dále zmínka při 
listu 23, v pOZ11. 3, byl a dosud jest jedinou monografií o životě a díle neprávem zapo
mínaného českého literárního a kulturního historika, politika a veřejného pracovníka 
Josefa Jirečka. J. A. Helfert byl vedoucím redaktorem Mitteilungen der K. k. Cen
tralkommission fUr Erforschung und Erhaltung der kunsthistorischen Denkmaler. -
K napsání článku nedošlo a tedy ani ne k uveřejnění. 
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ských. "Blahoslavený muž, který nesedá na lavicích universitních" - tak 
zpívá žalmista Páně starozákonný. 

Zprávu o Buslajevu vděčně jsem slyšel. Dobře! Co se týče knih učené 
společnosti: já Regesta, o která bych nejvíce stál, mám z rukou Emlerových. 
Šlo by mně nejvíce o Abh. a Sitzgsb., ale na to je času dosti až na podzim. 
Já myslím, abys také pro tatínka nebral s sebou do Mýta nic než Abh. a 
Sitzgsb, nanejvýše Regesta Do Vídně zatím neposílej z těch věcí ničehož 
a zanech v bytu svém. Není-li toto snad možná, pošli všechno do Meyta, 
a já odtamtud příležitostně odvezu do mého. 

Kvíčaly líto mi jest; jen aby se zase spravil na zdraví, tak jako A. Gin
dely. Ten nyní kvete na nosné vodě Libničské.1) 

Až pojedeš přes Vídeň na jih, stavíš se, ač budu-li já zde u Beču,2) 
v mém bytě na pobyt. Okolo sv. Václava možná že zde budu. 

Pozdravuji Tě ze srdce a jsem Tvůj 
str. H. 

11. 

1874 - 21. srpna. Hel'menegild píše z Vídně Konstantinovi do Vys. Mýta s drobnými 
zprávami odbornými a rodinnými. 

Ve Vídni dne 21. Aug. 1874. 
Rozmilý Pepi! 

Obdržel jsem právě list od matinky a vidím z nadpisu, že nyní, anoť 
tatínek v Praze a snad u Tomka v Polici mešká, zastáváš povinnost hlavního 
korrespondenta. 3

) Těší mne, že matinka z choroby - snad ne právě zlé -
povstala; bude Vám hned všem veseleji. 

Ty dni dirigoval jsem lístek korresp. do Meyta, kde mi kněhkupec 
J aczy nabízí franc. spis o Jihoslovanech. Chceš-li jej míti, piš mi jen, já Ti 
jej pošlu. 

Ze Záhřeb a přišla posilka akademická tri tovara blaga. Rad XXVIII 
s obsahem převahou přírodnickým a Listine o odnošajih izmedju južnoga 
slov. a mlet. republ., konečně Pesme Hektoroviéa.4) 

1) O Kvíčalovi viz pozn. 6 k listu 9; o Ant. Gindelym pozn. 1. na str. 63 -
Libničskou vodou byly míněny sirné lázně, objevené v Libniči u Čes. Budějovic 
r. 1681. Byl tam postaven kostelík a lázničky, jež daly základ oblíbenému letovisku 
v romantickém kraji s rozsáhlými lesy. 

2) Žertovně zde použito běžného srbského jména pro Vídeň. 
3) Václav Vladivoj Tomek (1818-1905), vynikající český historik, politik 

a univ. profesor. Konservativní vládní smýšlení ho sbližovalo zejména s J os. Jireč
kem, jenž k němu na jeho ,sídlo v Polici nad Metují zajížděl. Někdy se také připojoval 
Hermenegild, zvláště k společným výletům. 

4) Tri tovara blaga - ,tři balíky zboží', t. j. knih, zvláště akad. jihoslovan
ského Radu XXVIII. s důležitými příspěvky k dějinám benátské (mletské) repu
bliky. - Petar Hektorovié (1487-1572), dalmatský básník. Míněno je akademické 
vydání S. Lj u biée ve Starých piscích 6, Záhřeb 1874. 
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U nás vyřiď matince, že se dobře daří: Molly i Noemi jsou pořád zdrávy, 
tetička také. Právě dnes najal jsem byt v Rutteldorfu, v parku bar. Lede
rera domek o sobě, - zahrada překrásná. S neděle se tam postěhujeme.1) 

Teta Marie z Rychnova odjela ve středu ráno a již jsme od ní list 
obdrželi, že šťastně se vrátila. Děti jí byly daleko naproti. 2) 

Váš někdejší příbytek je přes leto zavřený; všecky opony dole. Na 
růžku, co byl hodinář, je kavárnička. Až pojedeš na jug, stavíš se sem i tam 
ve Vídni; piš mi před tím, abych Tě mohl očekávatP) Já budu mít dovo
lenou v ten způsob, že teydně 2krát přijedu do úřadu, ostatek ztrávím až 
do pozdního odobru venku. 

Co robíš? Zdali s děvčaty hodně vycházíte na procházku ?4) Jen toho 
pilně hleď sám i se sestřičkami i s matinkou. 

Přiložený lístek patří matince. 
Buď zdráv i s děvčaty a hodně vesel! 

Tvůj str}TC 
Rerm. 

12. 
1874 - 23. srpna. Hermenegild píše z Vídně Konstantinovi do Prahy. Žádá o výpisy 

z pamětní knihy universitní a PřiPojuje obvyklé rodinné zprávy. 

Rozmilý Pepi! 
Ve Vídni dne 23. Aug. 1874. 

Velice bych tě žádal, abys mi z knihy universitní (Monum. univ. Prag), 
kterou má tatínek k vůli životopisům u sebe, vypsal všecka místa, která na 
Všehrda se vztahují. Potřebí mi toho pro životopis. 5) 

Předvčerejší list můj jsi obdržel, kdež jsem i matince psal. 
Psaní samo adresuj do Vídně, do ministeria. Ale rád bych to měl brzo. 
Pozdravení! 

Tvůj 
Rerm. 

') MoIly - nejstarší dcera Hermenegildova Marie, tehdy dva a čtvrt roku stará; 
Noemi, druhá dcerka, tehdy sotva třínedělní. Proto tehdy Hermenegild neposlal 
rodinu ven, nýbrž najal k přechodnému pobytu a zotavení krásný zahradní domek 
ve staletém parku v Hiitteldorfu, Hauptstrasse 92, u Sch6nbrunnu, od barona Lede
rera-Frattnera. 

2) Teta Marie - sestra paní Julie Jirečkové, švagrová Hermenegildova, pro
vdaná Hrušková v Kvasinách. Byla v Rychnově u otce Frant. Vokouna, který tam 
žil tehdy ve výslužbě. 

3) Konstantin se pravidelně u strýce Hermína ve Vídni stavoval. Zápisy o tom 
najdeme téměř pravidelně v jeho Deníku (bulh. vydání St. Argirova podle rejstříku). 

4) Míněny sestry Konstantinovy: Ludmila, Helena a Svatava. (Viz jireč
kovský rozrod.) 

5) Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandeae I.-III. 
Vyšla v Praze v 1. 1830-36. - Hermenegild v té době pilně pracovalo korekturách 
svého Všehrda, jenž ještě téhož roku vyšel tiskem jednak jako 3. část III. sv. Codexu 
j uris bohemici Tomi III. pars 3., exhibens Mag. Victorini a Všehrd opus 
bohemicum de jure terrae Bohemiae libri novem. Pragae 1874. Impensis 
sodalitatis literariae "Všehrd". Typis Grégrianis. Str. 482, jednak samostatně 
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13. 

1874 - 25. října. Hermenegild píše z Vídně Konstantinovi do Prahy. Žádá o pomoc při 
korekturách Svodu zákonů slovanský'ch a přiPojuje obvyklé zprávy rodinné i jiné. 

Ve Vídni dne 25 Odobra 1874. 
Rozmilý Pepi! 

Bude Ti - tuším z úst pana Tempského známo, že se chystá a již také 
v tisku nachází sbírka moje Zákonův slovanských, ku kterému konci a cíli 
mám ještě po tu chvíli z Musea českého vypůjčený exemplář Pravdy Ruské 
od Kalačova. 

Mám dvojí v té věci žádost: Abys prodloužil termín vypůjčený na ten 
exemplář u Musea (však v brzce bude otisk R. P. hotový jakožto ante
signát) 2. abys mi - móže-li býti - pomocen byl za bumažky rakouské, 
i. e. za honorář při korrekturách Památníkův práva slovanského, ježto se 
pro nedostatek slovanského písma ve Zlaté Praze!! teprve za některou 
chvíli do sazby a do tisku dostanou.1) 

Příležitostně sděl Vojtěchovi, že jsem list jeho s potěšením obdržel, 
jmenovitě milo mi bylo čísti, že se cítí v plném zdraví a že mu cesta euro
pejská tak prospěla. 2) 

O Kořínkovi 3) sděl jemu, že věc ta - honoráry zkušebním komissarům 
professorským - již je podle přání vyřízena a odbyta. 

Zdaliž Tobě odevzdal Ladislav moji rukopisnou sbírku o mužích z Mýta 
pošlých a něčím vyniklých? Zdá se mi, že mi tatínek tak pravil, že to nyní 
v tvých rukou. Jest-li tomu tak, podrž rukopis u sebe, mně jen o to jde, 
abych věděl, kde nyní jest. V Mýtě jsem Ladislava zapomněl se zeptati.4

) 

M. Viktorina ze Všehrd O práviech země české knihy devatery. Nové 
vydání, kteréž upravil a přídavky opatřil Hermenegild Jireček. Stran XXXII 470 a 
přídavky 471-574. Viz také pozn. 1. na str. 68. 

') Po zkončení prací se Všehrdem pracoval pisatel pilně na souborném vydán í 
nejdůležitějších zákoníků slovanských. Byla to velmi důležitá, záslužná, ale zá
roveň svízelná práce, poněvadž většina pramenů byla v Praze a také tisk bylo nutno 
opatřiti v Praze, kde se našel nakladatel v osobě rodinného přítele B. Tempského. 
Ale i v Praze byly potíže s tiskem: nebylo dosti příslušných typů. Proto se dožadoval 
Hermenegild Konstantinovy účasti, která mu odepřena nebyla, jak je zřejmo z listu 
následujícího. Dílo Hermenegildovo: Svod zákon ů slovanských vyšlo však teprve 
r. 1880 na XXVIII + 600 str. 

2) O prof. Vojtěchu Safaříkovi v. zde v pozn. 2. u listu 4. Ochuravěl násled
kem výparů při chemických pracích a neustále potom strádal a také předčasně svých 
universitních prací zanechal. (Viz zde dále v listě č. 31.) R. 1874 prof. Safařík podnikl 
cestu za hranice, kterouž se zotavil. Ale potíže se potom vrátily. 

3) Je jím snad Josef Kořínek (1829-1892), gymnasijní profesor, vydavatel Ruko
pisů, Alexandreidy a Komenského. (Publicista František Bronislav Kořínek totiž 
zemřel právě téhož r. 1874.) A. F. 

4) Pisatel nezahálel ani o návštěvách ve Vys. Mýtě. Tak vypracoval životopisy 
znamenitějších mýtských rodáků, jež k doplnění svěřil bratru Josefovi, majícímu 
hojně materiálu z Rukověti. Tyto životopisy zařadil Hermenegild do svých dějin 
Vys. Mýta, do nichž se pustilo dovolené r. 1877. 
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Dopsáno - s doloženou žádostí, abys podle příležitostí přiložený list, 
ustanovený pro prof. Vojáčka, spolu s int(imátem) odevzdal Vojáčkovi ode 
mne. I ) 

Tvůj list včerejší četl jsem u (nečitelno) s potěšením, že se máte tak 
k světu. 

O přijetí listu dej mi korrespondenčním listem kratičkou zprávu. 

Tvůj strýc 
Hermenegild. 

14. 

Dopis ze sklonku r. 1874 nebo začátku 1875. Byl asi přiložen ke korektuře slovanských 
zákoníků, kterou Hermenegild z Vídně posílal Konstantinovi do Prahy. 

Děkuji Ti napřed za péči, kterou na moji publikaci vynaložíš. 2) 

Posílám Ti "zrcadlo", ale ne zaječí nebo srnčí, než právní - slovanský 

Sachsen- a Schwaben-Spiegel! 

Spolu posílám po Tobě do tiskárny sign. 3 a4. Na místě začaté Gramoty 

Pskovské přijde nyní co číslo V: Pravda Novagoroda etc. 

Tatínkovi sděl, že posílku své knihy může (dle zprávy dnes u gen. 

Věžníka získané) pořídit tak, aby 1. psal list mladému Augustovi a zároveň 

2. list k gen. maj., by list ad 1 a knihu odevzdal Augustovi. Též tak ať učiní 

hrabě Harrach se svou knihou: Dějep. český v chronologii. - Tatínkovu 

knihu dám zde vázati s mým exemplářem a přidám ji k listům, jež oba 

odevzdám. 3) 

Hrabě ať pošle poštou. Pro historii kostela a konventu karlovského 

v naší registratuře ničego. Více snad v min. vniterných děl, zde by Gindely 

') Týká se Vojáčkova překladu Veithových žalmů. 'Viz pozn. 4. k listu 5. 
2) Konstantinův lístek se nezachoval. Ale byl jistě kladný, když Hermene

gild synovci děkoval za ochotu a hned posílal pravděpodobně první korekturu Svodu 
slovanského právního zrcadla, kterou měl Konstantin pročíst a odevzdat tiskárně. 

3) Všichni tři Jirečkové posílali své vědecké práce do osobní knihovny císařovy. 
Mladým Augustem byl zajisté míněn korunní princ Rudolf, u něhož v té době 
nastoupil anebo měl brzy nastoupiti Hermenegild Jireček v úloze učitele českého 
jazyka a českého písemnictví. Není řečeno, které spisy chtěli bratří Jirečkové věnovat. 
Je pravděpodobné, že Hermenegild přE'dkládal své cenné vydání Všehrdových 
devaterý'ch knih (četl z nich také ukázky s princem při hodinách češtiny, jak se 
o tom zmínil ve svých vzpomínkách na toto učení v Osvětě 1906, str. 319). - Josef 
zrovna v té době vytiskl první díl podnes hodnotné Rukověti k dějinám litera
tury české do konce XVIII. věku. - Zkratkou gen. maj. byl míněn vycho
vatel korunního púnce Rudolfa, generál major Josef Latour z Thurmburka, který 
své místo zaujímal od r. 1865. 

Gen. VěžnÍk je patrně překlad jména "Latour" (BHk). - Hrabě Jan Har
rach vytiskl u Grégra v Praze r. 1867 Chronologický přehled dějin českých, 
sedm přehledných listů v čele se znaky všech zemí svatováclavské koruny. 
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dal zprávu. Tolik vidno, že představení kláštera pokládali se za almužníky 
králové české a že se o ten titul a hodnosti hádali ještě za cís. Eleonory.1) 

Slov. J áz. 2) 

Sig. I. Dogovor 912. 
II. Dogovor 945. 

1.2. III Pravda ruskaja (Spisok akad.) 
3.4. IV. Pravda ruskaja (Sp. Troickij). 

V. Pravda Novagoroda s Němci 1189-92. 
VI. Pravda knjaza Smolenskogo s Rigoju 1229. 

VII. Rjad knjazu Smol. s Němci 1240-1250. 
VIII. Pskovskaja gramota (začata sazba na .... ) 

IX. Statu korolja Vladislava Litvě 1420-1423. 
X. Sudebnik Korolja Kazimira 1486. 

15. 

1875, - 12. dubna. Konstantin píše z Prahy strýci Hermenegildovi do Vídně sváteč

ní blahoPřání. Pilně pracuje o Dějinách národa bulharského, jež byly již dány do tis
ku a v nichž budou věci úPlně nové. Napsal také článek o svém pobytu v Srbsku r. 1874. 
Zmiňuje se o pražském životě, o svých pracích a stycích, také výletech a konči rodinnými 

Drahý strýčku! 

zprávami. 

V Praze, 12. apr. 1875. 
Černá ul. 6. 

K zejtřejšímu Tvému svátku z celého srdce přeju stálého zdraví vlast
ního i rodinného, všelikého štěstí a úplného zplnění všech přání a plánův; 
nad to všichn lobě přejem, abys den sváteční vesele ztrávil, při čemž 
všichni na Tebe mnohokráte sobě vzpomínáme. 3

) 

Já zde docela jsem potonul v spisování svých Dějin národa bulharského, 

1) Opa ti kláštera na Karlově v Praze byli královskými almužníky. Po 
zrušení karlovského kláštera (řehole Augustiniánské) 1. května r. 1874 byl podle 
rkp. Annálů strahovských k r. 1791 vyvolen opat Václav Mayer k př~vezení kor~~y 
z Vídně a jmenován král. almužníkem. R. 1792 dostal opat Mayer Jako almuzmk 
500 dukátů pro chudé, kteří si podali žádost o podporu. Zmínka je v díle Dominika 
Čermáka Premonstráti v Čechách a na Moravě, Praha 1877, str. 118. Za zprávu děkuji 
strahovskému knihovníkovi převoru P. Vítu Hůlkovi. - Cí"ařovna Eleonora 
(1655-1720). dcera Filipa Falckého, třetí manželka cís. Leopolda I. Po smrti syna 
Josefa I. ujala se státní správy do příchodu Karla VI. 

2) Naznačení postupu ukázek v chystaném Hermenegildově Svodu zákonův 
slovanských v prvním oddíle (zákony ruské a litevské). 

3) V Jirečkově rodině byl zvyk, že si všichni členové vzájemně p~áli k svátk~m 
osobním i hlavním církevním. To také pravidelně činili Konstantin 1 Hermeneglld, 
i když jejich všechny blahopřejné dopisy doloženy nejsou. Konstan~in přál Hen~ene~ 
gildovi vždycky k dubnovým narozeninám (13. dubna) a Hermeneglld Konstantmovl 
k 19. březnu, to jest ke dni Josefa. 
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které již přišly do tisku. Vyjdou česky i německy, čítajíce okolo 25 archův .. 
Napřed je podrobný popis zeměpisný, horstvo a vodstvo, pak historie stře
dověká o 23 kapitolách, rozsáhlý popis státního i soukromého života 
v starém Bulharsku (věc z brusu nová), přehled starobulharské literatury. 
Dále jsou dějiny novější pod Turky, národní probuzení počátkem našeho 
věku a boj o církev do 1871. Ku konci novobulh. literatura a dvě kapitoly 
o hranicích národnosti, počtu lidu, domácím životě, obchodu, průmyslu atd. 

Včera a dnes jsem právě zabrán do novobulh. literatury, jejíž rozvoj 
a dnešní stav podnes nikde vylíčen nentI) 

V loňských prázdninách projel jsem Jihoslovanstvo "od Balkana do 
Adrie". Není možné, abych o tom mlčel a zkušeností svých nikterak literárně 
neužil. V zimě strhly se na Bělehradské skupštině věci, které na sebe pozor
nost celé Evropy obracely. Pražské časopisy sloupce vyplňovaly srbskou 
politikou, kteréž arci na mnoze nerozumějí. Tu přišla řada i na mne. Sepsal 
jsem pro Vlčkovu "Osvětu" řadu článkův pod titulem "Srbsko", z nichž 
první (Bělehrad) vyjde v sešitu květnovém. 2) ° životě zdejším nelze mnoho nového povědíti. Zbaviv se všech hod
ností ve Spolcích študentských, nechodím nyní nikam jinam, nežli do 
Umělecké Bes edy. Tam scházejí se mladí spisovatelé a umělci. V sobotu 
bývá schůze literárního odboru s přednáškou. Tuto zimu jsem jen třikráte 
veřejně četl, kdežto jindy téměř každý týden: o staroslovanské literatuře 
v Jednotě čes. filologův3), o bulh. dějinách v Spolku historikův (študentův), 
o srbském nár. životě v Besedě. 

Každý týden chodíme na výlet. Dosud chodilo se na Lišku (za Pan
krácem); v létě nejvíce po parolodi výpravy konati budeme. Chodí Emler, 
Studnička, Vojtěch, Gindely a my dva, někdy i Dr. Goll.4) 

Zejtra začnou mé přednášky. V tomto šestém (posledním) semestru 
slyšeti budu Gindely'ho, Hirschfelda (řec. hist.), Volkmanna a Hoflera. 5) 

Filologům jsem se zpronevěřil. V zimě doufám, že udělám doktorát filosofie. 

1) jirečkovy Dějiny národa bulharského v českém originále vycházely 
v sešitech od června 1875, k novému roku 1876 vyšly brožované současně s německým 
vydáním. Viz zde pozn. 5 u listu 9. Pojednání o literatuře novobulharské tvořilo po
slední - 34. - kapitolu obsažné a vítané knihy Jirečkovy. 

2) Srbsko, země a lid - tak se zvaly cestovní črty Konst. Jirečka, založené 
na vědeckém zkoumání. Začaly přesně podle určení Konstantinova v květnovém se
šitě Osvěty 1'. 1875, pokračování vyšlo ve dvou sešitech dalších. 

3) Podle záznamů Jednoty čes. filologů přednášel O vývoji starobulharské lite
ratury (2krát), v. Památník na oslavu 50letého trvání Jednoty čes. filologů, 1918, str.. 
42. BHk. 

4) O Emlerovi viz pozn. 4. na str. 65 o Studničkovi pozn. 4. v listě 4; o Voj
těch u (Šafaříkovi) v pozn. 2. v listě 4. a v listě 14; o Gindelym v pozn. 1. na str. 63 ~ 
my dva - otec Josef Jireček se synem Konstantinem; Jaroslav Goll (1846 až 
1929), vynikající český historik, univ. profesor v Praze. 

5) O. Hirschfeld (1843-1922), německý historik, vídeňský univ. profesor, před
nášel předtím v Praze o řeckých a římských dějinách; VY. Frid. Volkmann (1821 až 
1877), německý filosof, univ. profesor v Praze; Konst. Hofler (1811-1897), katolický 
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Sestry poslouchají na dívčí škole Gáblerovy přednášky o všeob. historii, 
chodí do koncertův a do divadla atd. a úplně již Praze přivykly.I) 

Tetičce ruku líbám. S tisícerým pozdravením zůstávám 

Tvůj 

16 

upřímný synovec 
Konst. J os. Jireček. 

1875, - v srpnu nebo v září. Hermenegild z Vídně děkuje koresp. lístkem Konstan
tinovi do Prahy za další sešity jeho Dějin bulharského národa s upřímn)'m blaho

Přáním. 

Pan 

Josef Konst. Jireček 

Phil. Cand. 
Pra,g 

Černá ulice Č. 6. 

Obdržel jsem jak list od tatínka tak i sv. 2. a 3. tvých Bulharů. Po
tvrzuji příjem tento s příjemným dojmem, jejž kniha Tvá, ku které Tobě 
i sobě gratulují, na mne učinila i na každého učinÍ. Kanitz nevím, kde teď 
ve větru? Svazek 1. posud mi nenavrátiP) 

Buď zdráv 

Tvůj Herm. 

historik, univ. profesor v Praze, objevitel hlaholských zlomků a vydavatel pramenú 
k poznání doby předhusitské, měl velký vliv na novodobou školu českých historikú. 
Byl dobrým učitelem českých historikú Ant. Rezka, Jos. Kalouska, Jar. Golla i Konst. 
Jirečka. 

1) Vilém Gá bler (1821-1897), ředitel Vyšší dívčí školy v Praze, přednášel dějiny 
cizích národú. - Sestry Konstantinovy: Ludmila, Helena, Svatava. Viz 
v úvodě i připojený rozrod jirečkovský. 

2) Felix Kanitz (1829-1904), maďarský cestovatel, novinář, národopisec a 
kreslíř; proslavil se třísvazkovou knihou Donau-Bulgarien und der Balkan, 
vycházející právě v době tisku Dějin bulharského národa Konst. Jirečka (v 1. 1875 až 
1879). Kanitz nakreslil první přesnější mapu osvobozeného Bulharska. Konst. Jireček 
se s ním znal z vídeňského domova: Kanitz býval častým hostem u Josefa Jirečka a 
po Jirečkově odchodu z Vídně jistě chodíval k Hermenegildovi. Proto mu asi Herme
negild pújčil 1. sešit Konstantinových Dějin, o němž je v listě zmínka. Posledně o 
Kanitzovi psal sofijský univ. profesor dr. Stojan Romanski v úvodu k vydání nej
lepších Kanitzových obraZú z jeho knihy Donau-Bulgarien: Biilgarija v obrazitě 

na Feliks Kan ie (Sofia 1939, str. 7-28). Konst. Jireček Kanitze velmi výrazně 
charakterisoval ve svém Bulharském deníku, vyd. Argirova 1. 26, 31, 160, 178, 354; 
II. 379, 519, 527. Četné omyly Kanitzovy opravil a jeho Donau-Bulgarien značně 
předstihl Konst. Jireček knihou Cesty po Bulharsku, vydanou J'vlaticí českou 
v Praze r. 1888. 
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17. 

1876 - 24. srpna. Konstantin píše z Police nad Metují Hermenegildovi do Vídně. Vypi
suje podrobně svou zábavnou cestu po Alpách a alPských zemích a místech. Zajímá se 
o rod Pejačeviéův a zmiňuje se o soudobých osvobozovacích bojích na Balkáně. Otec j osej 

jireček přiPsal rodinnou a všeobecnou doušku. 

Drahý strýčku! 

V Polici 24 srpna 1876 
Kosta J 

Již jsem opět "doma" arci s tím rozdílem, že letos je pro mne "doma" 
v Polici na úpatí hor krkonošských, které se Alpám bohužel nikterak ne
rovnají, ani když prší.1) Cestoval jsem plné čtyry neděle a to sám. Že jsem 
Dona Antonia nepotkal a že jsem nevypočítatelným osudem oloupen 
o potěšení obdivovati se v širé přírodě zedraným jeho botám, dervišskému 
jeho hábitu a bílým jeho kalhotám, velice lituji. I Zhishmana jsem neviděl: 
přijel několik dní po mém odjezdu do Innsbrucku i četl jsem jeho jméno 
náhodou mezi nově přišlými cizinci. 2) 

První štací mé cesty byl Linec, kde jsem odkryl výbornou hospodu. 
Odtud po smíšeném vlaku v společnosti Hornorakušanův do Salcpurku, 
města nejkrásnějšího, jemuž jsem věnoval čtyry dni. V Aigenu překvapil 
jsem professora Loewe3), který tam bydlí v jedné selské chalupě a v Gollin 
gen kořil jsem se při krápícím deštíčku slavnému vodopádu. Ze Salcpurku 
zavezla mne Giselabahn do ZelI im Pinzgau, odkudž jsem po úplně ožralém 
omnibusu (byla neděle) přirachotil do Mittersillu. V levo všude sněžnaté 
hřebeny a špičáky, garda to obkličující Gross Glockner a Gross Venediger. 
Z Mittersillu vytrhl jsem ráno pěšky a táhl skrz celý Pinzgau, obývaný 
trottly, blázny, rohatým dobytkem a sršněmi, až do Krimmlu k slavným 
pěti vodopádům (nejvyšší 700'). Tam mne Aeolus na dva dni zavřel do alpské 
hospody (jediný cizinec, sám!) a spustil svá stavidla. Třetí den dostal jsem 
konečně kuráž a vypravil se přes hory do Tyrolska. Avšak na Platte (6000') 
přepadl mne orkán a úplně mne promočil, tak že jsem jako hastrman přišel 
do Gerlosu. Odtud pak dále do Zellu im Zillerthal. Tam jsem "zum Wel
schen" seděl tři dni, učil se tyrolsky jísti, tyrolsky mluviti a tyrolské písničky 

1) Jirečkové jezdili do Police nad Metují k Tomkovi. Roku 1876 si tam pravdě
podobně najali letní byt. Toho roku dne 10. června dosáhl Konstantin doktorské hod
nosti pražské university. Proto se také v přitomném listě Konstantin po prvé podepsal 
Dr. Jistě že mu také Hermenegild k doktorské hodnosti blahopřál, ale blahopřání není 
dochováno. 

2j Donem Antoniem byl míněn prof. Antonín Gindely, jenž byl již proslulý 
svým cestovním úborem. Hermenegild ho vypodobnil v jeho "žluté hazuce, bílých 
spodcích a slaměném klobouku" v listě srpnovém r. 1872 (zde str. 63 pozn. 1). -
Josef rytíř Zhismann (1820-1894), profesor církevního práva na vídeňské univer
sitě, vynikající právník slovinsko-německý, rodem Slovinec. 

3) H. J. Loewe (1808-1892), pražský rodák, filosof, od r. 1851 univ. profesor 
v Praze. 
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a jádly poslouchati. Tyroláci jsou velmi hodní, srdeční a upřímní lidé; rád 
jsem mezi nimi pobýval. Z Zellu několik malých výletův do okolních hor 
a pak po ukrutném Stellwagenu k železnici, která mne dovezla do Inns
brucku, čili jak novočeská geografátka vynašli: do "Innomostí". 

V Innsbrucku šest dní jsem prohlížel město, museum, kostely a okolí, 
hodoval s tamními učenci a študenty a odkryl v universitní knihovně dva 
zajímavé rukopisy, jedno dobrozdání rakouských felčárův o vampyrech 
v Srbsku 1732 (z dob rak. vlády tam) a popis Malé Valachie za rakouské 
vlády 1718-1736. Vampyři vyjdou v "Starinách".l) 

Z Innsbrucku přepravil jsem se přes Brenner do Sterzingu a odtud jsem 
pěšky táhl (sám) přes Jaufen Joch (6626'), kochaje se nejkrásnějšími po
hledy na ledovce a sněžníky od Ortleru až k Venedigeru, do St. Leonhard 
im Passcier (vysl. pasjr), 11 hod. cesty. Nahoře v Jaufenhausu neměli než 
černý sýr a vejce rozvařená v hovězím sádle. 

Odpočinuv si v St. Leonhardu vytrhl jsem hlubokou dolinou Passru na 
jih, obdivoval se po cestě Sandwirthshausu a vystaveným v něm šlím a kal
hotám Ondřeje Hofera, a přirazil v úplné tmě a blátě (obyvatelé mají ten 
barbarský obyčej, že po slunce západu užívají dlážděných stezek soumar
ských k zavlažování svých luk) do Meranu. Nazejtří byla neděle a žádný 
švec nechtěl mi spraviti roztrhané boty, veškerou svou bagáž měl jsem 
v Botzenu na poště, kromě malého tornistru a plaidu! Chodil jsem tedy 
s veselými botami a s Baedeckrem v ruce po Meranu, díval se na pusté villy, 
na vinice, kaštany, platany, fíky a kaktusy a v potu tváře chladně jsem při
jímal poznámky domácích prabydlitelův o vadách svých bot. Téhož dne 
odpoledne přivezl mne omnibus skrze kraj polo německý, polo již vlaský do 
Botzenu. Parno bylo věru barbarské; ani v Srbsku a v chorvatském přímoří 
nic podobného jsem nezkusil. 

Z Botzenu přes Bruneck a skrz Puštertál' do Běláku a odtud do Ad
montu, z Admontu pak přes Linec a Prahu do Police. Za málo dní proletěl 
jsem všecka stadia vegetace, od italského klimatu botzenského až do výšin 
krkonošských. 

V Praze je pusto a prázdno; vše venku. 
Že Pejačevié pochází z Bbnrapb, velice mne zajímá; prosil bych o ten 

rodokmen. Že mezi vystěhovalci z Kiprovce (ve Vidinsku) byli i šlechtici, 
zbytky starého boljarstva, vím z privilegia Leopolda I. Snad mají Pejače
viéové něj aké staré listiny starých cářův bulharských ... ? 2) 

1) K vypracování tohoto článku se asi Konst. Jireček tehdy nedostal; ve "Stari
nách" těch let jsem jej marně hledal. 

2) Charvátští Pej aČéviéové pocházeli skutečně z Bulharska: jejich předek bul
harský vojvoda Georgi Pejačevič v předvečer Čiprovského povstání (1688) se připojil 
se svou četou k rakouskému vojsku, bojujícímu s Turky. Tehdejší rakouský císař 
L~opold 1. poslal Pejačevičovi vojenskou pomoc, ale bulharské povstání bylo potlačeno 
a Ciprovci, tehdy sídlo katolického arcibiskupa, do kořenů vyvráceny. Dnes je tu místo 
bývalého kvetoucího města zemědělská ves. Pejačevič se vystěhoval do Rakouska, kde 

J. Páta: Korespondence Jirečků 6 



82 

Srbské věci malovány od cizích korrespondentův do černa. V posled
ních dnech vše docela se obrátilo: Timocká krajina Turkův je prosta a u Niše 
Černajev notně jim vyprášil. Pavao nalézá se co kapetán a kommandant 
batterie u Černajeva, v brigádě Protiéově a již byl v několika bitvách. 
Černohorci vyznamenali se na věky věkův: takové řezby dosavadní jihoslo
vanská historie ještě neznala! 1) 

Zde prší, kape, krápí a poprchává od úterka. Zůstávám 

Tvůj upřímný synovec 
Dr. Konstantin Jireček. 

Tvůj list poslední mj'Ttský jsme obdrželi a Helena posílá Ti upřímné 
díky za vzpomínku k svátku. Že Kosta se vrátil, vidíš z listu. 

Zde je nám dobře, chvála Bohu; Božena z malé své choroby okř~la. 
Od včerejška po dlouhých parnech máme déšť, ale i za ten Bohu dík! Zně 
zde nedávno skončily. K vitu pošlu až po Tvém návratu z Pešti, tedy ke 
3tímu. Veselé vyřízení in Terra Hunorum et Turkorum.2

) 

S Bohom! 
Tvůj (Josef) 

18. 

1877 - 9. července. Hermenegild děkuje z Vídně do Prahy Konstantinovi za jeho 
důležité vědecké dílo o staré. vojenské silnici z Bělehradu do Cařihradu. 

(Billet de Correspondance.) 

Děkuji Ti, milý Kosto, za pochoutku, kterouž Jsi mi poskytnul spisem 
svým nejnovějším. Zde na venkově takové dílko třikrát tak příjemně se 
pročítá! Také Ti přeju všeho dobrého postupu na dráze professon'ké. Zdá 

se jeho rodina pocharvátštila a získala hraběcí titul. Hrabě Julián Pejaěevié vy tisk 
r. 1880 rodokmen Pejačeviéů. Asi předběžné práce hraběte Pejačeviée podnítily po
známku Hermenegildovu. Konstantin psal "z Kiprovce" místo z Čiprovcú. - Bol jař i, 
stará bulharská i rumunská šlechta. 

1) Týká se soudobých osvobozovacích bojú na Balkáně. Mich. Gr. Černaj ev 
(1828-1898), ruský generál, odešel v roce 1876 do Bělehradu, kde byl knížetem l\1ilanem 
postaven v ěelo srbské armády proti Turecku. "Do černa" malované srbské věci -
podle Jirečka - byly přece jen černé: armáda srbská byla tehdy poražena, nicméně 
Srbsko si po berlínském kongrese uhájilo nezávislost. V době přítomného listu Kon
stantinova budilo právě veliké vzrušení krvavě potlačené bulharské povstání v Peruš
tici a v Bataku. - Pa vao, syn strýce Janka Šafaříka Pavel, byl dělostřeleckým dústoj
níkem. Narodil se v Bělehradě 15. dubna r. 1846 a zústal jedin}" z pěti dětí, které brzy 
zemřely. On sám zemřel v Bělehradě r. 1902 jako dělostřelecký plukovník v. v., ředitel 
Státního monopolu a státní rada. Konst. Jireček jej uvedl ve své monografií o P. J. 
Šafaříkovi v Osvětě 1895 na str. 395. Tento Pavel Šafařík byl dědečkem s matčiny 
strany paní Vidy Ljacké, roz. Zelené, choti univ. prof. dr. Eug. Ljackého v Praze. 

") Tuto doušku připsal otec Josef Jireček. - Helena byla druhá dcerka 
Josefova; Božena, choť Josefova, byla velmi křehkého zdraví, jež po ní také Kon
stantin podědil; svého chotě přežila o sedm let. - Poslední věta byla ohlasem osvobo
zovacích bojů na Balkáně. 
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se mi, že jako nějaký samodržec opanoval jsi vědeckou državu staroslav
nvch balkánských zemí, které bohdá brzo již zproštěny budou za jásotu 
v~dělaného svě-ta hnusného panství osmanského.!) 

Tatínka i Vás všechněch srdečně pozdravujeme. Včera jsme měli veliký 
výlet na louce Rybníku pod Vinicemi. 2

) 

Tvůj 

Hermen. 
18 9. 7. 77. 

19. 

1877 - 1. srpna. Herrnenegild píše z Vídně Konstantinovi do Prahy. Podává zprávu 
o vyhotovení cestovníhu pasu Konstantina, jenž se chystal do Švédska, dále o habilitaénírn 
spise Konstantinově. PhPojuje drobné zprávy, mezi nimi zvláště o započetí sepsání mono-

grafie o Vys. Ji Jltě. 

18 1. 8. 77. 
Rozmilý Kasto! 

Tvůj list obdržel jsem i smál jsem se v duchu, že umíš vypisovat passy 
balkánské, Tvůj pass pak že nelze v pořádku vzíti či dobýti. 

Právě jsem "bol" u policie a tu jsem zvěděl, že pass včera již do Prahy 
došel, jsa 29. z depart. a 30. z expeditu vypraven. Snad že ten žádoucího 
kus papíru sám máš již v rukou, so dass du des Passes wegen das Dampf
boot nicht verpassen mussest. 3) 

Tatínkovi odesílám dnes či vlastně již na poštu dal psaní s 410 f.') 
Doufám, že zejtra bude v jeho rukou, tak jako i tento můj lístek v Tvých. 

Tvou záležitost habilitační odevzdal dep. dnes k revisi; snad že ministr, 
který si to vyhradil, sám ještě podepíše před odjezdem svým na dovolenou; 
budu hned tatínkovi o tom psáti a dovíš se o tom někde v Upsale. 5) 

') Jde o jeho vědeckou monografii Die Heerstrasse von Belgrad nach 
Konstantinopel und die Balkanpasse. Eine historisch-geographische Studie, 
vytištěnou v Praze r. 1877 nákladem B. Tempského. Konst. Jireček svou historicko
zeměpisnou studií ukázal nejen na význam staré vojenské silnice balkánské, nýbrž 
zároveň také potvrdil důležitost nového železničního spojení Bělehradu s Cařihradem, 
budovaného r. 1871. Tuto monografii zadal Konstantin jako spis habilitační. Proto 
také strýc Hermenegild upřímně přál synovci Konstantinovi všeho dobrého na uni
versitní dráze profesorské. 

2) Na louce "Rybníku" pod Vinicemi: kolem Vys. Mýta bývalo mnoho ryb
níků, z nichž poslední byl zrušen asi před 120 lety. Velký rybník býval u Vinic tam, 
kde je nyní velká louka, které se od té doby říká louka na Rybníce. 

3) Vtipné narážky na habilitační spis Konstantinův o vojenské silnici a balkán
ských pasech, t. j. průsmycích. Konstantin Jireček skutečně brzy nato podnikl zájezd 
do Švédska, jejž popsal ve třech statích: K švédským jezerúm, Osvěta 1877, 
Stock:lOlm, tamže 1878, Upsala, Světozor 1877. 

4) 410 f. t. j. forinti, fl.orins, zlatých. Asi nějaký honorář nebo úhrada za knihy. 
5) Na podkladě spisu "Die Heerstrasse" byl Konst. Jireček po vyřízení všech 

průvodních věcí jmenován docentem "zeměpisu a dějin jihovýchodní Evropy" na 
pražské universitě. Nato podnikl cestu na zotavenou do Švédska. 
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Baron Paiimann,l) který byl 1875 ve Švédsku, praví, že nyní na Švédsko 
již přepozdě; tam že třeba jeti v červnu, červenci. Dni se krátějí a obraz 
přírodní již mizí. Ostatně bude-li pohoda, vždy to bude cesta pěkná; jen aby 
Tě na plavbě do Kodaně nepřekvapila bouře jako 1875 Wokouna mladého 
.s paní,2) kteří mysleli, že již poslední jich hodinka přišla. 

Tempskému dal jsem pro Tebe malou zmínku (chvalnou) o Tvé "Dráze" 
ze staré "Presse". Snad přijde brzo k Vám a odevzdá. 

Zdali Gurko nešel tou stezkou, kterou v části připravovali inženýři 

polští před léty?3) Bylo by to zajímavo zvěděti! Tvůj spis přišel věru 

a propos! Já nyní zabral jsem se do historie Mýta, což mne dosti baví. 
Vidím, že i malá osada může míti děje zajímavé. Mýtští jsou tomu rádi a 
tatínek napíše o literárních mužích dějiny literatury vysokomýtské.4) 

Tím končím volaje srdečně Nazdar! na cestu. 

Tvůj 
Hermín. 

20. 

1879 - 11. dubna. Konstantin píše Hermenegildovi z Prahy do Vídně obvyklé sváteční 
blahopřání s drobnými zprávami rodinnými. Zmiňuje se o českých literárních novinkách, 
svláště o Kosinových Olympských hovorech. Píše také o vlastních pracích: o překladu 
Gindelyho učebnice dějepisu, o středověkých obchodních cestách a dolech v Srbsku a v Bosně, 
o nové cestě do dubrovnických archivů a charakterisuje konečně fald poměry v osvobozeném 

Bulharsku. 

Drahý strýčku! 

Praha 11. dubna 1879. 
Černá ulice 6. 

K pozejtřejšímu svátku Tvému, který letos zrovna připadá na nejslav
nější svátek celého kalendáře,5) přeji Ti jménem SV}Tm a jménem nás všech 
všeho dobrého, zdraví a štěstí, a přeji to všecko Tobě, jakož i všem Tvým. 

Tatínek je od neděle v Lužanech a přijede buď zítra buď teprvé po 
svátcích. 6) Jsem zde v Praze sám s maminkou a se Svatou; maminka ná-

1) Pravděpodobně Johann Nepomuk Paumann, tehdy min. tajemník ve ví
deňském ministerstvu kultu a vyučování, tedy kolega Herm. Jirečka. Joh. N. Paumann 
je uveden v Gothaisches gene;logisches Taschenbuch der Freiherrlichen Hauser auf 
das J ahr 1871, str. 487-8. 

2) O rodině Vokounově, z níž vyšla choť Hermenegildova Julie, viz pozn. 2. 

v listě ll. 
3) J os. Vladimirovič Gurko (1828-1901), vítězný generál z rusko-turecké vál

ky 1877-78. Dotaz Hermenegildův byl míněn se zřetelem ke Konstantinovu habilitač
nímu spisu Die Heerstrasse atd. 

4) Kniha ta, kterou bylo nahrazeno starší dílo Al. V. Šembery (1845), vyšla až 
r. 1884 ve Vys. Mýtě s nadpisem Královské věnné město Vysoké Mýto. Obraz 
místopisný, dějepravný, životopisný i statistický. Do části životopisné přispěl také 
jednotlivými hesly Josef Jireček, jak je zde poznamenáno v pozn. 4 v listě 13. 

5) 13. duben roku 1879 připadl na Hod Boží velkonoční. 
6) V Lužanech dlel u stavitele Josefa Hlávky. Viz pozn. 6. na str. 62. 
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sledkem silného zachlazení od několika dní leží, přeje Ti všeho dobrého a 
děkuje za fotografie Červené karkulky, kterou jsme dnes dostali.I) 

Nového není nic. ° svátcích je zde ticho, žádné schůze a málo novin. 
V literatuře jediný znamenitější zjev posledních neděl jsou "Olympické 
rozhovory" inspektora Kosiny. Bohové olympičtí jsou sbor professorův 
v olomoucké hospodě, který při pivě a tabáku rozpřádá rozumy více nebo 
méně vtipné o vybroušenosti českého jazyka a o české literatuře. Ještě jsem 
toho nového Platona (tuším dosti nebožského) nečetl, ale vidím, že se kniha 
potkává s úsměvem pro veliké v ní naivnosti.2) - Vedle "Osvěty" vychází 
od nového roku nový měsíčník K vět y, více belletristický než poučný. 
Vydávají ho Grégrové.a) 

Během zimy jsem pramálo urobil, leda překlad Gindelyho učební knihy 
dílu III, který se nyní dotiskuje.4) Nyní pracuji na rozpravě o středověkých 
obchodních cestách v Srbsku a Bosně; je to jaksi doplněk k "Heerstrasse" , 
která pojednává o cestách východní části poloostrova. Materialy váženy 
jsou většinou z archivu dubrovnického, tak že citáty obsahovati budou 
samá téměř "inedita". Doufám, že dokonce dubna budu hotov, aby věc 
ještě v červnu mohla vyjíti.5) V letním semestru čtu dvouhodinné kollegium 
o dějinách Bosny a Hercegoviny, tedy o věci, která doposud nikde nebyla 
z kathedry vykládána, ani ne v Záhřebě. 

V Bulharsku věci se rychle vyvíjejí. V Rumelii, zdá se, od smíšené okku
pace se upouští a věc se protahuje provisoriem, které konečně povede 
k sloučení obou zemí, Bulharska a Rumelie. Včera obdržel jsem tištěnou 
zprávu prozatímní ruské Správy zemské, kterou Drinov, náčelník depar
tementu pro vyučování, onehdy četl parlamentu Trnovskému. Otevřena 
jsou již 2 gymnasia, 3 reálky v Bulharsku, 2 reálky v Rumelii; v Sofii zalo
žena národní biblioteka a "kniževné družestvo" z Braily přeneseno tam; 

1) Fotografie ta představovala některou dcerku Hermenegildovu s červenou 

karkulkou na hlavě; k Mollince a Noemi přibyla dne 2. ledna 1878 Julie. 
2) Jan Ev. Kosina (1827-1899), rázovitý český pedagog směru vlastenecko

výchovného, vzbudil r. 1879 živou pozornost svými Hovory olympskými (Kon
stantin chybně napsal Olympické rozhovory), do nichž shrnul své kritické besedy 
o českém jazyku a české literatuře, zvláště o jazykovém purismu, o nářečích, o nárOd
nosti a světoobčanství. 

3) Osvěta - revue českého konservativně národního směru, byla založena r.1871 
a vedena Vácslavem Vlčkem. Květy, založené Svat. Čechem a S. Hellerem a nesoucí 
jméno Hálkových Květů, vstoupily v život r. 1879 jako měsíčník. 

4) Konst. Jireček přeložil a pro české školy upravil Gindelyho Allgemeine 
Geschichte s názvem: Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních. I.Věk starý 1877, 
II. Středověk 1878, III. Nový věk 1879. 

5) Die Handelsstrassen und Bergwerke von Bosnien und Serbien 
wahrend des Mittelalters. Historisch-geographischen Studien. Vyšlo ve spisech 
Král. české společnosti nauk v Praze 1879. Bylo téměř úplně založeno na nových vý
zkumech, jež získal Konstantin Jireček studiem v dubrovnických archivech, v nichž 
po prvé dlel od srpna až do listopadu r. 1878, právě za okupace Bosny a Hercegoviny, 
a po druhé o prázdninách r. 1879. I později do nich podle možnosti stále zajížděl. 
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co nevidět začne vycházeti časopis družstva, a vedle něho časopis právnický 
a časopis duchovenský. Práva národního pilně si všímají; při soudech, které 
jsou vesměs obsazeny domácími lidmi, z části soudí se dle obyčejův, s ohle
dem k "Vremenným Pravilam". Rusové jsou jen v administraci (ze všech 
2000 úředních osob všech odborův, admin. fin. soudn. celkem jen 150 Rusův) 
a ovšem jen ve vojsku; vojenská provisorní škola, zařízená vloni hned po 
míru Sv. Štěpánském, nyní po roce již v květnu propustí 100 hotových 
lajtnantův. Že i za Turkův bylo dosti mnoho škol (reálky v Plovdivě, Ga
brově atd.), přichází nyní velmi vhod: aspoň je lidí pološtudovaných i vedle 
emigrace dosti mnoho. Soudy okresní složeny jsou z právníkův, ustanove
ných od vlády, a ze zkušených lidí domácích, tedy poroty. Kriminální 
jurisdikci doposud mají vojenské soudy ruské, ale to v květnu přestane. 
Věci jsou velmi provisorní, ale je v nich dosti rozumu a dosti příprav k lepší 
budoucnosti. Po zvolení knížete má nastoupiti vláda docela domácU) 

Letos myslím, nebude-li překážek, podívati se opět do Dubrovníka a 
dokončiti to, co jsem vloni byl začal. Materialy, které jsem přivezl, jsou 
pravé poklady, ale to jen je polovice. 

Přeji Ti všeho dobrého a vzkazuje pozdravení paní tetě a Tvým 
maličkým jsem 

Tvůj synovec upřímný 

* 
Kosta. 

1) Pisatel zřejmě se zájmem sledoval vývoj bulharských poměrů, o nichž psal 
hned po bulharském osvobození do Osvěty r. 1878 (V osvobozeném Bulharsku) 
Hermenegildovi zde píše se zřetelem k právnickým věcem, které Hermenegilda přede
vším zajímály. - Konstantina ovšem především zajímaly otázky osvětové, proto se 
také o nich zmiňoval. Prvním správcem ministerstva národní osvěty v osvobozeném 
Bulharsku byl profesor slovanských dějin na charkovské universitě Marin Drinov 
(1838-1906), panagjurištský rodák, od dob pražského pobytu r. 1875 upřímný přítel 
a ctitel Konst. Jirečka. Písemně se znali od podzimu r. 1871, kdy prof. Marin Drinov 
prostřednictvím vídeňského kupce Grigora Načoviče se dotázal Konst. Jirečka, jakou 
to objevil v císařské knihovně vídeňské starou bulharskou tištěnou knihu. (Byly to 
Modlitby bulharského biskupa Filipa Stanislavského.) Nato se při spisování Dějin 
národa bulharského obrátil Konst. Jireček v únoru r. 1875 zase na Drinova. Vznikla 
tak velmi důležitá korespondence, kterou vytiskl Vlad. Sís v Sofii 1923: Koresponden
cija na Dr. Konstantin Ireček s Marin Drinov (bohužel, s četnými rušivými tiskovými 
díYbami). Viz také zde v úvodě. - Knižovne družestvo, to jest literární spolek, 
bylo první bulharské vědecké sdružení, založené v emigraci v rumunské Braile r. 1869. 
Zakladateli byli Vasil Drumev, Marin Drinov a zejména Vasil Dimitrov Stojanov, 
jenž myšlenku založení pojal v Praze v době svých vysokoškolských studií. Radil se 
o bulharských věcech s Fr. Lad. Riegrem, Jenž mu v duchu tehdejšího českého hesla 
"Osvětou k svobodě!" radil k evolučnímu, nikoliv revolučnímu postupu. Stojanov 
byl prvním jednatelem společnosti, stejně jako byl redaktorem spolkového časopisu 
Periodičesko spisanie, založeného r.1870. Přílohou kněmu vytiskl Konst. Jireček 
svůj Knigopis (viz zde list 2). Knižovno družestvo bylo na podzim roku 1878 přene
seno do Sofie, kde bylo dále i s časopisem vedeno Stojanovem (viz mou stať o Stojanovu 
v čas. Sokol, Praha, roč. LXVI. ° Knižovném družestvu a Periodičeském spisanii 
hojně se zmiňuje Konst. Jireček v Bulharském deníku - v. rejstřík u jména V. D. 
Stojanov). Z Knižovného družestva se stala r. 1911 Bulharská akademie nauk 
a z Per. Spisanie se stalo Spisanie na Akademijata. 
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Konstantin Jireček v Bulharském deníku o pražském pobytu 
od 4. do 22. října r. 1880.1

) 

1880. 
Dne 4. října v pondělí jsem po celoroční téměř nepříromnosti opět phjel 

do Prahy. Asi 14 dní strávil jsem návštěvami, vyhledáváním polozapome
nutých známých. První dojem byl: nic se nezměnilo, snad já se proměnil, 
ale zde vše při starém. A jinak: stagnace, nedostatek živosti, invence, 
energie, vis inertiae, a já jdu ze světa poloamerického, kde vše buší, roste 
a se tvoří, kde jednoho dne nevím, co bude druhého. A k tomu ten těžký 
mlhavý vzduch, zachmuřený horizont, mlhy nad Vltavou, nehybné povětří; 
slunečního dne ani nebylo. První dni stýskalo se mi po orientálském ruchu 
a pohybu: zde bych již nemohl žíti, ale po čase zase jsem odkryl půvabné 
stránky učeneckého klidu, evropejského pohodlí a stálého míru - života 
velkoměstského. Když se žije dlouho na východě, civilisace zdá se býti cos 
přílišného, ten mechanický kvap, měření času, chvátání a spěchání. 

První, kterého jsem hledal, byl Vlček, pak Emler, a druhého dne Ga
bler, Tempský, Gindely atd. Nalezli, že dobře vypadám, a že se mi vede 
dobře. Vypravování bez konce, utvoří se již legenda a odříkává se jako 
kolovrátek. Vlčkovi mnoho vypravováno, a od něho živá kronika pražského 
literárního života; plány o článcích, Gablerova orientálská politika; znalec 
Srbska, - můj "kolega" mezi krajany. Náš kníže právě v Bělehradě: do
pis Z. o té návštěvě. Radost Tempského, u něhož našel Friče. Jednou (13) 
zván u Gindelyho k obědu, kde i pí. Braunerova s dc. Zdenkou; malíř malého 
dítěte při stole (Klárky 5Ieté). Dvakráte v sobotní společnosti docentské. 
Poprvé velmi hlučně navštívena: Ott, Goll, Rezek, Bělohoubek, Pražák, Vej
dovský, Maixner, Hostinský.2) Dým a čoud hostinský - jiný svět; já odvykl 
tomu světu pivovému a tabákovému, jemuž jsem ostatně i za svého stálého 
přebývání v Praze málo se přiučil. K tomu člověk musí míti těžký kalibr. 

1) Vsunuji hořejší deníkové zápisy z bulharského údobí Konstantina Jirečka (od 
6. listopadu 1879) jako cenný doplněk k poznání jeho života, jeho díla, jeho styků 
a také názorů. Argirov nevytiskl v Bulharském deníku celý ten čas Jirečkovy nepří
tomnosti v Sofii 29. září. - 25. října 1880. Otiskuji zde pouze pražskou část, pro nás 
nejcennější, vypsanou ze sofijských archiválií Bulharské akademie nauk. 

2) Vácslav Vlček (1839-1908), hist. povídkář a romanopisec, zakladatel Osvěty 
(1871); o Emlerovi pozn. 4. str. 65; o Gablerovi pozn. 1. na str. 79; Bedřich 
Rud. Tempsky (1821-1902), pražský knihkupec a nakladatel od r. 1845; o Ginde
lym pozn. 1. str. 63; Ant. Frič, pozn. 5. str. 130; pí Braunerová, choť Lito
myšlana Fr. Aug. Braunera; jejich dcera Zdenka, významná česká malířka (1862 až 
1934); Emil Ott (1845-1924), český právník, univ. profesor v Praze; Jar. Gol! 
(1846-1929), český historik, univ. profesor v Praze, Ant. Rezek (1853-1909), český 
historik, univ. kolega Konstantinův; Ant. Bělohoubek(1842-191O), chemik; dělal 
chemické rozbory Rukopisů; Pražák, pravděpodobně Jiří, právník a politik, univ. 
profesor pražský (1846-1905); Frant. Vejdovský (1849-1939), vynikající zoolog, 
univ. profesor; Emerich Maixner (1847-1920), vynikající český internista, univ. 
profesor; Otakar Hostinský (1847-1910), univ. profesor, estetik, hudební a vý
tvarný historik a kritik. 
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Dvakrát v Měšťanské besedě, jednou s Krejčím, Studničkou, Gebaue
rem, Kalouskem, Emlerem atd., podruhé když tu Rieger, jenž byl odjel do 
Vídně a do Pešti. Holečka na krátko potkal na ulici, se Sládkem, fantastou 
tichým, jednou večer dvě hodiny po Příkopu, mystické obrazy z blh. far-o 
west; Zeyera viděl dvakráte. U Náprstka rozrůst sbírek musejních: lituji, 
že jsem nedbal více o industrii blh. a o kollekce, nemám k tomu ještě nále
žitého cviku a oka. Dětinská radost Hoeflera, nutil návštěvu. l) Jednou v se
zení učené společnosti, kde Goll četl o Chelčickém (11); zdálo se mi býti 
ukrutně nudným. Mnoho chůzí a komisse. Kupování všelijakých věcí, ruka
vic, kravat, nožův, hodinek, knih, pečetidla, portefeuillů, lamp, bot, šatstva 
- zásoby na nový jeden rok v Levantě! V cís. univ. knihovně orientoval se 
o pokrocích literatury. Lidé mnoho toho za ten rok napsali, ale málo co 
důležitého pro mne, leda Heyd, hist. levant. obchodu (2 voll.).la) Čas po 
čase znepokojování od krajanův majících "Drang nach Osten"; již v Sofii 
od takových lidí na sta dopisův, myslí, že tam Eldorado. A u těch, co se 
tam odvážili, hrozné zklamání. Nemají tam pivíčko ani buchtičky; naši lidé 
jsou hrozní peciváJkové, málo selfhelp, nehodí se do divokých okolností. 
Viděl jsem i pražské Bulhary, Vas. Atanasova a pět jiných; s At. mluvil 
šíře, ostatním jen "Ioca communia" o stavu vlasti ne právě potěšitelném. 
Je jich tu asi 14.2) 

Jednoho dne (16) prohlédl si nové školy SH (?) v nové školní budově Na 
rejdišti (s podobiznami - poprsím Komenského a Štítného z mramoru od 
Seidana a Wilta nad vraty), viděl vyučování v 1. třídě (Lesenschreibme
thode), v II. třídě (čítanka) a v IV, (Zeměpis Čech). Insp. Baudiš tam. 2a) 
Skvělé síně a lavice. Methoda vyučovací. Mladý čiperný učitel v 1. třídě. 
Děti dost intelligentní (v lavici 4-5). První počátky vyučování nejvíce mne 
zajímaly: poznávání hlásek, slov, slabik a písmen, psaním na tabulky; 

1) Ve zmínkách o setkáních je míněn asi geolog univ. profesor Jan Krejčí 
(1825-1887); o Studničkovi v pOZil. 4. v listě 4; Jan Gebauer (1838-1907), vyni
kající český jazykovědec; Josef Kalousek (1838-1915), český historik, univ. prof.; 
Frant. Lad. Rieger (1818-1903), významný český politik a organisátor, redaktor 
prvního českého "Slovníku naučného" (1860-74); Josef Holeček (1853-1929), český 
spisovatel, znal dobře Balkán z vlastní zkušenosti: roku 1875 byl zpravodajem o herce
govském povstání, r. 1876 o válce černohorsko-turecké; Jos. Václav Sládek,. 
český básník (1845-1912); farwest - angl. daleký západ; básník Julius Zeyer 
(1841-1901); Vojta Náprstek (1826-1894), český mecenáš s americkými zkuše
nostmi, zakladatel průmyslového musea v Praze (Náprstkovo museum); o H6f
lerovi pozn. 5. v listě 15. 

la) Wilhelm H e y d vydal Geschichte des Levanthandels im Mittelalter ve Stutt-
gartu r. 1879. A. F. 

2) selfhelp - angl. svépomoc. - Vasil Atanasov (1857-1940), český odchova
nec, zakladatel Bulharské akademické sedjanky v Praze, významný bulharský náro
dohospodář. O něm J os. Pá ta v časop. Česko-bulharská vzájemnost, Praha, roč. VII., 
čís. 5 ze dne 18. prosince 1940 (nekrolog). 

2a) Josef B a u d i š (1825-1898) byl od r. 1869 okres. škol. inspektorem, od L 

1883 ředitelem akad. gymnasia v Praze. A. F. 
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básničky. Nutnost reformy o tom i v Bulharsku. - V průmyslové škole, kde 
ředitel prof. Šeda. l

) Velice zajímavé pro nás. Kreslení - modellování ve 
dřevě a v sádře - a pak v železe, konstruování a lití. Všecky modelly a vzorky 
vypracovány ve škole samé, ona sama ze sebe vyrostla. Pak v radnici 
v novém sále. 

Hab. byl několik dní v Praze. 2) Jednou (10) u nás obědem s Gollem. 
Panna (nečitelné) abatyše, historie o ní. - Moje fotografická kollekce. Nej
větší pozornost vzbuzoval rylský klášter; Sofia, Pleven, Kystendil, Belgrad
čík, Vidin, Etropol. - Šimáček za posledního roku si vystavěl dům, kde má 
svúj knihtiskařský závod (tři stroje po 3600 fi), comptoiry, byt atd. 

Všelijaké komisse do východu. Fričovi ryby. Bělohoubkovi orient. 
kosmetiku, Fialovi kazanlycké rúže, filologúm (nečitelné) u Cikánúv, 
Náprstkovi vzorky keramiky, tkanin, kobercúv, suken atd. Staré zbraně 
atd. Doma koberce bulh. 3) 

Stav politický nepříliš jiný než v říjnu nebo listopadu v loni. Unavující 
sezení říšské rady od října do května a pak jeden měsíc českého sněl1)u. 
Nedostatečný cvik našich parlamentářův po 161eté pasivitě. Když člověk 
žije déle venku z Austríe, rozmanité o ní se namanou meditace. Stát trpí 
dědičnou kastou úřednickou, která nemá velikého patriotismu ani nadání; 
mediokrita, a sice chlebová; také konsorteria vládne. Vis inertiae drží to 
dohromadě. Z lepších i aríst. rodin málo lidí v admin. karriéře; řídké vý
minky Hohenwart, a jiní lidé a la Stadion. Co šlechty v službě, chuďasi a ne 
kavalíři. Skutečné talenty se nepodporují a nevynikají v karrieře jako 
v Prusku. Podobnou úřednickou bolestí churaví i Rusko, Německo a Francie 
dostaly se na dráhu volnější; talent se nese na vrch, praktičnost se jeví ve 
správě, a všude vidíš invenci, nové myšlenky, skutečný pokrok (i skokem). 
V Rakousku lecjaký osel protekcí příbuzných, rodem, vyleze dosti vysoko; 
to v Prusku nejde. Vůbec vel. mediocrita. Mnoho talentů nijak není exploi
továno pro celkový stát, dřímající, v menších neněm. národech rakouských. 

Zvláštní obraz by byla nestranná kulturní historie Rak. v našem 
století, od napoleonských válek, jmenovitě spravedlivé ocenění literatury 
něm. v Rakousku, i literatur ostatních. 

Nezastoupení českého živlu v delegacích a jiné křiklavosti. Podivné 

1) O Šedovi v pozn. 1. k listu 4. 
2) Karel Habětínek, (Habietinek, 1830-1915) český právník, v r. 1871 člen 

ministerstva Hohenwartova, pak president nejvyššího soudního dvora ve Vídni, kde 
i zemřel. A. F. 

3) Frant. Šimáček (1834-1885), český novinář a nakladatel; o něm Karel 
Nosovský, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví čs., Praha 1927, str. 323 a n. -
Kazanlycké růže - město Kazanliik na již. úpatí Balkánu, proslavené růžovými 
plantážemi a výrobou znéj.menitého růžového oleje ("rozovo maslo"), jehož. výroba se 
v poslední době soustředila hlavně do města Karlova. O Kazanliiku viz výklad samot
ného Konst. Jirečka v jeho "Cestách po Bulharsku" (podle rejstříku), nověji krátce 
v německé příručce sofijského zeměpisce prof. A. Iširkova: Bulgarien. Land und Leute 
II. 1917, str. 117, tam poučení o všech jmenovaných zde místech. 
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položení Čechův a autonomistův: nemohou dělat oposici. Německý Partay
tag v Karlových Varech, mnoho křiku a co se stalo? Jmenování několika 
českých professorův. Ostrá satyra Nordd. AIg. Ztg. Za mého pobytu v Praze: 
ve Vídni excessy studentské na technice a na universitě, autonomistický 
15členný sjezd ve Vídni (letošní česká a polská cesta). Honění němčiny 
v Uhrách (pešťské divadlo). Reichsrath se sejde až po delegacích počátkem 
listopadu. 

Otázka dulcinská. Das Verhalten des Sultans. Turci jsou slabí, ale vy
užívají své slabosti a bezpečnosti nad Arbanasy k vodění Evropy za nos. 1

) 

Tragikomedie. Baisse na víd. burse. Ve vídeňských listech mnoho křiku 
proti Blh. Jeden víd. dopis Koln. Ztg. tvrdí, že existence Bulharska a jme
novitě Velikobulh. je nebezpečná monarchii habsburské, že se Bulharsko a 
Rumelie musí rozděliti mezi Srbsko, Rumunsko a Turecko (!) Chtěl bych 
rád napsat článek "Die Bulgarenhetze" do "Politik" o tomto nešvaru. Za 
návštěvy v Bělehradě arci plno klábosení o balkánském spolku. "Sonn. u. 
M<;mtagztg." plaidiruje pro politiku z Bosny ven k Solunu, a to je list kon
servativní. Hledím nabýti světla v této otázce makedonské. Kdyby mohli, 
brali by, ale nemohou; zdá se, že nejvyšší kruhy se již vzdávají té myšlenky, 
jakkoli Orient a Bosna jim velice na srdci. Bosna - ideál cís. ode dávna; 
Gisken lanciroval Solun, aby se zalichotil nahoře. Černohledství Zachovo 
o evrop. válce. 2

) 

Mluvil jsem dvakráte s Votkou S. J. Byl loni v Bulh., Rumelii, Cař. a 
Řecku s posláním papežským. Mluvil mi dosti otevřeně. Papež nynější všemi 
silami dbá o Slovanstvo. Památná encyklika o Kyrillu a Meth. co všekřesf. 
svátku za mého pobytu v Praze. 3) V Římě zanecháno slovanofobie, uvedené 
od Polákův; Ledóchowski nyní v kongregách jen čistě theologických. Pap. 
nuncius Graselli v Cař. odvolán, poněvadž nedbalo Slovany, a poslán 
Vanutelli, mladý ostrovtipný' člověk; jeho bratr přijde do Vídně na místo 
Dacobiniho (je v sítích Polákův), též Vanutelli obyčejně je (nečitelné). 

Menini jmenován biskupem plovd., poněvadž co Dalmatinec mohl znáti 
Slov.; byl k tomu designován sofijský Padre Timoteo (Piemontý), ale poka
zili mu to kapucíni sami, jeho bratří, a on k tomu činí; Italian o rak. kato
líky v Sofii ani nedbá, a s Khev. (V. velice proti němu) nevaří. Fanatism 

1) Dulcigno, ital. název přístavu Ulcinj na Jaderském pobřeží, který byl pak 
přiřčen Černé Hoře. - Arbanasi, srb. název Albáncú. - (A. F.) 

2) Fr. Zach (1807-1892), český generál v srbské armádě, v bojích r. 1876 těžce 
raněný, žil v Praze. 

3) Jan Křti tel Votka (Vodka) (1825-1899), český spisovatel; v roce 1848 ná
ležel k nejkrajnějšímu radikálnímu křídlu a spolupracoval s Havlíčkem. Tehdy byl 
právníkem. Za reakce patřil k největším konservativcúm, v l. 1851-1852 řídil vládní 
Vídeňský deník, r. 1854 vstoupil k jesuitúm. (S.J.) Stal se velikým horlitelem pro ka
tolicismus: tak se s ním setkal Konst. Jireček. Votka měl tehdy za sebou také značnou 
činnost literární. Vytisklt spisy o Karlu IV., o Památkách staroboleslavských, o Janu 
Nepomuckém a také traktát ostře zahrocený proti všem svobodomyslníkúm. - I;:amát
nou encyklikou je míněno "Grande munus" papeže Lva XIII. 30. září 1880. 

91 

plovdIvských Pavlikianův.... latini, sotva přijímá slov. uniatský ritus. 
Nyní i (nečit.) stal se kardinálem. Stolice papežská pracuje mezi Slovany a 
Aromány. Votka porovnává Blh. s Italiany dle povahy. Jeho (dětinsko· 
jesuitské) obavy, že Blh. bude ohniště revoluce, nedostane-li lepší kněžstvo 
a vzdělanější. O biskupech a církvi bulharské ví věci, že se tomu divím, 
klepy ženské o Grigoriovi, vše vyčenichal. Mluvil proti franc. vychování a 
vlivu v Orientě, spíše o starý vlašský element (staré firmy v Plovdivě, 

Odrině atd.), katolické fary u nich vznikly. Ptal jsem se jeho na rak. plány 
na východě. On patrně mnoho neví. Cís. prý se bojí Bulharska, co schisma
tického státu poloruského, podporuje unie, Rak. protežuje, ale i Izvorova, 
uniata v Solunsku: "rozšiřuje-li se unie v Bulh., pro Bulh. od Rak. nebude 
žádného nebezpečí" - "ipsissima verba". Strach Rak. před srbskou církví 
v Srbsku; skupština prý chtěla prohlásit vloni metr. Běl. za hlavu duchovní 
všech Srbův a to jen intervencí rakouskou zmařeno, chtěli míti centrum 
politické jako Bulhaři exarchát. Votka velice se interessoval o exarchu. 
Nynější řecký patr. prvé kněz v řec. kostele ve Vídni, Adonis, všecky ženské 
za ním. Zajímavé to vše confessiones jesuity commis-voyageurs. Cankov má 
papežský řád a je katolík, aspoň neodřekl. .. 

Rozvažování o mé budoucí karieře. Nebude-li odstraněn Gjuzelev 
s personálem, radí se mi demise a postavit se k disposici knížete k jinému 
úřadu. Vůbec tam ne dlouho, po několika letech návrat, ani ne po 5 letech 
kontraktu. Kdybych zůstal v Praze, za 21. ještě prof. extr. Abych ne
přestal vědecky pracovat a psát, v českých listech, aby na mne doma neza
pomenuli a ve víd. akad. slovnících. I ) 

Po návratu do Sofie musím si zavésti jeden jiný způsob života a taktiky 
k domorodům, méně stykův s nimi, více z daleka a více doma u knih, jme
novitě bude-li byt v zimě snesitelný. Pro "Osvětu" o Rile, Rumelii atd. 
Rukopisně pro budoucnost více fragmentův memoirových z čerstvé paměti: 
Člk. úžasně zapomíná i věci nedávné, vymizelo mi mnoho ze zpomínek i na 
univ. příběhy Ionské zde! Pro Revue arch. nápisy a antiky. A pak "Rag. 
Analekten" z mých bohatých nyní kořistí: jak se stal Dubrovník z roman
ského města slovanským, počátky v něm literatury, dubr. domácí dějepi
sectví, popis archivu, palaeographica o nejst. listinách atd. Pro Glasnik 
listiny se zprávami o Marku atd., quaestiones chronologicae atd. Pro 
Archiv slavistický Literaturbrief. Materialy k blh. vědecké gramatice. -
Vezu i více knih nevědeckých k duševnímu občerstvení a sesílení pozorova
cího a humor. talentu: Cervantes, Bocaccio, Martial atd., spisy paed., les
nické, hospodářské, juridické atd. kromě toho. 

Nutnost reorganisace kníž. kanceláře. Kniha conducty úředníkův. Více 

') Ohlas duševního neklidu Konstantina Jirečka, jenž by byl nejraději 
seděl u vědeckých prací a jenž váhal jen pro neurčitost pražského universitního jmeno
vání. Viz o tom zde v úvodě na str. 52. - Ivan Gjuzelev, přednosta v bulhar. 
ministerstvu národní osvěty v Sofii; o něm často Jireček v Bulharském deníku. Viz 
,-yd. Argirova podle rejstříku. 
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vlivu osobního jmenovitě při jmenování. Vracení nelibých i cís. kai--tc. ve 
Vídni, bez demise min. Radí k (nečit.) urovnání nesnází. - Obecní zřízenÍ. 
Kl. Ryl. co z. v 1. obec mit allen Lasten und Pflichten, jako některé české 
velkostatky. - Malé kláštery a jich osud.1) 

Moje idea vědeckého (mého) časopisu bulharského, pomocí Drinova, 
Sarafova, Zlatarského a jinochův v cizině studujících. Obsah hist. lit. fil., 
i něco jur. krit. bibliog. čtvrtletník. Snad se po mně najdou pokračovatelé. 2) 

A jakou budoucnost má národ náš? Vidíme postup, ohromný pokrok 
v 20 letech, ale za poslední doby od 1871 není toho valně, leda v literatuře 
a ve vědě. Čeho jsme dokázali za nové éry konservativní? Několika kateder. 
Naznačení Gollovo prý hotovo. 

Poslední dny v Praze pořádně jsem se uhonil. Pořád venku kupovat -
koupil jsem věcí za 200 fl., navštěvovat, a doma jedna výtržnost po druhé, 
návštěva za návštěvou. Nijak jsem si neodpočinul. Dne 19. veliký ambitus 
návštěv: byl u Gablera, Tempského, Emlera, Vlčka, Loewe (měl neštovice,. 
velice sešel). 20. u Studničky a u fotografa, odpoledne po sezení matičním se
šel se s pány literáty naposled před museem. Hattala vydal s Paterou Alexan
dreidu. Řivnáč nakladatel vytrhal v předmluvě všecky hrubosti, Geb. lito
val, že Hatt. vyjde poprvé v nevlastním šatě. 3) Ve čtvrtek spakováno. 
Bylo mi nevalně dobře' Po příjezdu jsem se v Praze nevážně nachladil 
a ulovil jakési bolesti kloubové, po roce po toíika avanturách první nepří
hoda se zdravím, ani nepatrná. A zbledl jsem v Praze z červené vzdu
chové figury vandrovníka balkánského. Disposice duševní nepříjemná; 
příští středa 27. otevře se zase bulh. sněm, zase nejistota, surprises, ne
víme, co z toho bude - nebudu-li vnitřně přinucen hned po příjezdu pánům 
Bulharům říci, že se mi jejich společnost nelíbí? Psal jsem z Prahy dva
kráte Stoilovu o věcech politických a jednou Konstantinovičovi, ale od nich 
ani slechu; asi zatím vyšly mé články, ale velice na konservativno překru
cované; nevím, bude z toho zlá sensace. 

1) Za rozhovorů a úvah pražských napadlo Jirečka upravit poměry Rilského 
kláštera (Kl. Ryl.) jako na českých velkostatcích. 

2) O M. Drinovu viz v úvodu strana 49; Michail K. Sarafov, přednosta 
statistické kanceláře v Sofii a ministr; o něm Jireček často v Bulh. deníku; viz Argirov 
podle rejstříku; Vasil N. Zlatarski (1866-1935), vynikající bulh. historik, pokračo
vatel Jirečkův, jenž také po prvé správně a přesně zhodnotil význam Jirečkův pro 
osvobozené Bulharsko a jeho vzdělanost v Periodič. spisanie LXVI. 1905, str. 1 a n. 
O prof. Zlatarském, jeho životě, díle a vztazích k Čechám viz Jar. Bidlo a J os. 
Pá ta v Ročence Slov. ústavu za rok 1935. - Kusku tečnění zvláštního časopisu 
nedošlo, zato se Jireček věnoval horlivě povznesení Periodič. spisanie, jak je zřejmo 
z jeho Bulh. deníku v souvislosti s V. D. Stojanovem (podle rejstříku). 

3) lVí artin Ha ttala (1821-1903), profesor slovanské filologie na pražské univer
sitě, předchůdce a odpůrce Gebauerův. - Míněno je Paterovo vydání "Zbytků 
rýmovaných Alexandreid" v Praze r. 1881: byl to pouhý přepis textu, místy pro ne
dokonalé prozkoumání jazykově vadný. Adolf Patera (1836-1912) byl knihovníkem 
Národního musea v Praze. - František Řivnáč (1807-1888), pražský knihkupec a 
nakladatel. 
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Ve čtvrtek 22. října 1880 večer 7.29 odjel jsem poštovním vlakem zase 
z Prahy. Loučení nebylo mi těžké; na jaře přijedu zas. Člověk se naučí skákat 
po Evropě sem tam. Jedno naučení beru s sebou: na stálo v Bulharsku ne
zůstanu, moje karriera je zde v Čechách a v Rakousku, v Bulh. nepřijde to 
ani na těch 5 let kontraktových. Nechal jsem 40 nap. v Praze, musím od 
nynějška více šetřiU) A ženit se nebudu před 1884. I ta věc je těžká, 
pro Bulh. potřeboval bych dame du monde, aby něco představovala a 
v Praze by taková dáma - v našich těsných zvláštních poměrech smutně 
naříkala! Tedy zase kB. předu, vers la destinée inconnue, jako vždy. Moji 
kollegové (Rezek, ... atd.) sedí v teplých místech, patres familiae, a já, 
pln skvělé gloire, pluji ve větru, sám nevím kam. 2) 

Jednu zvláštní zkušenost jsem učinil: zapomínám. Nové dojmy úplně 
vypuzují staré. Nevím o věcech, které se staly v loni v letě. Nejvíce se mi 
to uvedlo na paměť při prohlížení fotografií ze starých cest, po Švédsku, 
Alpách, Dalmacii. 

21. 
1883. - 24 prosince. Konstantin ]ireček píše strýci Hermenegildovi ze Sofie do Vídně. 

Posílá mu novoroční pozdravy s blahoPřáním k tehdejším vyznamenánim a k úřednimu 
povýšenía ) 

Drahý strýčku! 
Sofia 12-24 prosince 1883. 

S upřímným blahopřáním k novému roku posílám i srdečnou gratulaci 
k čestným vyznamenáním a k povýšení, které se Tobě, jak se dneska doví-
dám, k veliké mé radosti nedávno dostalo. 4) . 

S mnohonásobným pozdravením a přáním všeho dobrého 

Tvůj upřímný synovec 
Dr. Konst. Jireček. 

1) Konst. Jireček byl velmi šetrný: nap. - míněn napoléon d'or, to jest zlatý 
dvacetifrank, ražený za Napoleona I. a III. 

2) Konst. Jireček si v Sofii upřímně oblíbil první ředitelku dívčího gymnasia 
v Sofii Charvátku Klotild u Cvj etišiéovou, ale k ženění se neodhodlal: důvody toho 
zde uvedl. - Z Prahy přijel do Vídně dne 22. říjnar.1880. Jako vždy, jeho první cesta 
byla k strýci Hermínovi do školského ministerstva. U něho také denně byl před od
jezdem do Prahy, jak si svědomitě zapsal do deníku. A zase s ním posledním mluvil 
před odjezdem do Bulharska dne 25. října 1880, kdy téhož dne při3el do Lomu v Bul
harsku a dne 30. října v sobotu se opět vzbudil v Sofii. Viz Bulharský deník, vyd. 
Argirova sv. 1. str. 256. 

3) Mezi dubnovým dopisem Konstantinovým z roku 1879 a přítom
ným prosincovým z roku 1883 leží doba téměř čtyř a tří čtvrtí roku. Neznamená 
to, že by si byli strýc se synovcem nepsali, naopak, jistě spolu vyměnili řádu listů 
anebo aspoň lístkův, ale ty nebyly ve vzájemné korespondenci uchovány. Ostatně oba 
byli nadměrně "aměstnáni: jak Hermenegild svým úřadem ve Vídni, tak Konstantin 
svými mnohými úředními povinnostmi v Sofii a v Bulharsku. Oba byli také dále ne
únavně literárně činní, jak to je zde vyloženo v úvodním nákrese jejich života a díla. 

4) Hermenegild obdržel r. 1883 za své dílo vysoké vyznamenání: zlatý peníz 
"Li tteris et artibus". Téhož roku (22. prosince) byl jmenován ministerským radou. 
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22. 

1888 - lG. listopadu. Konstantin píše z Prahy strýci Hermenegildovi do Vídně. Popi
suje beznadějný stav. otcovy choroby a malé naděje na zlepšení. Pracuje o vydáni Cest po 
Bulharsku, jakož i jiných odborných věcech, při čemž zejména má na mysli německé 

zpracování svých Dějin bulharského národa a Cest po Bulharsku v jedné knize. l ) 

Drahý strýčku! 

Praha, Vinohrady, villa Osvěta 
16. XI. 1888. 

Strojím se již dlouho, abych Tobě psal. Že se tatínkovi vede dost 
špatně, víš zajisté již od professora Tomka. Od návratu z Houšky více ani 
z domu nevyšel a jen leží v posteli nebo na kanapi. Úsudky lékařův jsou 
pessimistické, ač je vždy některá naděje, že se zlo zastaví. Je to nemoc 
mozková, atrophia cerebri. Jsou chvíle, kde pozbývá přítomnosti ducha a 
myslí ku př. že je v Houšce; jindy však má úplně jasnou paměť i na jména 
osob z let velmi vzdálených. Celkem mluvívá málo a od několika neděl nic 
nepíše. Slabost tělesná je značná; nehybnost v nohou není lokální, ale sou
visí s nemocí samou. Nyní s velmi vzácnými výminkami nikoho k němu 
nepouštíme, jakož se všeho varujeme, co by jej i nejméně rozčililo. Psaní 
Tvé ty dni obdržel a celé přečetl, ale k odpovědi se přese všecko přání 
dostati nemůže. 2) 

Z listův Tvých k tatínkovi vidím, že Jsi mne čekal ve Vídni. Nevím, 
čím to nedorozumění vzniklo. Půl prázdnin jsem dělal rejstříky a četl korrek
tury svých "Cest po Bulharsku",3) druhou polovici jsem upotřebil na výlet 
do :Říma a Neapole a od 1. října zase sedím v plné práci, která mne nepouští 
ani na den. Čtu i s publikem tři kollegia vedle sebe a mám i dosti literární 
práce, nad to spěšné. Do Vídně se, jako vždy, dostanu až o Velikonocích 
nebo o Svatodušních Svátcích. 

') Od prosincového Konstantinova listu r. 1883 do přítomného listu roku 1888 
uplynulo téměř dalších pět let. Konstantin měl za sebou neklidné údobí bulharské, 
z něhož se dne 8. října roku 1884 octl opět v Praze jako řádný profesor všeobecných 
dějin se zvláštním zřetelem k dějinám Slovanů a balkánského poloostrova. Usídlil se 
nejdříve v Černé ulici na Novém městě pražském, ale horšící se pražský vzduch a sta
vební ruch ho vypudily na Vinohrady, kde se usídlil sám ve Vlčkově vile "Osvěta". 
Hermenegild stále pilně pracoval ve vídeňském úřadě, v němž od 3. srpna 1887 byl 
ústředním ředitelem státního knihoskladu. Při tom pokračoval ve svých právnických 
pracích; právě v roce 1888 vytiskl důležitý svazek Codexu s Obnoveným právem a 
zřízením zemským čes. království, po prvé v plném znění a podle původního sepsání. 
Viz v úvodu přítomné korespondence str. 36 a násl. (o Hermenegildovi) a str. 54 a násl. 
(o Konstantinovi). 

2) Vylíčení smrtelné choroby Konstantinova otce - Josefa Jirečka. Viz zde 
v úvodě na str. 21. Josef Jireček zemřel 9 dní po napsání tohoto listu: 25. listopadu. 

3) Cesty po Bulharsku vyšly v Praze r. 1888 nákladem Českého musea 
v Novočeské bibliotéce č. 27. Bulharský překlad St. Argirova vyšel hned roku ná
sledujícího v Plovdivě 1889. 
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Pro příští zimní semestr chci žádati dovolenou, abych mohl dokončiti 
archivální studie v Dubrovníku a poseděti v archivech v Neapoli a Benát
kách. S Bulharskem budu s vydáním něm. zpracování knihy hotova dám 

le" 1) mu "va . 
Naši Tě všichni srdečně pozdravují, s nimi 

Tvůj upřímný synovec 
K. 

23. 

1888 - 8. prosince. Konstantin píse z Prahy Hermenegildovi do Vídně, 12 dní po 
bolestném odchodu otcově a ted)! ještě pod dojmem, přetěžké rodinné ztráty. Děhije za 

všechnu účast jménem sV)Jm i celé rodiny. 

Praha 8. prosince 1888. 
Drahý strýčku! 

Po dnech a týdnech, plných všelikého rozčilení, velmi zvolna přichá
zíme do poklidu duševního i tělesného, i bude ještě dlouho, předlouho trvati, 
než se tato krutá rána poněkud zacelí.2) 

Kondolenční dopisy, od Tebe zaslané, tuto s poděkováním navracíme. 
Obdrželi jsme je taktéž téměř od všech těchto osob. Počet te1egrammův, 
dopisův a lístků v byl tak veliký, že jsem tento týden ztrávil ponejvíce 
psaním a rozesíláním odpovědí, kteréžto zaměstnání jsem teprve dnes 
ukončil. 

Zároveň přikládáme telegramm dra. Pippicha z Chrudimi Tobě do 
Prahy poslaný.3) 

Redakcí "Wiener Ztg." dovolil jsem si odpovědíti přímo; radil jsem, 
ať se obrátí na J. Exc. p. barona Helferta. 4) 

Účastenství při pohřbu bylo ohromné. Nás těšilo účastenstvíMýtských. 

1) Konstantin Jireček mínil svou německou knihu Das Ftirstentum Bul
garien. Seine Bodengestaltung, Natur, Bevi:ilkerung, wirtschaftliche Zustande, gei
stige Kultur, Staatsverfassung, Staatsverwaltung und neueste Geschichte. Vyšla 
v Praze r. 1891 nákladem B. Tempského a obsahovala dvě části: Der bulgarische Staat 
(vyšlo v bulh. překladu E. Karavelova v Plov divě r. 1899) a Bulgarische Landschaften, 
v podstatě všestranně doplněné a zdokonalené spojení obou českých knih: Dějin a 
Cest. Konstantin Jireček měl v úmyslu vydat 2. vydání Dějin, ale pro jiné práce se 
k tomu nedostal. Proto také, maje na mysli chystané práce o Srbsku, podotkl v tomto 
listě, že dá Bulharsku" vale". 

2) Smrt otcova byla pro Konstantina vskutku "krutou ranou": lnul k němu 
jako k nejlepšímu rádci a příteli. 

3) JUDr. Karel Pippich (1849-1921), chrudimský advokát a spisovatel, známý 
a oblíbený východočeský veřejný a kulturní pracovník. 

4) Redakce ",Viener Zeitung" chtěla přinésti podrobnější nekrolog Josefa 
Jirečka. Konstantin odkázal na nejoddanějšího otcova a rodinného přítele barona 
Helferta, jenž také vyhověl a poměrně velmi obšírný nekrolog napsal. Vyšel v listě 
a také v samostatném otisku: Joseph Jireček, Vídeň 1889. 
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Po 15 letech viděl jsem zase některé z těch příbuzných, mladé muže co starce 
a malé děti co velké lidi! 

Naši Ti skládají nejsrdečnější díky za Tvé srdečné účastenství oběma 
listy Tvými a vzkazují Tobě, abys se co nejvíce šetřil na zdraví. 

Se srdečným pozdravením Tobě a všem Tvým od nás všech 

24. 

Tvůj upřímný synovec 
Jireček. 

1889 - 12. dubna. Konstantin blahoPřeje z Prahy Hermenegildovi do Vídně k narozeni
nám. Zmiňuje se o zvláštním otisku Heljertova nekrologu otce fosefa firečka. Pořádá 
otcovu knihovnu. Pro to i otcovu nemoc uvázl s dokončením německé knihy o Bulharsku. 

Konči osobními a rodinnými zprávami. 

Praha, 12. dubna 1889. 
Drahý strýčku! 

Jménem nás všech posílám Tobě nejsrdečnější blahopřání k zítřejšímu 
svátku. 

Životopis tatínkův od Helferta vzbudil zde velikou pozornost. Od autora 
obdrželi jsme hojnou zásilku exemplářův, které jsme všem přátelům a zná
mým Pražským rozeslali. "Politik" otiskla toliko výtah z prvních tří kusův, 
nevím proč.!) 

Děkuji za laskavě zaslaný sešit "Petermanns Mitth.". Článek Gopče
viéův ukazuje, že i takovéto světoznámé časopisy nejsou assekurovány proti 
literárnímu dryáčnictví. 2) 

Mám mnoho práce s tatínkovou knihovnou. Největší část je již v bed
nách a postěhuje se ke mně. 

Německé zpracování knihy o Bulharsku se událostmi této zimy tak 
zdrželo, že podnes nemohu začíti s tiskem. Ba celý podnik mne tak důkladně 
omrzel, že bych jej téměř nejraději opustil. Také pravý čas pro takovou 
knihu minuL 3) 

Po svátcích některý den se podívám zase do Vídně. 

1) Jos. Alex. Helfert, Joseph Jireček. Zvl. otisk z Wiener Zeitung 1889. -
"Politik", psaná českými novináři, vycházela v Praze od r. 1862. V té době byla 
orgánem strany staročeské. 

2) Mitteilungen aus Justus Perthes' Geograph. Institut. Řídil vyni
kající německý zeměpisec a kartograf August Petermann (1822-1878), ředitel Země
pisného ústavu Perthesova v Gotě. Po jeho smrti byly Mitteilungen vždy krátce uvá
děny jako Petermanns Mitteilungen. - Spiridon Gopčevié, terstský rodák (1855), 
dopisovatel Wiener Zeitung-u o politicko-vojenských otázkách balkánských, neoby
čejně plodný spisovatel, činný v Berlíně ještě r. 1933. (pseudonym Leo Brenner) 
Konst. Jireček mínil Gopčeviéovu stať "Die ethnographischen Verhaltnisse Make
doniens und Altserbiens" v 35. roč. Petermannových Mitteilungen 1889, str. 57 a n. 

3) Das Fiirsten tum Bulgarien vyšlo v Praze r. 1891. Viz pozn. 1. na str. 95. 
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Naši se připravují k stěhování: po 15 letech budou zase jinde bydlet 
11ež pořáde v té Černé ulici, která je nyní jako staveniště.I) 

S nejsrdečnějším pozdravem Tobě a Tvým všem 
Tvůj upřímný synovec 

K.J. 

25. 
1889 - 26. dubna. Konstantin píše z Prahy strýci Hermenegildovi do Vídně. Pro náhlé 
ochuravění nemohl přijeti do Vídně. Dokončili srovnání otcovy knihovny po jeho smrti, 

po níž se matka se sestrou SvataVOIt chystají k přestěhování do nového bytu. 

Vinohrady 26. dubna 1889. 
Drahý strýčku! 

Psal jsem Ti naposled, že se po svátcích podívám do Vídně, a také jsem 
skutečně včera měl odjeti. Ale v poslední době jsem se tak zachladil a ke 
všemu dostal i otok žláz krčních, že musím zůstati v Praze, kdež máme 
počasí deštivé a vlhké. 

Před sv. Janem se již z města nedostanu. Mezitím začne zase semestr 
letní. 

S knihovnou nebožtíka tatínka jsme téměř hotovi. Největší část je 
postavena u mne. 

Naši se strojí den co den ku stěhování. Budou bydliti v Ostrovní ulici 18, 
2. patro, tedy docela blízko Černé ulice, která se nyní stavbami nových 
domův na místě starých zahrad docela mění a kazí. 

Se srdečným pozdravením od nás všech jsem Tvůj upř. synovec 
K. 

26. 

1889 - 17. zarl. Konstantin píše z Prahy Hermenegildovi do Vídně o svých a rodinných 
věcech. Bude se zabývati čtením jihoslovanských listin, pokud mu to jeho čas a zaměstnání 
universitní dovolí. Do společnosti chodí málo. Žádalo dovolenou na letní běh 1889-1890. 

Vinohrady 17. září 1889. 
Drahý strýčku! 

S poděkováním potvrzuji navrácení Daničiéova Slovníku.2) V zimě mi 
bude nezbytnou knihou při čtení o jihoslovanských listinách. 

') Na š i - mat k a se sestrou S vat a vou. Konstantin se usídlil ve Vlčkově ville 
"Osvěta" naKrál. Vinohradech v Praze. Viz pozn. 1. k listu 22. - Svatavě šlo hlavně 
o byt se světlým atelierem, aby se mohla plně věnovati svému oblíbenému malování, 
pokud to její slabé zdraví dovolovalo. V té době obdržela objednávku od Král. české 
společnosti nauk na portréty P. J. Šafaříka a Frant. Palackého. Psala o tom sestřenici 
Noemi do Vys. Mýta v listě ze dne 17. prosince 1889. 

2) Gjuro Daničié (1825-1882), profesor bělehradské university, s Vukem Kara
džiéem zákonodárce spisovného srbského jazyka, vytiskl v I. 1862-1863 Rj ečnik iz 
književnih starina srpskih. Toho se týká Konstantinova zmínka v přítomném 
listě. Jinak dal Daničié podnět k vydávání velkého akademického srbocharvátského 
slovníku, z něhož vytiskl jen Ogled r. 1878. Konst. Jireček psalo Daničiéovi 
v Čas. Čes. Musea 1875-1876. 

J. Páta: Korespondence Jirečků 7 
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Letos jsem po 14 letech ztrávil jednou prázdniny doma, v Čechách, 
čtyry neděle ve Forstbadu,l) kde však bylo špatné počasí, ostatek ve ville 
Osvětě, která je poloviční venkov. Rád bych si nyní v září ještě vyjel, ale 
počasí je ošklivé, studené, prací všelijakých mnoho a nad to 24. přejímám 
dekanát, načež se beztoho odsud vzdalovati nesmím. 2) 

Naši se vrátili z Forstbadu počátkem tohoto měsíce a nyní teprve se 
definitivně zařídili. 

O zdejších věcech a lidech vím málo, poněvadž se zřídka zdržuji dole 
v Praze. Dnes tam mají zase volby. 

Srdečně Tě pozdravuje Tvůj upřímný synovec 
K. Jireček. 

P. S. Velice bych Ti byl povděčen, kdybys se příležitostně v ministerstvu 
vyučování zeptal, dostanu-li na příští letní semestr dovolenou, o kterou 
jsem ještě před prázdninami zadaP) 

27. 

1889 - 21. září. Hermenegild píše z Vys. Mýta Konstantinovi do Prahy o vyřízení jeho 
fádosti za dovolenou. Špatné počasí nedovolilo vycházet, jen na manévry se byli podívat. 

Vinice Mýtské dne 21/9 89. 
Rozmilý Kostadine! 4) 

Z Vinic Mýtských posílám tyto řádky do Vinohradů Pražských! Na 
Tvůj milý přípis sděluji, že dle zprávy z Vídně "Die Urlaubsbewilligung des 
Prof. Dr. J os. Kons. J. am 8/8 (t. j. August, leda že by pisatel byl se zmýlil 
ve měsíci) bereits an die Statthalt. Prag expediert wird." Dle toho poznáš, 
jak věci stojí, možná že vyřízení máš zatím již v rukou. 5) 

Já sedím v Mýtě a "ždu pogody", která se dnes teprve po tolika zlých 
dnech ukazuje býti lepší než byla. Ale bude to asi klamné, anoť hory plny 
sněhu. 

S dětmi jsme navštívili minulého týdne veliké manévry u Nových 
Hradů; byla to podívaná velmi zajímavá z vrchu chotovického přehlédali 
sme krajinu celou od moravského rozhraní až ke kladskému. 6) 

1) Forstbad, příjemné krkonošské lázničky u vesnice Forst (Fořt, Foršt) v okrese 
vrchlabském. 

2) Konst. Jireček byl ve škol. roce 1889-1890 děkanem filosofické fa
kulty české university v Praze. 

3) Dovolená byla Konstantinovi udělena. Viz následující list. 
4) Hermenegild užívá místo Konstantin tvaru Kostadin, jak jej byl našel 

ve starých srbských a charvátských listinách. Konstantin se ostatně rád podpisoval 
oblíbenou jihoslovanskou zkratkou Kosta. 

5) Příznivé vyřízení o Konstantinově dovolené na universitě. 
6) Nové Hrady, staré městečko na Vysokomýtsku, v údolí říčky Novohradky. 

O něm ve vlastivědném spise Vysokomýtsko, řízením Fr. Lehkého ve Vys. Mýtě 
1931, v rámci východních Čech ve vlastivědné příručce Duchovní tvář východo
českého kraj e, řízením Eman. Škorpila v Pardubicích 1940 s literaturou před
mětu na str. 93. - Chotovice, obec na Litomyšlsku, na východ od Nových Hradů. 
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Do Vídně vrátíme se asi 3. Okt. Do Prahy bych se dostal asi v Decb. 
Svatě sděl, že jsem na Vinicích marně hledal slíbený obraz (fotogr.) 

tatínkovu: bude přece ve Vídni v některém albumu, co na leto bylo uloženo, 
takže jsem je nenašel. 

Pozdravuj i buď pozdraven sám od Tvého strýce 
Hermína .. 

28. 

1889 - 25.1istopadu. Hermenegild posílá z Vídně Konstantinovi do Prahy nový svazek 
svého codexu. Lístek. 

Posílám svazek "Codexu" nově vyšlý. Najdeš tam jmenovitě zajímavé 
. zprávy o universitě pražské. l) 

18 25.11. 89. 

29. 

1889 - 4. prosince. Konstantin děkuje z Prahy Hermenegildovi do Vídně za nový 
svazek Codexu juris bohemici. 1'vlá mnoho práce s děkanstvím fakulty, přes to, fe poměry 
se značně uklidnily. Pracuje dále o německé knize o Bulharsku, těší se na dovolenou a 
archivální studie na jihu, ironisuje soudobé české polemiky a obavy z uniforem. PřiPojuje 
několik zpráv osobních a rodinných: o sestřině neurasthenii a svém zvolení členem Jugo-

slavenské akademie nauk v Záhřebě. 

Drahý strýčku! 
Vinohrady 4. prosince 1889. 

Děkuji srdečně za nový díl "Codexu juris bohemici". Zajímá mne v něm 
množství vzácného hist. materiálu pro dobu v našich dějinách tak důležitou. 

Dekanát mi odnímá mnoho času, ačkoli nepříjemností s ním není; 
duchové jsou nyní daleko klidnější než prvé. 2) Kolik mohu, pracuji na ně-

S ch otovického kopce je nejlepší rozhled po obou okresích - litomyšlském a vysoko
mýtském, zvláště jasně jsou viditelné Orlické hory. Viz ve vlastivědném sborníku 
Kolébkou Loučné od Jos. Karla v Litomyšli 1929, na str. 39. 

') Míněn byl Codex juris bohemici, Tomi II. pars 3., continens scripta 
ad republicam administrandam spectantia saeculi XV. Impensis Reg. Societatis scien
tiarum bohemicae. Pragae 1889, B. Tempsky. Typis Grégerianis 8, 1. II. et 368; v něm 
část 9. Universitas (Studium generale Pragensp). 

2) Konstantin tím mínil rukopisné boje, které zesnulému otci Josefu Jirečkovi tak 
krutě ztížily poslední okamžiky životní. Tyto boje yzplanuly nejvíce a tím potom také 
vyvrcholily po Gebauerově stati "Potřeba dalších zkoušek RKZ" v Athenaeu 
r. 1886; výsledky těchto bojů byly shrnuty r. 1888 v J agiéově Archivu flir slav. Phil. 
Konst. Jireček stál v těchto bojích úplně stranou, třebaže jeho otec Josef i strýc 
Hermenegild byli oddanými obhájci Rukopisů. Konstantin nebyl přítelem polemik, 
které pokládal za zbytečné plýtvání silami a časem, a zejména za poškozování úcty a 
vážnosti vysoké školy, v tomto případě filosofické fakulty. Psalo tom tehdy V. Jagi
éovi do Vídně dne 6. ledna·r. 1888 jako o zbytečném "učeneckém kraválu" a výslovně 
poznamenal, že věc je dokonce už nečasová - "aber unserer Fakultat hat sie genug 
geschadet" (Jagié v nekrologu "Josef Konstantin Jireček" Vídeň 1918, str. 23-24). 
Německým shrnutím rukopisných bojů v Archivu, jež bylo současně podáno Gebaue
rem česky (Poučení o padělaných rukopisích Královédvorském a Zele-
nohorském (v Praze 1888), nastalo skutečně ono uklidnění duchů. 
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mecké knize o Bulharsku, je hotova, ale zbývá mnoho práce při přepisování 
a redigování. Je také daleko větší nežli j sem myslel. 

Těším se na leto, na dovolenou na letní semestr. Navštívím k vůli 
archiválním studiím svůj starý Dubrovník, Kotor, Benátky, snad i Neapol 
a Maltu (archiv rytířův Rhodských a Maltanských).l) 

Zdejší veřejný svět upadá z jednoho nesmyslu do druhého. Co může 
býti nesmyslnější nežli historicko-theologická debatta o Husovi na sněmě 
25. list.,o jedné z těch 96 tabulek na nové budově musejní, které zdola ani 
čísti nelze, leda s tubusem! 2) 

Moji kollegové jsou velmi rozčileni pověstmi, že i univ. professorům 
bude předepsáno, aby měli uniformy (pro moly) a taláry s biréty, obojí 
současně!3) 

Naši se mají dosti dobře. Svata byla churava nervosností, ale již se 
zvolna spravuje. Po mnoho neděl nemohla ani nic pracovati. Srdečně. po
zdravuje Tebe a Tvou rodinu Tvůj 

upřímný synovec K. 

P. S. Minulý týden byl jsem zvolen za jihoslov. akademika.4
) 

30. 

1890 - 24. prosince. Konstantin píše z Prahy Hermenegildovi do Vídně o čestném 

členství texaském, o prvních krocích nově založené Česllé akademie věd a umění a Hlávkově 
Akademické kavárně, o nařízení ttniversitních profesorských uniforem, zmiňuje se o svém 
chatrném zdraví a stálé práci, zejména o chystaném vydání starosrbských listin. Končí 

drobnými zprávami soudobými a rodinnými. 

Vinohrady 24. prosince 1890. 

Drahý strýčku! 
Posílám Ti Ježíška z Ameriky. V městečku Dallas v Texasu, United 

States, sestavila se historická Společnost a zvolila t tatínka a Tebe za čestné 

. 1) Konstantin Jireček pravidelně od prázdnin r. 1878 zajížděl do jihoslovan
ských a jihoevropských archivů. J agié v cit. nekrologu na str. 24 projevil lítost, že 
]ireček nikdy svých studií neshrnul v souborné dílo. Vyložil si to tím, že jednou Jireček 
žádal Jugoslavenskou akademii v Záhřebě o podporu na tyto studijní zájezdy a pod

pora mu nebyla udělena. 
2) Před vybudováním musejní budovy byl podán přesný návrh na pamětní desky 

na museu: tehdejší referent prof. Kvíčala vynechal tu jméno Husovo. Vznikla z toho 
velká debata, dokonce i na pražském sněmu, jejímž výsledkem bylo ovšem umístění 
desky a založení společnosti pro postavení Husova pomníku v Praze. - Postižen byl 
tou aférou také prof. W. W. Tomek: zmínila se o tom Svatava Jirečková v praž
ském listě sestřenici Noemi do Vídně dne 17. prosince 1889 (dosud netištěn a uchován 
v rodinném archivu): "Prof. Tomkovi onehdy udělala "nadějná omladina študentská" 
kočičinu, a sice při dobročinné přednášce pro chudé filosofy, kde většina obecenstva 
jsou dámy; všecko pro tu nešťápasnou (I) tabulku Husovi na novém museum". 

3) Úřední uniformy univ. profesorům byly tehdy skutečně předepsány: 
byly však vždy nošeny jen při nejhlavnějších státních aktech a slavnostech. Viz další 

list 30. 
4) T. j. člena ]ugoslavenske akademije v Záhřebě. (A. F.) 
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členy! Zajisté je v ní nějaký daleko zbloudilý krajan, který asi mnoho spo
jení se světem nemá. Listy byly zaslány mně k dodánU) 

Gratuluji k redakcí Čech v díle t korunního prince! Zde zpráva o tom 
učinila jistý dojem, jelikož se zdálo, že s tím dílem bude daleko odkládáno.2

) 

Deputace naší akademie byla ty dni u nejvyšších pánův a navrátila se 
s nejpříjemnějšími dojmy. Jinak je však celý ten ústav ve veliké bryndě. 
Předseda, anonymní dárce, vědám pranic nerozumí, neumí k tomu ani česky 
a vázne svéhlavě v maličkostech. O jednací řád byly veliké boje; nyní pra
cuje nový návrh k němu sám předseda! Mohou prý minout let a nežli přijde 
k tisku nějakých děl! Jsem rád, že s tím nemám nic co dělat.3) 

Hlávka otevřel ve svém novém domě naproti dívčí škole velikolepou 
kavárnu a dal jí skvělý nápis: Akademická kavárna, "Café de l'académie" 
etc. Je o tom mnoho smích po městě. 

Moji kolegové jsou stísněni dojmem nového řádu o uniformách. Zna
mená to neočekávanou "Mehrausgabe" asi 200 zl. a k tomu ke všemu ta 
uniforma bude odpočívati v almaře na pokrm molům. 

Mně se v poslední době po návratu nevede valně, zpočátku nespaním 
a nyní zachlazením. Pětiměsíční práce v archivech není právě zotavení 
a má své následky. 

Připravil jsem k tisku sbírku Starosrbských listin 14. a 15. věku (87 
čísel), která vyjde u akademie v Bělehradě.4) 

Sbor archeologický svolá příští leto v čas výstavy kongress českých 
starožitníkův, v sekcí praehistorické a středověké. 5) 

1) Toto čestné členství nebylo dosud nikde připomínáno. Bylo asi samotnými 
Jirečky zapomenuto. O společnosti není mně nic více známo. 

2) Český oddíl v díle korunního prince Rudolfa Die 6sterreichisch-unga
rische Monarchie in Wort und Bild. B6hmen 1. Vorzeit und Zeitalter der 
Přemys1iden. Redigoval Hermenegild Jireček a přispěl tu výkladem Zur Landes
geschichte B6hmens. 

3) Česká akademie věd a uměll í byla založena roku 1888 stavitelem] os. 
Hlávkou, který již r. 1877 dal vypracovati první návrh a program České akademie 
věd a umění prof. dr. Habietinkem. (Srv. pozn. 2. na straně 89.) - Celou historii 
vmiku akademie přesně a poutavě zachytil Albín Bráf v článku Jak vznikla 
Česká akademie (Osvěta 1901, 103-122). Bráf byl toho osobním účastníkem: 
tehdejší zemský maršálek kníže Lobkovic zavolal ho dne 8. června r. 1888 k sobě, 
aby mu oznámil, že stavitel Hlávka věnuje 200.000 zlatých jako základ fondu pro 
zřízení České akademié věd a umění. - Konst. Jireček sám napsal do Osvěty roku 
1889 na přání Vlčkovo článek o naučných akademiích, v němž podal kritický 
obraz hlavních zahraničních akademií jako vodítko pro Akademii českou. První členy 
akademie jmenoval sám císa'ř František Josef 1., jehož jméno původně nesla; další 
členové byli voleni: Hermenegild Jireček byl mezi prvními - dne 3. července 1890. 
Viz Almanach České akademie roč. 1. 1891 - za rok 1890). 

4) Vědecky vzorně připravená sbírka starosrbských listin obsahu soud
ního a soukromého ze 14. a 15. stol. vyšla jako "Spomenici srpski" ve Spomeniku 
Kral. srpske akademije XI. 1892. 

5) Míněna je jubilejní výstava v Praze r. 1891. 
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V politice je u nás veliké kvašení. Nesmírný smích vzbudila scéna, kde 
Masaryk et Consortes padli Grégrovi do náručí, po mnoholetém boji. 
Sie fanden sich doch! 

Naši jsou v novém jirchářském bytu spokojeni. Svata jen mnoho trpí 
nervosností.1 ) 

Srdečně Tě pozdravuje s nejlepším přáním ke svátkům od sebe, od 
maminky a Svaty Tvůj upřímný synovec 

K. 

31. 

1891 - 8. února. Konstantin děkuje z Prahy Hermenegildovi do Vídně za nový svazek 
Codexu. Sám dokončuje tisk německé knihy o Bulharsku vedle četn)Jch drobných prací 
jiných. Zmiňuje se o pražském vědeckém světě: o Přesídlení musea do nové budovy, o Král. 
české společnosti nauk, o České akademii a České Matici. Zmiňuje se ťaké o svízelích 

rodinných, o novém nevhodném bytě matčině, o nemoci Vojtěcha Šafaříka a j. 

Praha, 8 února 1891. 
Drahý strýčku! 

Srdečné díky za díl Codexu juris boh., obsahující zemské zřízení mo
ravské z 1628! Vytrvalost, s jakou pokračuješ u vydávání Codexu, zaslu
huje obdivu; nevím jen, nalézá-li slušného uznání u našich lidí, kteří pro 
oběti podniknuté mají velmi malé oči.2) 

Já pořáde ještě mám starosti s německou knihou o Bulharsku. Měla 
vyjíti v říjnu. Vyjde-li o Velikonocích, budu rád. Textu zbývají jen asi 3 
archy. Tiskárna Haasův se nevyznamenala rychlostí, a s nakladatelem se 
budoucně budu míti na pozoru. Těší mne, že illustrace dopadly tak skvěle.3) 

Jinak mám plno práce s abecedními rejstříky k loňským archiv. výpi-
~~~-

1) Matka Konstantinova se sestrou Svatavou se odstěhovaly z Černé 
ulice do nedaleké ulice V j irchářích. 

2) Codex juris bohemici. TomiV. pars. 3. Constitutiones margraviatus 
Moraviae anno 1628 reformatae. Propriis sumptibus edidit Herm. Jireček. 
Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1890. B. Tempsky. Tiskem Moravské akciové kněhtis
kárny v Brně. Stran X+484. - Vyšlo také samostatně jako Obnovené zřízení 
zemské markhrabství moravského. Byl tu otištěn text německý spolu s českým 
překladem, jejž pořídil r. 1632 ivančický městský písař Jan Komínek z Engehausu 
a jejž vlastnoručně podpisem potvrdil král Ferdinand II. - Hermenegild Jireček vydal 
tento svazek vlastním nákladem, přesto nenalézal vždy dosti pochopení a stěží získá
val nakladatele pro své záslužné vědecké dílo právnické; také svazek Codexu o měst
ských právech století XIV. musel vydati (r. 1898) vlastním nákladem, a konečně i své 
vrcholné a úhrnné životní dílo o právnickém životě v Čechách a na Moravě v tisícileté 
-době vydal r. 1903 vlastním nákladem. Hermenegild hlavní obsahový výtěžek Codexu 
:s Obnoveným zemským zřízením moravským otiskl r. 1891 v Časopise Matice moravské. 

3) Das Fiirstentum Bulgarien atd. Viz zde pozn. 1. na str. 95. Kniha sku
tečně vyšla ještě roku 1891. Nakladatelem byl také Tempsky, který tentokráte asi 
nevyhověl všem nárokům Konstantinovým: obrazová výprava knihy mohla býti lepší. 
Srov. k tomu M. Murko ve stati o Konst. Jirečkovi v Rozpravách z oboru slovanské 
:filologie (uspořádal Jiří Horák, Praha 1937), na str. 228-229. 

103 

sům. Říšské fin. ministerstvo mne již upomíná na slíbený nový material 
o dolech hornických v Bosně.1) 

Zdejší vědecký svět pokulhává "more solito". Museum se bude stěho
vati, napřed knihovna a kamení geologické a mineralogické. Musejníka 
redigovati bude prof. Ant. Truhlář. Učená Společnost se 1890 peněžně za
sekala, s deficitem přes 4000 zl.; letos se budou do rozprav proto přijímati 
toliko práce řádných členův a práce ve "Věstníku" se nebudou honorovati! 
Podobným finančním nepořádkem trpěla do nedávna i Matice česká, která 
teprve nyní se z toho vybrala. Akademie posud existuje na papíře a vybízí 
vtip nesúčastněných. "Víte, proč jsou v Akademii dva Truhláři (Ant. a 
]os.)?" "Poněvadž je tam tolik truhlíkův k spravování".2) 

Politické okolnosti jsou ukrutně zbryndány. Staročeská strana je na 
hromadě.3) 

Naši mi dělají mnoho starostí. Stěhovali se do nového bytu, ale pro 
novotu domu jeden pokoj je posud silně vlhký a proto se chtějí zase stěho
vati. Svata trpí velikou nervosností, která nám dělá veliké starosti. Od no
vého roku sotva třikrát vyšla na ulici. O malování nemůže na ten čas býti 
ani řeči; baví se děláním umělých květin. 

Vojtěcha vídám zřídka. Má quasi dovolenou a sedí doma. Chemii před-

1) Vědecké studie Konst. Jirečka měly také svou časovou stránku užitkovou: 
čtenáři poznávali mnoho věcí, spolehlivě popsaných a osvětlených, z nichž mohl míti 
také stát užitek: platilo to jak o bulharských knihách, které po mnohé stránce byly 
skutečnými objevy, tak také o všech ostatních pracích jihoslovanských. 

2) O národním museu, zvaném Museum království Českého, po prvé V. Ne
beský, Dějiny musea král. Českého, Praha 1868; Jos. Hanuš, Národní museum a 
naše obrození, Praha I-II, 1921 a 1923. Fr. Kop, Národní museum, památka našeho 
národního obrození, Praha 1941; tam také o Matici české, str. 128 a n. - O Král. 
české společnosti nauk viz cit. spis Kalouskův (1885) v pOZll. 2. k listu 9. 
Nověji jen monografické příspěvky, jež uvádí Arne Novák v Přehledných dějinách 
lit. české 4. vyd. str. 227 a Výroční zprávy. O Matici české, založené r. 1831, 
viz K. Tieftrunk, Dějiny Matice české, Praha 1881 a K. Grund, Sto let Matice české, 
Praha 1931. - Antonín Truhlář (1849-1908), ředitel Akademického gymnasia 
v Praze, významný český filolog a lit. historik. Pracovalo střední české literatuře se 
zvláštním zřetelem k humanismu metodou Jos. Jirečka, jak ukázal ve své Rukověti 
k písemnictví humanistickému v Čechách a na Moravě ve stol. XVI. 
(teprve r. 1908 vyšel 1. díl, k němuž doplňky r. 1918 vytiskl K. Hrdina, pokračovatel 
-díla Ant. Truhláře). - Josef Truhlář (1840-1914), dlouholetý kustos pražské univer
sitní knihovny, pracovalo humanismu českém doby starší a pořídil odborné katalogy 
rukopisů v univ. knihovně pražské. Oba Truhlářové náleželi k prvním voleným 
členům České akademie:·r. 1890 Antonín byl zvolen členem řádným, Josef členem 
mimořádným. Viz Almanach Čes. Akademie 1. 1891. 

3)0 politických poměrech v rámci literárním viz v Přehledných ději
nách literatury české J. V. N ováka-A. Nováka, 4. vyd. str. 490 a násl. O dobOvém 
{)vzdušÍviz ju bilej ní památníky Národních listů; k padesátiletí 1911, k osmde
sátiletí 1941 (Národní listy - Jubilejní sborník, Praha). 
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nášejí oba noví extraordinarii Brauner a Rayman. On ostatně již dlouho si 
stěžoval, že výpary chemické nadále nesnáší.1) ° svátcích Velikonočních snad zajedu do Vídně. 

Vídáš "Osvětu"? Napsal jsem tam něco z cest dalmatinských. V Běle
hradě tisknu sbírku 87 listin srbských z 13-15 století, důležitých i pro právo 
starosr bské. 2) 

Srdečně Tě pozdravuje Tvůj upřímný synovec 
K. 

32. 

1891 - 18. března. Hermenegild posílá z Vídně Konstantinovi do Prahy obvyklé blaho
Přání ke dni fosefa Pěstouna -19. března. 

Ve Vídni dne 18. III. 91. 
Rozmilý Kosto! 

K zejtřejšímu svátku posílám Ti srdečné přání všeho dobrého! 
Zdali asi na svátky přijedeš do Vídně či až v dubnu? Snad že bys tu 

déle pobyl a po té zlé zimní periodě trochu zase po okřál! 
Píše Tobě, na tatínka vzpomínám. 3) 

Tvůj 
Herm. 

33. 

1892 - 18. května Hermenegild děkuje z Vídně Konstantinovi do Prahy za výtisk 
starosrbských listin. Zmiňuje se o vídeňské setkané s presidentem České akademie f osetem 

Hlávkou.. Dal do tisku staročeskou topografii. 

Pan 
Correspondenz-Karte. 

Ph. Dr. J. Kosta Jireček, 
c. kr. řádný professor universitní 

in Kon. Weinberge bei Prag 
Villa "Osvěta". 

18 18/5 92. Wien. 

Milý Kosto! S velik)'Tm potěšením obdržel jsem Tvoje Spomeniky 
Srbské, znamenitý to příspěvek k dějinám národa tak slovutného. 4) 

1) Vojtěch Šafařík v té době již vážně postonával. Viz pOZll. 2. k listu 13. -
Boh uslav Brauner (1855-1935), významný český chemik, univ. profesor v Praze; -
Bohuslav Raýman (1852-1910), stejně významný odborník v chemii organické, 
rovněž univ. profesor v Praze; oba nástupci a pokračovatelé Vojtěcha Šafaříka byli 
v době listu Konstantinova již mimořádnými profesory. 

2) V Osvětě r. 1891 vyšla Konstantinova cestopisná črta o Ston u a Mlj etu. -
Spomenici srpski vyšly v Bělehradě 1892. Viz pOZll. 4. na str. 101. 

3) Hermenegild k josefským jmeninám také pravidelně psal Konstantinovu 
otci - bratru Josefovi. 

4) Spomenici srpski. Viz pozn. 4. na str. 101. 
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Předevčírem potkal jsem na Ringstr. presidenta Akademie Hl. i s paní 
se procházejícího. l ) Samá komplesancí. 

Dal jsem do tisku Staročeskou topografii (až do konce XII. věka či jak 
Srbové píšou "vijeka".2) Nazdar! 

Tvůj H. 

34. 

1893 - 8. března. Hermenegild blahoPřeje z Vídně Konstantinovi do Prahy k jmenování 
profesorem na vídeňské universitě.3) 

Dnešní Wr. Ztg. přináší Tvoje jmenování pro Vídeň! Gratuluji! Kdy se 
asi uvidíme? 

18 8/3 93. 

35. 

1895 - 11. února. Hermenegild zve ve Vídni Konstantina na obvyklou domácí zábavu. 
Upozorňuje, že bude přítomen mladý f agié, lékař Dr. Drozda a. prosí o zprostředkování 

pozvánky mladému norskému slavistovi Olatu Brochovi. 

Ve Vídni dne 11. ún. 1895. 
Milý Kosto! 

Listem tímto sděluji, že naši domácí zábavu, o které Ti naši již zprávu 
dali, odbývati budeme v sobotu nejblíže příští dne 16. t. m. Počátek 0 1/ 28. 
hod. 4

) 

1) Hl. - president České akademie věd a umění J os. Hlávka. (Srov. pozn. 3 
na str. 101.) 

2) Antiquae Bohemiae usque ad exitum saeculi XII. topographia 
historica. Auxiliante Reg. societate scientiarum bohemica. Pragae 1893. B. Tempsky. 
Stran XXVIII+194. - Podnes cenná topografická příručka staročeská vyšla s podpo
rou Král. české společnosti nauk v Praze 1893. 

3) Tento lístek byl ohlasem velkého životního rozhodnutí Konstantinova: po
slechl volání Vatroslava Jagiée a přijal profesuru slovanské filologie a slovanských 
starožitností na vídeňské universitě. Nebylo to sice úplně po jeho přání, bylť téměř 
výlučně historikem, nicméně Prahu opustil: necítil se v ní spokojen a doufal ve zvý
šenou a pronikavější činnost vídeňskou. Ale ani Vídeň ho plně neuspokojovala, poně
vadž měl býti filologem a byl historikem, musil vystupovati v rámci slovanské filologie 
jako druhý slavista a formálně byl veden jako správce semináře pro slovanskou filo
logii, ač nikdy jím úředně ustanoven nebyl a byl jen pověřen vedením semináře pro 
východoevropské dějiny, kde se cítil skutečně doma. O celém jednání, a to dosti osobně 
psal V. J agié v cit. nekrologu Konst. Jirečka na str. 46 a n., na základě nových zkou
mání v univ. archivu vídeňském. M. Murko v cit. stati o Konst. ]irečkovi v Rozpra
vách z oboru slovanské filologie na str. 233 a n. - Murko zde výslovně mluví o oboja
kém a polovičatém řešení profesury ]irečkovy. - Konst. Jireček zahájil své vídeňské 
universitní přednášky letním během škol. roku 1892-1893, to jest 1. dubnem r. 1893. 
(Viz také zde v úvodě na str. 55.) 

4) U Hermenegild ů pořádali pravidelně hudební, pěvecké a taneční dýchánky, 
na něž zvali své přátele a známé, zejména z kruhů vědeckých, a ovšem hké Konstan
tina. Paní Julie Jirečková byla znamenitá pěvkyně, mezzosopranistka, a prostřední 
dcerka Noemi, v té době virtuoska. 
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Přejeme si, i zveme Tě srdečně, abys nás také přítomností svou potěšil, 
jako jsi již slíbil. Bude tu bohdá také dr. Drozda/) mladý Jagié2) a jiní 
známí, kterýchž jsme též pozvali. 

Při tom prosím, abys přiložený lístek zvací zejtra v Slov. semináři 
odevzdal drovi Brochovi,3) kterého bychom zvláště také rádi viděli u nás, 
ježto jest horlivý tanečník. *) 

Doufajíce, že přijedeš a list Brůchovi odevzdáš, nemusíme snad žádat 
za positivní odpověď, přijdeš-li. 

*) Jeho adresy nemohli jsme se důkladně doptati. 

36. 

S pozdravem Tvůj strýc' 
Hermenegild. 

1895 - 22. dubna. Hermenegild ve Vídni prosí Konstantina o zapůjčení Baedeckra pro 
horní ltalii a zve na poslední návštěvu před Hermenegildovým loučením s Vídni. 4) 

18 22. IV. 95 
Milý Kosto! 

Mám prosbu: velice by nám bylo poslouženo, kdybys nám pro naSl 
'event. cestu po hoření Halíi zapůjčil svého Baedeckra, ač máš-li díl těch 
končin se týkající. 

Máš-li a chceš-li, přines jej při nejbližší návštěvě k nám, zde se těšÍm{' 
s Tebou ještě jednou před rozchodem pobaviti. 

Tvůj strýc 
Hermen. 

37. 

1895 - 16. května. Hermenegild se hlásí z Opatije Konstantinovi do Vídně. Byli 
v Opatiji, na Lošině, ve Rjece, v Lovraně a na Veprinci - tedy vesměs v jihoslovanském 

prostředí. Hodlali dále odjeti do Terstu. 

Milý Kosto! 

Včera připluli jsme z Opatije sem do Lošína a měli jsme plavbu pře
velice příjemnou; moře bylo zcela tiché. Mne velmi zajímala osada Ossero!! 
V Opat. byli jsme 8 dnů, odtamtud v Rjece, v Lovraně a na Veprinci. 

1) MUDr. Josef V. Drozda (1850-1927), vynikající vídeňský lékař, oblíbený vůd
<:e vídeňských Čechů, primář všeobecné nemocnice na Vídeňce (Wiedener allgemeines 
Krankenhaus, Wien), dlouholetý docent vnitřního lékařství ve Vídni, přešel r. 1919 
na Karlovu universitu do Prahy, od r. 1923 ve výslužbě v rodných Klatovech, kde 
také zemřel. 

2) Mladý J agié, syn profesora-slavisty V. Jagiée, dlouholetého přítele Konstan
tinova, Mikuláš, MUDr. docent, později profesor vídeňské university. 

3) PhDr. Olaf Broch (nar. 1867), významný norský slavista-fonetik, dlel tehdy 
na studiích ve Vídni. 

4) Hermenegild Jireček odešel v říjnu r. 1894 do výslužby. První volné jaro 
věnoval zájezdu na jih - do Italie. (Viz další dopisy.) 
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Mnoho sme se cvičili v jízdě mořské. Opat. je skoro prázdná. Měli sme tam 
pohodu pořád pěknou. Dnes (na sv. Jana) padá tady déšť, ale povětří čisté; 
bez horka. Sme v hostinci Hofmann. Odjedeme do Terstu myslím v neděli 
v noci. Nazdar! 

Herm. 

38. 

1895 - 15. listopadu. Hermenegild se hlásí ve Vídni ke Konstantinovi po návratu 
z fihu. 

Milý Kosto! 

Věděti dávám, že jsme zase ve Vídni a sice v bytě níže udaném. Přijel 
jsem dnes týden; teta Julie a Noemka byly již o něco dříve zde, aby byt 
vystrojily. 

S pozdravem Tvůj strýc 

39. 

Hermen. 
IV. Schleifmiihlgasse 2. 
(Paulanerhof) 3. posch. 20.1) 

1895 - 30. prosince. Hermenegild pozdravuje ve Vídni Konstantina v PředPoslední 
den truchlivého roku smrti Konstantinovy matky. PřiPojuje drobné zprávy rodinné. 

Ve Vídni 30. XII. 95. 
Milí drazí! 

Posíláme Vám ještě v tomto roce, pro Vás tak smutném,2) srdečný po
zdrav z Vašeho nového společného bydliště nad Dunajem. Věřím rád, že 
máte plné ruce práce a mnoho starání, ale tím se Vám ukrátí tato truchlivá 
přechodní doba! Svatin lístek vděčně jsme přijali. Svátky ztrávili jsme ve 
zdraví, bez hluku; děti3) měly svůj stromeček a baví se ním posud. DanI 
obdrželi hojně; zvláště blažena je Mollinka, že dostala pokojový vozejček, 
kterýmž se sama vozí. 

. Tedy ještě pozdrav a šťastné shledání. 
Váš strýc Hermín. 

1) Hermenegild Jireček bydlil s rodinou od svatby ve 4. vídeňském okrese
Wieden, Schltisselgasse 2. Z tohoto listu je zřejmo, že se přestěhoval do nového bytu, 
než se rozhodl odstěhovat se z Vídně. 

2) Dne 25. listopadu r. 1895 zemřela v Praze Konstan tinova matka Božena, 
rozená Šafaříkova, po krátké nemoci tak náhle, že jí Konstantin už nezastihl na živu. 
Pro Konstantina to byla krutá rána, mělf svou matku nade všechno rád a stále o ni 
pečoval, dokonce jí a sestře Svatavě přispíval k zlepšení celkem skrovného výslužného. 
O tom se dojemně zmínil J agié v cit. nekrologu na str. 57-58. A jen na přání své 
matky zřekl se Konstantin sňatku s Charvátkou Klotildou Cvjetišiéovou, kterou po
znal v Sofii jako ředitelku' 1. dívčího gymnasia a upřímně si ji zamiloval. Viz o tom 
poznámku Murkovu v cit. stati o Jirečkovi v Rozpravách na str. 221, pozn, 67, -
Konstantin byl stejně tak hodným bratrem: osiřelou sestru Svatavu vzal k sobě do 
Vídně. 

3) Děti - míněny byly již dospělé dcerky Hermenegildovy Marie (Mollinka), 
Noemi a Julie. 
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40. 

1896 - 7. února. Hermenegild ve Vídni ohlašuje Konstantinovi, že nejbližší neděli ne
budou doma. Prosí o novou bytovou adresu Konstantinovu. 

Milý Kosto! 

Nemaje Tvou novou adresu po ruce, píšu do university. Zdaž jsi již 
přestěhován? Nebo kdy čekáš? 1) Sděluji též, že nás budoucí neděli (po
zej tří) odp. nenajdeš doma; bu dem v koncertě Eschenbachg. Ingenieurge
baude, kde Noemi hraje v trio. Snad že se pak brzo shledáme: ale novou 
adressu přece mi kartkou pošli. l ) 

Tvůj 
Herm. Jireček. 

41. 

1896 - 12. března. Herw.enegild ve Vídni zve Konstantina se sestrott Svatavou na nedělní 
oběd. 

Dne 12. III. 96. ' 
Milí drazí! 

Velice by nás těšilo, kdybyste nás tuto neděli, popozejtří, navštívili 
k obědu, a to asi ke druhé hodině. 

Nebude Vám v tom bohdá nic překážeti a proto se tím více těšíme. 
Kdybyste mimo nadání nemohli, tedy nám to laskavě oznamte po 

kartce. 
S pozdravem 

Váš Hermín 

42. 

1896 - 19. března Hermenegild ve Vidní jde osobně blahopřáti Konstantinovi k jme
ninám (sv. Josefa). Pro jistotu, kdyby ho nestihl doma, píše lístek. 

Milý Kosto! 

Jsem na půl cestě k Tobě (Caffé Central), abych Tě na Tvůj svátek 
viděl a Tebe pozdravil. Oznam mi, jak se Ti vede! Mne kuří oka na obojí 
noze tak bolí, že se po ulici jedva šoulám. Rád bych slyšel, že se máš dobře. 
Od našich pozdravení! 

Tvůj 
Herm. 

19.jIII. 1896. 

1) Přestěhovali se v témže 8. okrese z Alserhauptstrasse 39 do Josephtheater
Strasse 48. 
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43. 

1896 - v březnu 1). Hermenegild ve Vídni zve Konstantina na obvyklou domácí nedělní 
zábavu. Bude to beztak naposledy: Konstantin se chystal k zájezdu do Prahy a Hermene

gild pomýšlel na odstěhování z Vídně do Čech. 

Milý Kosto! 

Pakli se Ti líbí přijíti k nám v neděli nejblíže budoucí na večerní po
bavení, budeme Tě rádi viděti. Nepochybně že se brzo odebereš do Prahy 
a my po velkonocích také budeme roztržití, pro stěhování! 2) Bude u nás 
jen Barbarié.3) 

44. 

1896 - 4. května. Hermenegild ve Vídni odPovídá Konstantinovi na jeho dotaz v nějaké 
úřední věci a připojuje rodinné zprávy. 

Milý Kosto! 
4.jV. 96. 

Opis nemusí být ověřen a to proto, že fin. min. má original-Akt a může 
opis porovnati s ním samo, jako se to beztoho tak i tak díti bude; bez 
prior žádání Vaše nemůže se vyříditi. - Odevzdejte žádost sami osobně, 
ne poštou. - Jiného třeba nebude. U nás ještě Moily leží; měla chudák zlé 
zachvácení: 3 dni a noci nespala ani nejedla; teprve dnes se to poněkud 
obrací na lepší stránku.4) Ten týden budeme ještě zde. 

45. 
1896 - 6. června. Hermenegild píše z Vysokého Mýta do Vídně Konstantinovi o pří
jezdu na Vinici. VyPisuje drobné rodinné trampoty a libuje si z oddechu venkovského po 
vídeňském ruchu. Zmiňuje se o smrtelné chorobě příbuzného, Jana Bedřicha Tůmy, 
sklenáře a purkmistra vysokomýtského. Ohlašuje poslání soupisu své literární činnosti 

za padesát let. 

Milí drazí! 
Ve V. Mýtě dne 6. června 1896. 

Moji kartku, ve které jsem oznamoval náš příjezd s Molinkou5
) na Vi

nici, doufám, že jste obdrželi. Dnes mohu poněkud obšírněji o nás psáti ... 
Jsme nade všecko šťastni, že jsme konečně zde; ve Vídni byli jsme 

-~--

1) List byl bez data. Poněvadž se mluví o velkonocích, byl psán ještě před velko-
nocemi r. 1896, tedy v březnu. 

2) Konstantin dojížděl tehdy do Prahy k vyřízení pozůstalosti po zesnulé matce. 
Hermenegildovi se chystali po velkonocích k odjezdu na letní pobyt do Vys. Mýta 
a k přestěhování do Prahy. O tom v listě 46. 

3) Ve1imir Barbarié, rodem Srb, vládní rada ve vídeňském ministerstvu spra
vedlnosti, byl upřímným přítelem Hermenegildovy rodiny, kterou pravidelně ve Vídni 
navštěvoval, i do Vys. Mýta k ní zajížděl. V rodinných vzpomínkách uvázl jako 
dvorný společník, krásných černých jiskrných očí, předobrého srdce, jemuž pro jeho 
společenské vystupování žertovně říkali "die kleine Excellenz". Zemřel ve Vídni. 

4) MoIly, nejstarší dcera Hermenegildova Marie, byla od narození křehkého 
zdraví. Viz dále také v listě 46. 

5) O MoIly v. pOZll. 4, k předcházejícímu listu. 
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poslední dobou jako v zajetí; vyjedouce odtamtud znova jsme obživli; tím 
více že máme pohodu pravidelně krásnou a že sedíme ve svém, zde nás 
nikdo nemůže vyrušovati z poklidu nám tak potřebného. 

Molinka odbyla jízdu z Vídně sem, která v celosti trvala od 5 hod. odp. 
až do 4 hod. ráno, nad očekávání dobře; trpěla méně, bez přirovnání méně 
nežli jak jsme prvé s ní jezdívali za zdráva. Tím se nám převelice ulehčilo. 
Čím to, nemůžeme ani chápat, ač doktor pravil, že jízdu snad lépe snese 
nežli posud bývalo. Snad že se nervy její trochu uspokojily. Ona sama je 
zde tak pokojná a klidně blažená, že se tomu až divíme. Spává na zahradě 
pod lípou, jí s chutí, je veselá, ráda vypravuje, co snášela, ač o mnohých 
věcí pamět sotva může míti. 

Julka má pořád nepokoj s hlavou, což dle doktora následek chudokrev
nosti. Jinak jí nic neschází. Za to Noemi pořád ještě není v pořádku. Před 
týdnem dostala pojednou jako cholerinu, ale to minulo ve 12 hodinách. 
Temperaturu těla měla již pravidelnou, ale včera zase počítala 39°, což pří
lišno. Ale jinak je veselá a má chuť k jídJu dostatečně dobrou. 

My dva starší odpočinkem a duševním klidem zase se pomalu sbíráme ... 
Pobyt jarní je zde posud překrásný. Zahradu jsme našli ještě s polovice 
v květu; bezy se rozkvetly; teď jasmín a jericho přijdou. Vegetace je velice 
bujná, jen že zpropadení chrousti mnoho pěkných stromů do hola ožrali. 
Ale to je mimotní. Také jsme dnes týden, v noci z pátku na sobotu, měli 
hotovou povodeň, kterou na nás Vídeň poslala. . 

Tůma1) je zle na tom: pražský lékař Wiesner2) nebo Wieser usoudil, že 
jedna polovice ledvin je u něho zbubřelá, takže má život jako nafouklý. 
Proto nelze mu pohodlně ležeti ani seděti, a chůzi mu to také ztěžuje. Spaní od 
zimy nemá prý skoro žádné, anebo velmi nepokojné. Lékař zapověděl vše
liké pití, ani vody, ani čeho vůbec tekutého. Tůma naříká, že to hrozné trá
pení, anť má pořád chuť k pití a nesmÍ. Také ztrácí k jídlu chuť a v obličeji je 
všechen skoro žlutý jako pergamen. Operace byla by prý možná, ale pacient 
je již příliš stár. Zejtra zase pražský lékař přijede: jsem žádostiv, co řetne. 

A jak se Vám ve Vašem příbytku vede? Snad že rádi za pěkného dne 
vyjíždíte do zelena. My jsme zde zrovna jako v moři zeleném; kam oko 
sáhne, samá zeleň! V několika dnech obdržíte seznam mých spisů od r. 1846 
do 1896 vydaných: padesátileté jubileum literárnP) 

Nazdar! Pozdrav od nás ode všech. 
Váš strýc Hermín. 

1) Jan Bedřich Tůma, syn tety Anny Jirečkové, provdané za sklenáře Jana 
Tůmu, narozený ve Vys. Mýtě dne 2. března r. 1832, byl velmi vzdělaným sklenářem 
a měšťanem, jenž v rodišti purkmistroval od r. 1876 až do smrti 1896. (V. v úvodě str. 
6 násl.) 

2) Je možno, že to byl lékař MUDr..Antonín 'Viesner, odborný spisovatel 
(nar.1868). 

3) Padesáte let veřejné literární činnosti 1846-1896. Seznam spisů, 
jež v tomto období složil a vydál Hermenegild Jireček. Tištěno co manuskript. Tiskem 
Antonína Tůmy ve Vys. Mýtě. 14 stran. 
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46. 

1896 - 13. srpna. Hermenegild děkuje z Vys. Mýta Konstantinovi za jeho list z cest po 
Tyrolsku (nedochovan;)). Stěžuje si na špatné počasí, jen do Rychnova a na Studánku si 
mohli vyjet; zajeli také do Brandýsa na besedu s rodinou Ondříčkovou. Strýček a purk
mistr J. B. Tůma zemřel a měl slavný pohřeb. Hermenegild byl s chotí v Praze, kde si 

našli byt pro další Přebývání a tedy trvalé rozloučení s Vídní. 

Vinice dne 13. VIII. 96. 
Milí drazí Tiroláci! 

Konečně zase víme, kde se na nových cestách nacházíte. Kdyby jen to 
jméno lépe znělo: Achensee to je ještě krásné, ale Pertisaa - dass Gott er
barme: Das ist nicht der Himmel, aber der See ist blau! 

Dobře se Vám tedy na cestách vede: to nás těší, nás, kteří myslíme, že 
jsme vlastně na moři! Déšť jeden honí druhý; odkudkoli vítr jde, odtud ode
všad prší - a to vydatně, tak vydatně, že lesy jsou napořád mokré a bahnité; 
není řeči o procházkách pod střechou zelenou, tak jako jindy. 

Také s výlety je bída veliká: byli jsme jednou všichni po kočáře 
v Rychnově a v tamní Studánce, kde jsme našli několik známých; ale byl 
den žhavý a k večeru nás začala strašit bouřka, ku které na štěstí ne přišlo. 
Nám ke cti vypálili Rychnovští dva domky na důkaz, jak jsme jim byli 
vzácnP) 

Podruhé jsme byli v Brandýse, kde mezi letními hostmi dýše také ro
dina Ondříčkova a množství Pražanů. Také i v Chocni měli jsme s nimi 
rendezvous a chystáme se - dopustí-li toho Jupiter pluvius - k druhému 
rendezvous u Sv. Mikuláše. 2) 

Jinak trávíme čas ponejvíce v naší vlastní zahradě, která od dešťů nej
více má užitku, že je bujná i pěkná. Do města málo přicházíme, dílem že se 
nechce, dílem že pro bláto nelze. 

Pohřeb strejčka Tůmy byl imposantní: biskup z vlastního vnuknutí 
přijel a vedl kondukt z velkého kostela po rynku, ulicí Tůmovskou ke sta
rému a odtud k novému hřbitovu. Tůma zanechal hezkého jmění, takže děti 
(se jměním matčiným) budou míti po 20.000 zl. Zemřel tiše jako za spaní 
a byl tak zbaven přetěžkých bolestí, s neobyčejnou jeho chorobou spoje
ných.3) 

1) Rychnov nad Kněžnou, bývalé působiště Hermenegildova tchána, kraj
ského rady Františka Vokouna. Viz pozn. 2. k listu 11. - Studánka, oblíbené leto
visko a klimatické lázně v kopcích a lesích u Rychnova. 

2) B rand ýs n ad Orlicí byl oblíbeným letním sídlem virtuosa-houslisty Fran t. 
Ondříčka (1859-1922), s nímž Noemi Jirečková podnikla r. 1895 umělecké turné po 
Čechách a Moravě. - Sv. Mikuláš, malé lázně u Vrac1avě na Vysokomýtsku. Místo 
památné: stával tam hrad, z něhož zůstaly jen zbytky hradiska a dnes je tam pomník 
Vršovců. Lázně byly tu založeny r. 1729. Psalo nich sám Herm. Jireček v knize 
o Vys. Mýtě na str. 90 a n. 

3) Purkmistr Jan Bedřich Tůma zemřel dne 26. července 1896. 
Slavného pohřbu se zúčastnil sám hradecký biskup ThDr. Eduard Brynych 
(1846-1902), známý katolický organisátor a spisovatel. 
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A nyní Vám také oznamuji, že jsme se stali Pražáky. V prvních dnech 
srpnových byli jsme - Julie a já - v Praze a po velikém a dosti trapném 
hledání, najali jsme byt v novém domě České obchodní akademie, na rohu 
staré Václavské a nové Jenštejnské ulice, v těch místech, co stála trestnice 
Sv.-Václavská. Byt je v prvním poschodí a má 5 pokojů v řadě s pěknou 
kuchyní a obšírnými předpokojíky. Úprava zcela novomódnÍ. Spojení lehké 
s Karlovým náměstím, s ulicí Myslíkovou a s mostem Palackého; Vyhlídk~ 
na Vltavu máme jen podle ulice domů, nikoli en face. Jak se nam tam aSI 
povede? Já se při té návštěvě cítil zcela po pražsku.1

) 

A kam Vás ještě cesty Vaše povedou? Zůstanete-li dále nad Achen
ským?2) Času máte hojnost, snad září bude pěknější než jindy bývá? Máte-li 
společnost či jezdíte a pobýváte samotni? 

My Vás všichni pozdravujem a všeho zdaru na cestách přejeme! Pište 
nebo ozvete se zase, až bude po chvíli. 

Váš strýc Herm. 

47. 

1897 _ 7. října. Konstantin píše z Vídně Hermenegildovi do Vys. Mýta o návratu z cest, 
o úpravě bytu, o proměnlivém počasí. Byl na jihu, hlavně v dubrovnickém ar~hivu, mi~l~ 
to v Zadru. Pro nePříznivé počasí musel zanechati cesty do Benátek a přes RJeku s.e v:atzl 
do Vídně. Děkuje za Hermenegildovy "Karten ZUl' Geschichte des heutigen osterrezchzsch-

ungarischen Reichs-Tel'ritoriums" a ohlašuje pravidelné posílání "Fremdenblattu". 

Ve Vídni 7. října 1897. 

Milý strýčku! 

Padá sníh, jíme švestkové knedlíky a vzpomínáme, co dělají asi na Vi
nicích! Přijeli jsme zrovna na sv. Václava zase do Vídně, užili jsme krásných 
dní "babího leta" k tomu, aby se byt zase vyčistil a uspořádal, čekali jsme 
na pokračování těch krásných dní, abychom podnikli ještě několik výletův 
- a ejhle skok z let a zrovna do prosince! 

Já jsem byl do počátku srpna ve Vídni, čili vlastně v Neuwaldeggu, kde 
jsem bydlel "zum Hirschen" s vyhlídkou na husté stromoví staré "Obelis
kenallee((. Deštivé počasí v době povodní mne nutilo ku spěchu. Ale dráhy 
byly všecky poškozeny, ne-li přerušeny, takže jsem jen okolky se dostal 
4 srpna do Terstu a nazejtří parníkem do Zadru. Prázdniny ztrávil ~sem 
v Dalmacii, jeden týden v Zadru, pět neděl v Dubrovníku. Pracoval Jsem 
v archivech a knihovnách, proseděl vedle toho drahně času v kavárnách ve 
společnosti veselých a hovorných přátel a pil také dos~i mnoho vína u ~en: 
kovských farářův a mnichův, jak to v těch zemích býva. Leto bylo nesmlrne 

1) Jirečkovi najali od podzimka r. 1896 byt v Praze na Novém městě, na rohu 
staré Václavské a nové Jenštejnské ulice čp. 1779. Z Prahy se potom v roce 1901 

přesídlili trvale do Vys. Mýta. . 
2) Achenské jezero v sev. Tyrolsku, o němž je zde řeč v prvním odstavCl. 
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parné, ve dne v noci. S podivením jsem četl v novinách o boreálním mokrém 
letě v našich zemích. Ale v polovici září přišel obrat i na jihu, větry, bouřky, 
deště - celé aequinoctium. Chtěl jsem ještě i za několik dní do Benátek, ale 
co je piazza di san Marco - v dešti! Raději jsem jel do Rjeky a odtud do 
Vídně. Při odjezdu nočním rychlovlakem z Rjeky slyšel jsem na nádraží 
ještě o katastrofě "Iky", při které zahynul i jeden náš milý kolega, prof. 
P. Kopallik.1) Z Vídně jsem jel do Prahy pro Svatu, která byla zatím před 
zimou utekla ze Skalky do města, a přivezl ji s sebou sem.2) 

Předčasná zima činí člověka, aby byl pilen a zase bedlivě seděl doma 
a studoval. 

Právě jsem obdržel Tvé "Karten zur Geschichte des heutigen osterrei
chisch-ungarischen Reichs-Territoriums", za kteréž srdečně děkuji.3) 

Jak jste strávili leto? Stále na Vinicích nebo s výlety? Kdy se vrátíte 
do Prahy? 

"Fremdenblatt" je zase úplně k Tvé disposici. Mohu ihned poslati čísla 
od 1. října začínaje. 

Prozatím končím. Srdečně pozdravujeme oba, já i Svatava, Vás všecky. 

48. 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

1897 - 28. listopadu. Konstantin děkuje z Vídně do Prahy Hermenegildovi za (nedo
chované) listy: opozdil se pro churavost a nadměrnost prací. Je neklidný čas - na uni
versitě nejistota přednášek, v parlamentě nezdravé poměry. Konstantin na universitě 
Přednáší o slovanských dějinách ve starověku a středověku, při čemž mu mnoho času 
zabírá referát o studentských stiPendiích. Pro nevlídný podzim se sestrou Svatavou mnoho 
výle(ů neužili. Vzpomíná na pražské známé, zvláště na lékaře dr. Fundu, na churavého 
strýce Vojtěcha Šafaříka, na dra Fr. L. Riegra. Chystá se do Prahy na zasedání České 
akademie věd a umění, aby osobně podePřel ve III. třídě návrh vydávání korespondence 

Šafaříkovy. 

Ve Vídni 28. listopadu 1897. 
Drahý strýčku! 

Již jsem dlouho dlužen odpovědíti na Tvé milé listy, ale překáželo jed
nak mnohonásobné zaměstnání v tomto semestru, jednak nachlazení, které 

1) Katastrofa rky: Rakouská malá výletní loď rka narazila ve rjeckémpřístavu 
na anglickou loď a potopila se. Zahynulo 22 lidí, mezi nimi také vídeňský universitní 
profesor krajan dr. Jan Kopalík. (Viz Pražský ilustrovaný kurýr ze dne 30. září 
1897 s obrázkem, Nár. Politika v čísle 267 za dne 26. září 1897.) 

2) Není jasné, která Skalka byla míněna: snad v Českém ráji. 
3) Hermenegildovy Karten zur Geschich te des heu tigen osterrei

chi schungarischen Reichs-Territoriums des ersten christlichen Jahr
tausends vyšlyveVídni r.1897. Byl to průvodní list výkladový a šest přehledných 
tabulí. 

J. Páta: Korespondence Jirečků 8 
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mne přepadlo v tomto listopadu a více než týden mne drželo doma.!) Nyní 
zase začaly bouřlivé časy, ve kterých se dnes neví, co bude zítra. Já dnes 
v neděli nevím, budu-li zítra v pondělí na universitě přednášeti, neboť otázka 
zavření university visí ve vzduchu ... ! 

Příběhy v parlamentě vzaly t~kový obrat, že budoucnost našeho parla
mentarismu se jeví v nejčernějším světle. Parlamenty s většinami a menši
nami patrně se u nás nadále nedaří; schází jim "esprit du corps", smysl pro 
celek, pro zodpovědnost zákonodárného tělesa jako celku.2

) 

Tohoto semestru veškeren čas j e u mně věno~án officielnímu zaměstnání. 
Čtu pětihodinovou přednášku o dějinách slovanských za starověku a středo
věku vůbec, kterou pracuji znova. Referát o stipendiích, na který jsem byl 
zvolen, ubírá nejen mnoho hodin, ale je spojen s psaninami, poradami atd. 
bez konce. Měl jsem při tom příležitost mluvit s poloslepým dv. radou 
Krumhaarem, protektorem jednoho ubohého Hornorakušana; ptal se mnoho 

na Tebe. 
Podzimního pěkného počasí bylo letos málo. V říjnu jsme byli se Svatou 

jednou na Kahlenberku, v době, kde v Grinzingu ještě visí hrozny na révách 
a kde se bukové lesy stkví ve všech barvách. Předčasné mrazy zničily listí 
na stromech dříve než jindy. Od několika dní leží i sníh na střechách; dnes 

silně rozešel. 
Zpráva o lékařích nás zajímala. Dr. Funda již dlouho dělá domácího 

pána, bez praxe. 3) Strýci Vojtěchovi, až ho uvidíš, rač vyříditi pozdravení 
od nás. 4) V "Politice", která dnes přišla, zajímala mne přednáška dr. Riegera 
o mládí Palackého a prvních letech jeho v Praze.5) 

Svatě se vede tuto zimu obstojně dobře, takže po nesnázích a nemocích 
dřívějších nastává lepší doba. 

Dostanu-li "nedobrovolné" ferie, zajel bych k 2. pros. do Prahy k slav-

1) Konstan tiu Jireček od mládí - asi po matce - byl křehkého zdraví a často 
postonáva1. Zejména podléhal náhlým nachlazením, mimo to občas strádal zrakem -
asi následek napínavých studií archiválních a neustálého čtené a psaní. V. Jagié, 
který se s ním denně stýkal ve slovanském semináři a později ve vídeňské akademii 
nauk, bedlivě si toho všímal a uvedl to také ve svém nekrologu - od první::h potíží 
až do náhlého a rychlého chřadnutí a přečasné smrti. J agié zaznamenal také (na str. 
56) skoro rozmarnou, přitom jemně ironickou poznámku Konstantinovu v listě ze dne 
13. září 1893, zdali se jeho náhlé stonání (vřed, jenž musel být operován a bolavé oči) 
nepokládá v Praze za Boží trest, že opustil Prahu. 

2) Souviselo s tehdejšími národnostními boji ve vídeňském parlamentě, o nichž 
se stručně dočteme v Denisově knize Čechy po Bílé hoře v překladu Vanču-
rově, 2. přepracované vydání II. 3. Praha 1911, v kap. 4. str. 268.a n.. . . 

3) MUDr. Josef Funda (1834-1900), známý pražský lékař, mtermsta, lIdumll 

a dramatický spisovatel (pseud. J. Pulda). 
4) O Vojtěchu Šafaříkovi v. pozn. 2. k listu 13 a pOZll. 1. k listu 3i. 
5) JUDr. Frant. Lad. Rieger (1818-1903), vynikající politik a veřejný pra

covník strany staročeské. S Palackým vstoupil v příbuzenský svazek: r. 1853 se oženil 

s jeho dcerou Marií. 
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nému sezení akademie, tím vÍée, poněvadž III. tř. přijala můj návrh o vy
dávání korespondence Šafaříkovy, kde třeba o lecčems se blíže smluviti.1) 

Srdečné pozdravení Vám všem od nás obou. 
Tvůj upřímný synovec 

Prof Jireček. 

49. 

1898. - 16. břč:'Zna. Hermenegild z Prahy blahoPřeje Konstantinovi do Vídně k fmeni~ 
nám. OznaJii!itUje, že táborský syn sestry Veroniny ze záliby pojmenoval svou dcerku Sva-
tavou po sestře Konstantinově. Zmiňuje se o práci Helfertově. Stesk Konstantinftv 1ut 

vídeňské bouračky může oPáčiti steskem pražským, při čemž PoPisuje nový rozvoj Prahy. 
Zmiňuje se také o ministerské karieře Kaizlově, o vídeňské Slovanské Besedě a končí 

drobnými zprávami osobními. 

V Praze dne 16. III. 98. 
Milý J ozé! 2) 

Tvůj svátek se blíží a tu přicházíme my všichni přát Tobě k tomuto' 
zasvěcenému dni naší rodiny, kde se jméno Josef dědilo po několik generací[ 
Kdybychom byli Srbové, byl by to náš Josef-dan! Bůh Ti dej zdraví stat
ného a vždy volné chvíle ku pracím vědeckým! 

Svatičce musíme oznámiti, že její jméno přeneslo se právě do rodiny 
Hauffovské: Karel Hauff v Tápoře,2) úředník při tabákové továrně, dostal 
před 4 nedělemi dceru a tu měl Svatino jméno v takové lásce, že jím dal 
pokřestiti také dceru svou. Vždy prý se mu líbilo, když jsa technikem v Praze 
slyšel u Vás tatínka volati "Svatíčku!" Sestra sama nám to vypravovala: 
ona povýšila charakter na babičku, čehož se jí dosud nepovedlo.3) 

Právě dnes dostal jsem přípis od bar. Helferta; žádá za radu ve věcech 

1) Konst. Jireček se v té době zabýval životem a dílem svého děda P. Jos. 
Šafaříka. Podnětem k tomu bylo - jakož i jiným pracovníkům - 100. výročí narození 
Šafaříkova r. 1895. Tehdy Konstantin vytiskl dosud nejobsažnější dílo; mladšího ob
dobí Šafaříkova: P. J. Šafařik mezi Jihoslovany v Osvětě 1895. Z korespon-· 
dence Šafaříkovy byly tehdy vytištěny anonymně a nekriticky listy J. Kollá
rovi v Časopise českého musea 1873-1875; listy M. P. Pogodinovi uveřejnil N. 
Alex. Popov v J'vloskvě 1879, listy O. lVL Bodjanskému P. A. Lavrov rovněž 
v Moskvě 1895. Konstantin Jireček předložil tehdy III. třídě návrh na vydání 
celé korespondence Šafaříkovy, pokud byla zachována (je známo, že listy k sobě 
Šafařík téměř všechny zničil; viz J. Jakubec, Dějiny literatury české II. 1934, str. 
317-318). Návrh Konst. Jirečka uvedl v život teprve Vlad. A. Francev, jenž ná
kladem České akademie věd a umění vytiskl v Praze v L 1927-28 dva svazky Vzá
jemných dopisů P. J. Šafaříka s ruskými učenci v L 1825-1861. 

2) Hermenegild úmyslně užil lichotivého výrazu ]ozé, aby hned v nadpise 
určil blahopřejný ráz ke dni 19. března - sv. Josefa. Proto se také v prvním odstavoi 
zmínilo srbském svátku patrona kuée, dědičného jména rodového, jejž podle starého 
slovanského a také českého zvyku přejímal vždy prvorozený syn. Ohlasem jihoslo
vanské junácké terminologie je tu také obrat zdra ví statného! 

3) Karel Hauff, syn Hermenegildovy sestry Veroniky, provdané Hauffové. 
v Kutné Hoře. (O ní je již zmínka v pozn. 7. na str. 65.) 
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jubil. slavnosti dne 2. pros. (něco z dějin česko-rakouských).l) Již jsem mu 
také poslal, čeho sobě přál. Zdá se býti v dobré kůži, ale písmo začíná být 
nečitelné místy. 

Co píšeš o Wieden, věru není příjemné, jsme už dávno rádi, že tam ne-
bydlíme, nic by teď po tom nebylo! Ale zde také zakusíme cos podobného: 
:Řetězový most2 ) bude odstraněn a již je celé nábřeží prosaickým plotem 
(na dvě léta!) opatřeno a piloty na zatimní most jsou již mezi nábřežím 
(Lažanského domem) a Střel. ostrovem zaraženy. 

Právě dnes slyším, že kostel sv. Vácslava, jejž minulého pondělí osobně 
navštívilo celé zastupenství obecní, bude zachován, je prý dílem Beneše 
z Loun, což z venku ovšem není vidno. Jen co by už jednou tu škaredou 
pobořeninu od kostela odklidili.S

) 

My teď budeme po celém městě jezditi po elektrice. Jeto přepěkná jízda. 
Ze Spál. ulice přes Karlovo nám. až k Olšanům! Obec zakoupí také tramway 
a zavede elektriku. Hrozné masné krámy novoměstské zmizely. O novém 
domě Hlávkově (u Široké ulY) proskakuje pověst, že tam bude umístěna 
Hlávkova akademie. 

Až přijedeš tentokráte do Prahy, nalezneš mnoho zajímavých proměn 
po městě. Těšíme se na Tě, že si zase jednou pohovoříme. Svata se tuším 
neodhodlá k jízdě, či ano? Pište nám ještě o tom! 

Den 11. března zde nikterak nebyl svěcen. Mladočeši jsou plni radosti, 
že mají Kaizla5) fin. ministrem. BůhVÍ, co dále se z toho vyvine: hraběti6) 
bych opravdu přál všeho zdaru; také se podobá, že se mu isolace strany 
SchOnwolfovy podaří.7) 

Slov. B.B) chtěla se beztoho vystěhovati; mají-li již jakou místnost? 
Snad že někde u sněmovny ... 

1) Týkalo se jubilejních slavností na počest 50. výročí nastoupení na trůn císaře 
Františka Josefa (2. prosince 1848). 

2) Řetězový most II Národního divadla nahrazen byl mostem kamenným, ny-

nějším mostem Legií. 
3) Starobylý kostel sv. Václava v Resslově ulici na Novém městě pražském 

byl opraven teprve v naší době a odevzdán církvi československé (znovu poškozen 
náletem ze 14. února 1945.) A. F. 

4) Široká ulice - nynější Jungmannova třída v Praze II. 
5) JUDr. Josef Kaizl (1854-1901), univ. profesor v Praze, národohospodář, 

finančník a politik. Byl od r. 1885 poslancem na říšské radě, dne 11. března 1898 
jmenován ministrem v kabinetě Thunově. 

6) Hrabětem byl míněn tehdejší místodržitel hrabě František Thun-Ho
henstein, synovec hraběte Lva Thuna z roku 1848. 

7) Isolací strany Sch6nwoIfovy míněna zřejmě všeněmecká strana rytíře Georga 
Sch6nerera a radikálního žurnalisty Karla Hermanna Wolfa. 

8). Míněna je vídeňská Slovanská Beseda," která soustřeďovala členstvo 
z kruhů vídeňskSrch Slovanů. O ní v prvních třiceti letech vytiskl ve Vídni r. 1895 
jubilejní spis vysokomýtský rodák inž. řed. A. Jan Kalandra, Děj iny Slovanské 
Besedy ve Vídni (1865-1894). Zde najdeme také všechna jména, o nichž se v této 
korespondenci mluví: A. V. Šembery, Ant. Rybičky, obou J irečků - Josefa a Hermene
gilda, dra Drozdy atd. 
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Za Hirschkriiuterrecept děkuji. Již za těch pěkných dnů vice vycházím 
a snad i sílím. Ale píšU) S Bohem! Buďte oba zdrávi. 

Váš strýc 
Hermen. 

50. 

1898 - 29. září. Hermenegild píše z vysokomýtské Vinice Konstantinovi do Prahy. 
Zmiňuje se o tragické smrti rakouské císařovny Alžběty a celkových neklidných poměrech 
za hranicemi i doma. Dota,zuje se na výsledky dalmatské cesty Konstantinovy, píše o na
dějných vyhlídkách dalmatských lázní, při čemž bezděčně přichází na skromné lázničky 
domácí. Vys. Mýto roste jako vojenské posádkové město. Zakončuje list poznámkou 

o návratu do Prahy a pozdravy Rybičkovým. 

Milí drazí! 

Vinice 29. IX. 98 
za velikého deště. 

Podle zpráv Svatiných jste již oba zase pospolu na Vaší milé malé do
mácnosti, ježto se Kosta vrátil z Dubrovníka a Svata z poutí podunajských! 
Jsem tomu sám rád, že nejste již rozptýleni po světě; zajedno nastává tuším 
podzim tesknější, kde je milo býti ve svém zákoutí, zadruhé je ten svět 
jaksi rozezlený, a tu není radno nebýti doma. Jaký je teď asi veřejný život 
ve Vídni? Tím hrozným případem s císařovnou2 ) Vídeň myslím že mnoho 
utrpí, neboť slavnosti jubilejní byly by nanesly velikých sum peněz do města, 
což teď minulo. Také i jinak zavládla jakási nechuť ke všemu a z Francie 
skoro bouře hrozí. Zdá se mi, že se ta republika, zvláště ale ta republikánská 
vláda a republikánská společnost již tak "zvošklivila", že lid sám zatouží 
po soustavě monarchické, ačkoliv že ví, že se i monarchické vlády tam ne
velmi vyznamenávaly! Mně se vždy zdálo, že Francii přece se jen líp hodí 
království nebo císařství, hlavně Paříži, kde ten svět bez trůnu je nad míru 
střízlivý a nechutný. 

U nás jsou poměry také již takové, že nevím, máme-li daleko ke stavu 
onomu, kde každý odkázán na svou pěst! Čtěte si v Politice o soudním 
adjunktovi Dr. Jirečkovi (- snad že z rodu Jirečků pražských), jenž byv 
H,oslán z Budějovic do Tachova (a podle toho snad více Němec nežli Čech) 
k vůli samotnému českému jménu byl boykotován, až si pomohl bytem 
v nádražních domech, a vláda nemá té moci ani té vůle, aby se svého úřed
níka ujala! To jsou smutné věci! 

1) Hermenegild v té době postonával, ale od své literární práce ani na 
chvíli neustal. Od r. 1897 až do r. 1900 vytiskl v Osvětě řadu rozprav, Čechové a 
civilisace. O nich asi za své nemoci r. 1898 pracoval. - Pokud jde o Hirschkra u ter
rezept mohlo jít o nějaký prostředek proti reumatismu, pravděpodobně o potmě
ch u ť (Solanumdulcamarum). V tom se shodují naši odborníci - MUDr. Josef Vinař 
i prof. K. Domin, jimž vděčím za ochotné poučení. Názvem Hirschkrau t byly ozna
čovány rozličné byliny, především potměchuť, hledaná jako droga. Podle plurálového 
označení Hirschkrauter šlo asi o směs. 

2) Rakouská císařovna Alžběta byla dne 10. září r. 1898 zavražděna anar
chistou Lucchenim v Ženevě. 
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Jak pak se Kostovi líbilo letos v Dalmatsku? Zdaliž pak Harrachova 
společnost ku zvelebení Dalmatska má jakého prospěchu? Teď kde Riviera 
s Nizzou jsou nesnesitelně drahy a Vlachům skoro se již lidé budou vyhý
bati, mohlo by se podniku dalmatskému dařiti. Vždyť i Opatije již již dra
hotí a přece by tam okolnosti byly velmi příhodné! Že se Lovrana zvelebuje, 
milo je slyšeti ... toť místo skoro příhodnější nežli Opatije a Lošinj! Lošinj 
sám sebou je přece velice smutný a jednotvárný. 

U nás zde začíná se Brandýs velice zvelebovati. Letos byla návštěva 
velmi četná a vydatná - ovšem že tam slaví také Israel své triumfy! Ale 
končina (více již pohorská) nadmíru je zdravá a přece také živobytí lacinější 
nežli kde jinde. Sice pražští lékaři začínají také odporučovati Nové Hrady, 
kam je s dráhy (od Hrušové) nedaleko! Mně by se Nové Hrady ještě více 
líbily nežli Brandýs. Možná že by napřesrok Svatě se tam zalíbilo některý 
čas pobýti; to jen tak mimochodem. 

Sv. Mikuláš je pořád ještě sláb; neví se, je-li více lázeňské místo nebo 
en hostinec letní! Není lékaře, který by se znamenité vody mikulášské ujalt 
Nyní se jedná o železnici, která by spojovala Skutč (dráha severozápadní) 
s Mýtem (dráha státní) a s Chocní etc. Trať by šla pod Vrac1aví okolo 
sv. Mikuláše. l

) 

Mýto se přetvořuje pořád více na vojenské město; bude to sídlo pluku 
zemské obrany; kdežto již tu sídlo linijního pluku pěchoty. Za humny staví 
se o překot nové kasárny (k Peklovcům) tou stranou. 2

) 

1) O Brandýse viz pozn. 2. k listu 46; tamže o Sv. Mikuláši; o Nových 
Hradech v pozn. 6. k listu 27. - K výstavbě trati ze Skutče kol Vraclavě a Sv. Mi
kuláše do Vys. Mýta nedošlo: rozvoj automobilismu a autobusy učinily plán zbyteč
ným. - O Skutči (Hermenegild píše Skutč, lidově se říká Skuč, spisovně Skuteč) 
posledně Jan Sedlák ve vlastivědné příručce Duchovní tvář východočeského 
kraje (Pardubice 1940, red. Em. Škorpil) str. 94 a n. - O železniční trati Choceň
Litomyšl v. Fr. Lašek, Oživené litomyšlské paměti, Litomyšl 1940, str. 90; J os. 
Pá ta podle zachovaného programu oslavy první jízdy v Kalendáři železničářů 1942, 

str. 121-125. 
2) Vys. Mýto mělo od 18. století vojenskou posádku: vojáci bývali ubytováni 

v hostincích, v soukromých domech a po okolních vesnicích. V 19. stol. bývali v městě 
huláni, později husaři. První kasárny - pro jízdní divisi - byly upraveny r. 1830 
na naměstí v bývalém domě Kocianovském (nynější budova Okresního úřadu) a vojsku 
byly odevzdány r. 1834; potom byly postaveny u kasáren konírny, mimo to u Lito
myšlské a také u Pražské brány, u níž bývala také jízdárna pro dvě hulánskéškadrony 
(dnes je tam Havlíčkův park). R. 1869 byl ve městě zřízen kádr pěšího vojska země
brany a mužstvo počtem asi 100 mužů bylo přechodně ubytováno po městě, později 
v Zedníčkově hostinci, než byly u nádraží postaveny kasárny, které byly vojsku ode
vzdány r. 1885. R. 1886 bylo tam umístěno okresní velitelství domobranecké 
čís. 30s domobraneckým kádrem čís. :-\0 se sídlem ve Vys. Mýtě. Podle nové vojenské 
organisace byl dán do Vys. Mýta 30. pěší zeměbranecký pluk se 3 polními prapory 
místo zeměbran. pěšího pluku 12. V r. 1882 byl umístěn do Vys. Mýta nově utvořený 
pěší pluk č. 98 s doplňovacím velitelstvím. Vznikl z jednoho praporu myslivců 
č. 39, jednoho pěšího praporu č. 18, jednoho praporu pěšího pluku č. 21 a jednoho 
praporu' pěšího pluku č. 71, a dostal jméno pěší pluk Vysokomýtský. Byl nejdříve 
ubytován po domech v městě a v okolí. Pro něj byly vybudovány nové kasárny směrem 
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My se již pomalu chystáme k návratu. Svata v posledním psaní zmínila 
se, že neví, co s franc. a angl. romány? Naše děvčata by dychtivě po nich 
sáhly, kdybyste je nám přenechaly: ale posilku teprve až bychme v Praze 
na místě. Budu o tom ještě psáti, až tam budeme. 

S tím Vás obou zdravím a všeho dobrého i libého přejeme. U Rybičků 
pozdravuj, až tam přijdeš, Svato! 1) 

Váš strýc 
Hermín. 

51. 

1898 - 8. listopadu. Hermenegild se hlásí z Prahy Konstantinovi do Vídně: píše o sví
zelném přestěhování z Vinic do Prahy, zmiňuje se o chystaných koncertech Noeminých, 
nabízí některé literárnf novinky jihoslovanské a končí drobnými zprávami rodinnými 

a vysokomýtskými. 

Milí drazí! 

V Praze 8. XI. 98. 
Jenštejnská 1779. 

Z datování tohoto listu vidíte, že jsme zase v Praze! Také jsme Vaši 
posílku Fremdenblattu v neděli již zase obdrželi.2

) 

Tentokrát měli jsme přesídlení dosti okolkovité. Kočár k našemu od
jezdu ve čtvrtek k 1. hod. spol. objednaný nedostavil se až o 2. hod., takže 
vlak byl zmeškán, co o %3. jede z Chocně. Vozka-novák byl od svých pánů 
špatně informován a jezdil celou hodinu po hořejší Vinici, hledaje náš domek. 
Tak jsme jeli do Chocně; teta Julie s oběma dcerami užili rychlíku o 7. hod.; já 
pak s MoHy a se služkami zůstali jsme v hostinci, odkudž nás do Prahy odvezl 
noční osobní vlak, vyjíždějící z Chocně o % 3. hod. Pak bylo již dobře! -

A tak jsme zase v "bytech zimních" po létě velice krásném (o nemoci 
už raději nemluvíme)! Dej Bůh, aby také zíma byla zde stejně příznivá! 
Nyní se z Karláku za kratičkou chvíli můžeme svézti pod Vyšehrad, takže 
nám lze bude častěji navštíviti hrob našich milých.3

) 

k Peklovcům za městem na Litomyšlském předměstí, současně i nemocnice a později 
přistavěny baráky pro přechodné ubytování 400 až 800 mužů. Pro zeměbranecký 
hulánský pluk čís. 2 postavilo město r. 1891 mezi K16cklerovským dvorem a ka
sárnami čís. 98 až po železniční trať nové kasárny s konírnami a s jízdárnami. Při 
rozšíření pluku na 6 škadron postavilo město r. 1897 za dráhou k Vinicím nové budovy 
jako pokračování dosavadních kasáren, a v roce 1898 se zavázalo postaviti všechny 
potřebné budovy. Toto budování měl Hermenegild na mysli v přítomném listě. -
Peklovce, údolí za městem na Litomyšlském předměstí, o němž se děje zmínka již 
k r. 1599. Viz Herm. Jireček v dějinách Vys. Mýta str. 132 (Vysvětlení místních 

názvů). 
1) Míněna rodina skutečského rodáka An t. Fran t. Rybičky, českého historika 

a genealoga, který od r. 18-40 působil ve Vídni a zemřel tam dne 24. ledna r. 1899 jako 
rada nejvyššího soudu. Ve Vídni pracoval v české menšině a ve Slovanské Besedě. Za
sloužil se hlavně životopisnou prací "Přední křisitelé národa českého", vydanou r. 1883. 

2) Týká se půjčovaného "Fremdenblattu", jak je zmíněno v listě 47. 
3) Josef Jireček byl s oběma dcerkami pochován na vyšehradském hřbitově. 

Hermenegild užil pražského lidového výrazu Karlák pro Karlovo náměstí. 
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Noemi bude v prosinci koncertovat v Plzni a v Chrudimi, nač se velice 
těší, víc než na bály a tance.1) Molinka má pořád starost, kterou pěknou 
obrázkovou kartku by mohla odtud poslat Svatě. 

Pro Kostu bych měl několik kusů tisků jihoslovanských v jednom svaz
ku: Wenzel, O právním životě na ostrově Korčule 1851, Kukuljeviéovo 
Tzvěstje o putovanju po Dalmacii 1854, u Napulii, Rim, konečně Vaclík, 
La souveraineté du Montenegro. - Piš mi, zdaliž by se tato sbírka do Tvé 
bibliotheky hodila. Jestliže ano, pošlu příležitostně. 

Zároveň posílám "Životopisy" některých právníků českomoravských 
ze XIII. a XIV. věku (pod křížem).2) 

Jestliže dostane Kosta Izvěstije Petrohr. akademie, nech se podívá, 
nejsou-li dva otisky, z kterých by jeden byl jeho a druhý můj. (Vloni do
stal jsem oba výtisky a nevěděl jsem, co s druhým.)3) 

Novin není: Z Mýta můžem sděliti, že nebo strýc Tůma4) má pomník na 
novém hřbitově velmi vkusný a nákladný; až nás napřesrok navštívíte, 
sami jej zhlédnete! Letoš. Vše Sv. i Duš. byly mizerné deštivé a blátivé. 
Mýto se velice zmáhá. Na prost oře za humny až po železnici začínají stavěti 
novou čtvrt města, k čemuž přispěly nové kasárny a nový pivovar. Že kupec 
Tichý (vinárník) na střevního raka dosti mlád zemřel, snad víte již; vinný 
obchod po 100letém trvání pomine. Zde z našich příbuzných Hermína 
Pohlová, dcera Fanny \Vatzlové, na vředy v žaludku nebezpečně stůně.5) 

Jinak vše v pořádku. S Bohem! Nazdar! 

Váš strýc 
Hermín. 

52. 

1898 - 23. prosince. Konstantin píše Hermenegildovi do Prahy o Předvánoční Vídni: 
byli v SchOnbrunnu se sestrou na osvěžující zimní procházce. Jinak je úPlně zavalen pra
cemi - svými a úředními, 'dokonce musel vzíti tajemn'ictví filologicko-historické třídy 
císařské akademie. Zmilíuje se o vídeňské návštěvě Bogišiéově. Byl požádán o fotografii 
pro Vilímkovo Národní album: poslal. Na data poukázal do hesla v Ottově naučném 

slovníku. 

Milý strýčku! 
Ve Vídni 23 prosince 1898. 

Ani nevím jak, stojíme pěkně před Vánocemi. Čas utíká rychle, když 
je mnoho práce! A letošní Vánoce budou bílé. Dnes ráno je Vídeň ve sněhu, 

1) O Noemi viz pozn, 1. na str. 97. 
2) Životopisy některých právníků českomoravských ze XIII. a 

XIV, věku, 1898, (J. P.) - Pod křížem, t, j. zasláno v křížové pásce. (A. F.) 
3) Hermenegild Jireček byl dopisujícím členem petrohradské 

akademie od r. 1883. Také Konstantin byl v té době už jejím členem. 
4) O strýci Tůmovi viz pozn. 3. v listě 46. 
5) Hermína Pohlová, dcera Fanny Watzlové z Rechtwaldu, rozené Vokou

nové; švagrová Hermenegilda Jirečka Hermína, provdaná za vrch, soudního radu 
Viléma Pohla v Praze, zemřela r. 1911. 
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s pořádnou chumelenicí. Ještě včera ve čtvrtek po obědě byli jsme se Svatou 
v Sch6nbrunnu, za silného studeného větru a na jasném zlatém zimním 
sluníčku. Navštívili jsme sklenník palmový, ve kterém je teď množství kve
toucích rostlin, bílých hyacintův, červených amaryllis, bílých a růžových 
vřésův atd. a jmenovitě řada krásných orchideí ve všech barvách. Pro lepší 
třídy obyvatelstva v Hietzingu dům palmový slouží patrně za ohřívárnu; 
viděli jsme i několik dřímajících šosákův a 'šosákyň na lavicích ve stínu 
palem, z nichž dolů kapala sklenníková vláha! V menažerii se procházejí 
venku již medvědi, divoké ovce (mufloni), srnci, sobi, bůvoli a jiní s tlustou 
kůží; zvláštní podívaná je na vodní ptactvo, procházející se na ledě polo
zamrzlého bassinu.1) 

Já vítám svátky s radostí jako oasu ve víru rostoucího zaměstnání. 
Po smrti Huberově, který zemřel tak náhle v poledne na ulici,2) zastával 
jsem po několik týdnův provisorně i sekretářství filologicko-historické třídy 
cís. akademie. Veselost svátkův mi kalí tlustý rukopis v balíčku, ležící přede 
mnou; mám o něm dát akademii dobré zdání (možná i ne dobré ... ). Na uni
versitě máme veliké obtíže; odchodem na pensi a smrtí je najednou zároveň 
uprázdněno šest důležitých stolic, a tu je mela s obsazením. Z Němec lidé 
už nechtí do Rakouska, ani při zvýšených platech nynějších. 

Byl zde předevčírem Bogišié, neměnící se a letící z Dubrovníka přes 
Berlín do Paříže, vždy plný plánův aprojektův. Chtěl se zastaviti v Praze, 
ale tuším že jel přímo do Berlína.3) 

Svata Ti poslala včera ráno obrázkový lístek. Zatím přišel Tvůj milý 
list se zprávami o Tobě a o Vašich, bytujících ještě na den na Vinicích, 
snad mezi sněhy. Vilímkovo album4) mne žádalo o fotografii, *) kterou jsem 
poslal, a životopisná data, při kterých jsem odkázal na Ottův Slovník Na
učný. Dopis byl neforemně tuctový, more Pragensium. 

Přejeme Vám, bydlícím v sousedství starého královského Zderazu nad 
břehy Vltavy, šťastné a veselé svátky, Vám všem od nás obou! 

*) Jen mou, tatínkovu nikoliv. 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

1) Doklad téměř poetického nazírání Konstantina Jirečka na přírodu. 
2) Alfons Huber (1834-1898), rakouský historik, vídeňský universitní profesor, 

známý zejména spisy o Karlu IV. 
3) Dr. Baltazar Bogišié (1840-1908), srbský právní historik, tehdy úředník 

vídeňské dvorní knihovny, zabýval se Dubrovnickým statutem 2, roku 1272. Konstan
tina Jirečka ta věc velmi zajímala a rád se ujal spoluvydání starých a důležitých 
dubrovnických listin, o něž se potom sám vydatně zasloužil. Bude o tom ještě řeč 
v dalších listech. 

4) Míněno je Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí, prací 
a snahami vynikajících a zasloužilých. S obrázky. Vydalo nakladatelství J. R. Vilímka 
v Praze. Stran 410. Tam jsou také všichni Jirečkové zastoupeni. (Viz pozn. 3. v násle
dujícím listě 53.) 
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P. S. Píšeš o vánočce: my letos žádnou míti nebudeme ze samé lenosti -
za to máme skvostný "echt" vídeňský "Gugelhupf!" 1) A rozumí se ryby 
atd. k tomu! 

53. 

1899 - 30. března. H ermenegild píše z Prahy Konstantinovi do Vídně. Podivuje' se 
vleklému řízení ve věci léhařského vysvědčení Konstantinovy sestry-neteře Svatavy. Zmiňuje 
se o Vilímkově Národním albu a končí rodinnými zprávami s Přáním veselých svátků 

velkonočnich. 

V Praze dne 30. března 99. 
Milí drazíl 

Svatiččin lístek obdrželi jsme. Divno mi velmi, že magistrát hledá no
vých svědectví o zdraví a nezdraví, když na vysvědčení přece jest podepsán 
c kr. lékař policejní. Magistrát má snad nové instrukce; pak by ale bylo 
jednodušší, aby takoví žadatelé bez písemného vysvědčení postavili se před 
úřad, aby jich zdraví prozkoumal. Dříve se cos takového nedálo. Ostatně 
magistrát zastupuje v těch věcech policejní ředitelství! Také to jest něco 
nového. 

Nicméně z toho všeho vysvitá, že Svat. žádost vzata jest u vyjednávání 
a že nebyla zamítnuta - bez řízenÍ. 

Nemá-li Sv. nějaké svědectví ze sanatoria? Nebo nějaké jiné potvrzení 
svého zdravotního stavu z předešlých let? Dobře by to bylo.2) 

Byl bych Vám poslal Nár. Album, ale poněvadž se předplatíte, není 
toho třeba. Naše obrázky jsou v č. 6 a životopisný nákres v č. 7 (právě 
vyšlém). Dopadlo to dosti rozumně.3) 

Naše děvčata vrátily se včera večír z Mýta, kdež byly na Vinicích od 
20. t. m. Velice si libovaly pobyt ten, ač bylo i velmi zima. Jsou v lících 
červené a vůbec lepší vypadají. 

A nyní Vám přeju veselých svátků (bez šmerkustů)4) a dobrého poba
vení, jestli budete moci vyjížděti. 

Zdaliž pak Vás ti cikáni nevypudí z domu toho? 

S Bohem! Nazdar 1 

Váš strýc Hermín. 

1) Kugelhupf, název oblíbené vídeňské bábovky, jež měla tvar polokoule se 
šikmými rýhami (podle formy nádoby); byly v ní mandle, rozinky a vanilkový cukr. 

2) Konstantinova sestra Sv a ta va měla, jak je z přítomné korespondence zjevno, 
Todově křehké zdraví po matce. 

3) Fotografie všech tří Jirečků a klavíristky Noemi na str. 63 Národního alba 
vytvořily vskutku pěkný celek. Průvodní text, krátký, ale celkem přiléhavý a vý
stižný, byl vzadu na sloupcích 103-104. 

4) Šmerkust, běžný východočeský název velkonoční pondělní pomlázky, sle
hačky. Viz Č. Zíbrt, Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prosto
národní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Praha 1889, str. 
79 a n. 
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54. 

1899 - 1. dubna. Konstantin posílá z Vídně Hermenegildovi do Prahy velkonoční po
zdravy. Zájezd do Prahy mu zkazilo ,na~hlazen:~' lI!imo to ~ra:.uje .0 sla~~w:tní př~dn~šce 
pro císahkou akademii nauk ve Vtdm. ZmtmiJe se, o zalezttos:t ~estrt~ne, o ~t~m po 

skončení jubilejní výstavy a končí drobnýmt zpravann osobmnn a vseobecnymt. 

Ve Vídni 1. dubna 1899. 

Milý strýčku! 

Především nejlepší přání k svátkům velikonočním, jak dnešní den uka
zuje, po tolika mrazech, opozděném sněhu atd. přece slunečným a teplým! 

Měl jsem vypočteno předešlý týden se zjeviti na 3-4 dny v Praze; ale 
jakmile přestaly přednášky (s feriemi během školního r,oku :e ~u vubve~ 
nevede dobře), dostal jsem jakousi influenzu s rýmou, ktera mne nutila sedetr 
doma. Ještě dnes nejsem z toho zla docela venku. , . . 

Nad to mám práci, která musí býti hotova přes svatky: pko neJmlad
šímu členu cís. akademie připadla mi na letošní rok slavnostní přednáška. 
Bude o významu Dubrovníka v obchodních dějinách.l) v 

Zdržení Svatiny záležitosti zavinil jen její lékař, který napsal vysved
čení a jsa toliko soukromý praktik, opomenul je dáti sám k potvrzení 
okresnímu nebo policejnímu lékaři. Potvrzení to dodáno nyní, když ma
gistrát o to upomenul. Ve Vídni lidé v úředních věcech jsou vždy o nějakou 
myšlenku pozadu! Ministru Kaizlovi, jehož dobře znám c~ druhdy k~~legu, 
jsem ostatně hned po podání žádosti dopsal soukromým hstem a na zadost 

jej upozornil.2) . , v . 
Byl jsem onehdy v Pratru.Jubilejní výstava z 1898 Je uplne odklIzena. 

Zbyla z ní jen "Urania". Jinak se nevidí ani kde co bylo. Na. ja~e bude ~te
vřena linie "Stadtbahn" z Meidlingu dle Vídenky k dunaJskemu kanalu. 
Zaklenu tí Vídenky, začínající u bývalé Schikaneder brucke a končící u, ,Stad t
parku" je hotovo. Tramway dostane všude elektrické vozy; již nyní jezdí 
po Ringstrasse a odtud až do Pratru k Hauptallee (přes Sophienbrucke). 

Politiku" dostávám a z nío Praze leccos zvídáme.Ve "Fremdenblattu". 
je d~~s pěkná historie k 1. aprilu: nervosní negr byl zde ve Vídni léčen elekt-
řinou - a úplně zbělel. v 

Národní album" dostanu skrze knihkupectví Rivnáčovo. 
Svata četla ty dny s veliký interesem Spisy Adalb. Stiftera, které vyšly 

(30 let po smrti autorově) v řadě laciných vydánP) 

1) Die Bedeutung von Ragusa in der Handel.sgeschi~hte des Mit
tela1ters. Vyšlo v Almanachu der Kaiserlichen Akademw der ~lssen:c~a,fte~.49 
(Wien 1899), str. 365-452;' též ve zvláštním otisku. Jsou to ':' p~~:t~te zhust~ne deJI~y 
dubrovnické republiky. Konstantin Jireček od r. 1891 dopsu]1cl clen, byl Jmenovan 
roku 1899 řádným členem vídeňské akademie a od té doby se pilně zúčastnil jejích 
prací, zvláště v Balkánské komisi. 

2) O nemoci Svatině viz pozn. 2.v předešlém l~stě 53. ~ , ~, 
3) Adalbert Stifter (1805-1868), německý spIsovatel sumavskeho prostredl. 
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Cikánská kapela Molnár Adi hraje velmi pěkně, ale v bytu málo 
slyšíme, jelikož kavárna je klenuta a místnost, kde se hraje, je v traktu dvor
ním. Neradi bychom se stěhovali. Byt je trochu těsný, ale má značné výhody. 
V okolí se mnoho staví jmenovitě na "gtirtlu".l) 

Ode mně a od Svatavy nejlepší přání Vám všem k svátkům příjemným 
a veselým. 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

55. 

1899 - 26. prosince. Konstantin píše z Vídně Hermenegildovi do Prahy o tehdejší 
kruté zimě, o svém zdraví a zaměstnání. Zmiňuje se o vídeňských známých - Helfertovi; 
Fiedlerovi, Habětínkovi. Rád by se zase jednou podíval do Prahy. Chtěl přijeti na zasedání 
České akademie, ale bylo odloženo pro opravu místností. Končí novoročním blahoPřáním. 

Ve Vídni 26. prosince 1899. 
Milý strýčku! 

Rok s dvěma devítkama se kloní ku konci, blíží se již rok s dvěma nul
lama a my sedíme v takovém sněhu a mrazu, že nevíme, máme-li více býti 
na ulici, kde mrzne, nebo v bytu, kde se nedá dosti vytopiti. Takovou ostrou 
zimu po posledních letech se zimami beze sněhu nikdo nečekal. Spousty 
sněhu leží nahromaděny po ulicích: největší mohyla sněhová vypíná se na 
Minoritském náměstí mezi kostelem a domem, v němž mají od soboty no
vého provisorního ministra. Po mnohých letech máme zase saně! 

Se zdravím se vynacházím velmi dobře, až na rýmu sváteční, kterou 
jsem si znovu k potřebě sváteční ulovil. Svata naříká na slabost a přeje si 
ustavičně, aby se oteplilo. 

Zaměstnání má beřou se obvyklou klidnou cestou. Posluchačův máme 
na filosofické fakultě více než za posledních let. Mám veliké auditorium ve 
čtení o dějinách Dubrovníka a v semináři, kde čteme legendy o sv. Cyril1u 
a Methodu. 2) 

Dal jsem se v poslední době na - práva. Sepsal jsem rozsáhlé pojednání 
o zákonníku cáře Štěpána Dušana, dle nejnovějšího vydání Stojana Nova
koviée (1898). Doufám, že se mi podařilo vysvětliti poměr tohoto zákoníka 
k překladům řeckých zákonníkův (Prochiron, Syntagma atd.), organisací 
soudův v Srbsku 13-15 v. a prameny zákonníku Dušanova. V lednu bude 
článek hotov. Vyjde v Jagiéově Archivu.3

) 

Staří páni ve Vídni se mají dobře. Helfert je neúnavně činný a slavil 
své 80leté narozeniny při počátku 80tého roku. Fiedler onehdy předsedal 

1) Na "gurtlu" - míněn Wiener-gurtel, vnitřní pás ulic vídeňských. 
2) Viz o tom M. Murko v cit. stati o Konst. Jireč.kovi v Rozpravách na str. 235. 
3) Das Gesetzbuch des serbischen Zaren Stephan Dušan. Archiv fur 

slav. Phil. XXII. 1900, str. 144-214. Byl to významný úryvek z Jirečkových studií 
o srbských dějinách. 

125 

v akademii v nepřítomnosti obou presidentův jako nejstarší člen. Habětínka 
vídám někdy na Ringstrasse. 1) 

Akademie má "smůlu" s milionovou fundací TreitelovoU" jedna expe
dice přivezla do Vídně mor, druhá v Arabii nemohla do vnitra a utratila 
peníze na dary malým sultánům, kteří si za to přikoupili nový personál do 
harémův, třetí do Indie zaplašila svými tubusy Leonidy tak, že se vůbec 
nikde neukázaly.2) 

Myslím často na Prahu, kterou jsem již třetí rok neviděl. Počátkem pro
since čekal jsem na pozvání k slavnostnímu sezení české akademie, ale nic 
nepřišlo. Teprve z "Politik" jsme se dověděli, že se sezení ani neodbývalo, 
poněvadž sál v museu je ve správě. R. 1900 to již nevydržím a přijedu do 
Prahy. 

Srdečné přání k Novému Roku Tobě a všem Tvým milým ode mně 
a od Svatavy! 

Se srdečným pozdravením 
Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

56. 

1900 - 3. března. Konstantin se z Vídně omlouvá Hermenegildovi do Prahy pro likna
vost v odPovědi na list a lístek (oba nedoloženy): pro nachlazení a potomní pěkné počasí 
se tak stalo. Vyřizuje dotaz o Marku Polovi. Zmi1íuje se o krásném jaru, o návštěvě 
Riegrově, o vítané Zíbrtově Bibliografii, o chystané dalmatské bibliografii - pokračování 

Valentinelliho. Jeho dubrovnické studie vzbudily na jihu živý zájem. Ptá se na zdravotní 
stav strýce Vojtěcha Šafaříka. Končí rodinnými dotazy a pozdravy. 

Milý strýčku! 
Ve Vídni 3. března 1900. 

Milý list Tvůj od 3. února a lístek od 7. jsem dávno obdržel, ale za
držela mně nejdříve influenza, které letos málo kdo ušel, a pak krásné před-

1) O Helfertovi viz pozn. 4. str. 72; Josef rytíř von Fiedler (1819-1903), 
místoředitel vídeňského dvorního archivu; o Habětínkovi pozn. 2 k úryvku 
z Bulhar. deníku str. 89. 

2) Narážka na milionovou nadaci vídeňského mecenáše Josefa Trei tla, 
která byla určena novému bádání přírodovědnému. Srov. Almanach der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften Wien 51 Jhg. 1901, str. 128-131. - Třetí výpravou 
z Treitlovy nadace byla míněna astronomická výprava vídeňského universitního 
profesora a ředitele universitní hvězdárny dvorního rady Edmunda \Veisse, který 
chtěl v Indii pozorovati proud létavic Leonid, očekávaných podle jeho výpočtů od 
roku 1866 zase r. 1899 v neobyčejné bohatosti. Zatím však berlínský počtář-astronom 
Berberich vypočítal, že v důsledku určitých poruch nejen periodických, nýbrž i se
kulárních nelze očekávati příznivé podmínky pro Leonidy v roce 1899. Prof. \Veiss 
nedbal tohoto upozornění; které se ukázalo správným, a vypravil se do Indie marně: 
roj Leonid roku 1899 a dokonce i 1900 zmizel nadobro. Teprve roku 1901 se objevil 
znova, ale ve zmenšené síle, asi jak je viděl Weiss roku 1898, kdy předvídal-klamně -
lepší vyhlídky na rok 1899. Odtud vznikly vídeňské vtipy na nezdar všech Treitlov
ských výprav, jež se ozvaly také v dopise Konstantinově. (Za zprávu o Weissově vý
pravě vděčím našemu astronomovi prof. dru Vlad. Heinrichovi.) 



126 

časné jarní počasí, které mně nedalo seděti doma po takové ostré a bezslu
nečné zimě, jakou jsme prodělali. 

Marka Pola latinského jsem marně hledal. V knihovnách mají všude 
na předním místě starofrancouzský text, pravý originál, diktovaný od Marka 
Pola v Janově. Nyní, jak se dovídám, se strojí v Paříži opět nové vydánU) 
Kromě toho byly mi závadou zdejší bibliotheční poměry. Naše fakulta stojí 
již od let zle s bibliothekářem Grassauerem. Já a mnozí jiní nebéřou nikdy 
knihy domů; co potřebujeme, přečteme si v knihovně samé, tím více, že 
jsme jí postoupili jednu posluchárnu za druhou čítárnu. 

Tento týden měl jsem několik dní prázdnin. V pondělí byl jsem se 
Svatou v Neuwaldeggu; na trávnících kvetlo již i několik petrklíčův, ale na 
rybnících byl ještě led a na břehu jednoho dokonce i násep bílého sněhu. 
Za to vypadal v úterý Prater i se stromovím bez listí velmi jasně, za krásného 
teplého předpoledne; viděli jsme v parku na straně ke Kricau dokonce i dvě 
veverky, šplhající se po stromech. Nejpříjemněji bylo však v Schonbrunnu; 
ovšem že ho vidíme až příliš často. Ale ve čtvrtek ráno vše se zahalilo znovu 
sněhem a dnes je chumelenice jako o Vánocích. 

V neděli nás navštívil starý Rieger; drží se znamenitě.2) Jinak z Praž a
nův málo koho vídám. Musím zase jednou do Prahy se podívat na ten svět. 

Zíbrtova obrovská bibliografie české historie mně velice potěšila. Bude 
toho asi několik dílův. Bibliografických pomůcek při nynějším množství 
časopisův a monografií máme příliš málo. Pro Dalmacii strojí se v Zadru 
nějaké prodloužení Valentinelliho. 3) 

Moje studie o Dubrovníku nalezly na jihu mnoho ohlasu. Výtahy a pře
klady zjevily se ve feuilletonech "Narodne Novine", "Smotra Dalmatinska" 
atd. Chorvaté překládali můj vÝTaz "slovanský" jako "chorvatský", Srbové 
jako "srbský" a teď si vytýkají, že můj text - zfalšovali. Je to mikrokosmos 
někdy velice malicherný. 

Slyším, že se strýci Vojtěchovi vede velmi zle; již mnoho měsícův nebyl 
ani na krok z domu.4) 

Noemi a Julinka jsou snad ještě pořáde na Vinicích? Před několika dny 
venkov byl lákavý, za dnešního sněhu více není. 

Srdečné pozdravení ode mně a od sestry Svatavy Vám všem od Tvého 

upřímného synovce 

Prof. Jirečka. 

1) Marco Polo, slavný benátský cestovatel 2. poloviny XIII. století. Své paměti 
napsal francouzsky. Z latiny byly přeloženy do staročeštiny. 

2) O Frant. Lad. Riegrovi viz pozn. 5. v listě 48. 
3) Čeněk Zíbrt (1864-1932), český kulturní historik, národopisec a bibliograf, 

univ. profesor a ředitel musejní knihovny v Praze. Jeho Bibliografie české hi
storie, vytištěná ve spisech Čes. akademie v pěti objemných svazcích v I. 1902-1912,. 
podala soupis české literatury dějepisné od nejstarších dob do roku 1679. 

4) O Vo j těch u Šafaříkovi viz pozn. 1. na str. 104. 
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57. 

1901 - 6. dubna. Konstantin děkuje z Vídně Hermenegildovi do Prahy za list z 18. 
března (nedochovaný) s přáním veselých svátků velkonočních. Chystá se do Paříže, kde 
bude zastupovat vídeňskou akademii věd. Zmi1~uje se o opožděném jaru, o zdraví Svatině; 
pomýšlí na stěhování a dotazuje se Hermenegilda na jeho Přesídlení do Vysokého Mýta. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni 8-2, J osefstiidter Str. 48 
Na Bílou sobotu 6. dubna1901 

Za milý Tvůj list od 18 března skládám srdečné díky a zároveň přeju 
Tobě a všem Tvým milým šťastné a veselé svátky Velikonoční, na které, 
aspoň u nás, svítí nejkrásnější jarní sluníčko. Velmi rád bych o nynějších 
prázdninách zajel zas jednou do Prahy, ale nastává mi putování daleko větší. 
Jako jeden ze šesti delegátův císařské akademie věd k sjezdu mezinárodní 
nové associace vědeckých akademií jedu do Paříže. Byl bych se z toho rád 
vytáhl, zanechávaje ve Vídni rozmanité nedokončené práce a maje hned po 
návratu zase přednášky letního semestru před sebou. Také se neví, co z té 
associace bude; před velkými výdaji na společné útraty budou asi všecky 
pozvané akademie pečlivě uzavírati kapsy. Odjedeme ve středu po svátcích 
a snad budeme za deset dní zase doma. 

V Paříži uvidím zase přítele Bogišiée, letos již potřetU) Vydáváme spolu 
statuta dubrovnická z r. 1272. Pomocí ministerstva spravedlnosti a dvorní 
knihovny přišly nejvzácnější rukopisy na čas do Vídně, ale kdy se začne 
s tiskem, nevím. 

Zima byla tuhá a jaro se opozdilo. Ještě před týdnem (31 března) ležel 
v Schonbrunnu ve stínu sníh, a bassin u antické nápodobené zříceniny byl 
pokryt ledem! I petrklíče, jaterníky, sněženky a jiné jarní kvítí se zjevuje 
s opožděním. 

Svatě se vede lépe nežli jindy. Myslíme na stěhování, hledajíce ulici bez 
koňské nebo elektrické dráhy. Taková ulice bude brzo vzácnost! 

Vy jste zajisté již zaměstnáni přípravami k odchodu do Vysokého Mýta. 
Přestěhování na dálku dělá vždy mnoho starostí.2) 

Se srdečným pozdravením od Svaty i ode mně Tobě i Vám všem jsem 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

1) Viz pozn. 3. v listě 52. 
2) Hermenegild Jireček se rozhodl pro návrat do rodného města, 

k němuž vždy upřímně tíhl.' (Viz o tom zde v úvodě na str. 41 a n.) Do Vys. Mýta se 
s rodinou přestěhoval v květnu r. 1901 a usídlil se v domě paní Žejglicové na náměstí 
(později filiálka pražské Průmyslové banky). Tam Jirečkovi bydlili do 31. března roku 
1910, tedy ještě tři měsíce po smrti Hermenegildově. Potom se ovdovělá paní Julie 
Jirečková- s dcerami trvale přesídlila do rodinné villy Samokov na Vinicích, kde do té 
doby bývali jen od pěkného jara do podzimu. 
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58. 

1901 - 25. července. Konstantin píše z Vídně Hermenegildovi do Vys. Mýta. Krátce 
se zmiňufe o svém pařížském pobytu, o pracné edici Statutu Dubrovnického s Bogišiéem 

a hlásí odjezd do vnitra Alp. Přeje Příjemné léto na venkově. 

Ve Vídni 25. července 1901. 
Milý strýčku! 

Již dávno jsem nedal zprávo sobě. Teprve dnes odjíždím z Vídně na 
ferie. Letní semestr byl v samém víru prací, začínaje s cestou do Paříže.1) 

Při takových kongressech2) člověk užije mnoho příjemného, ale zemdlí se 
nad míru. K vůli sezením bylo třeba vstáti o 7 ráno a soirées se začínaly 
o 10 večer. Nebylo kdy spáti! Pozdravuje Tebe starý akademik Dareste, 
který se zabývá právem slovanským.3) 

Mnoho času mi odňalo spolupracovnictví s p. Bogišiéem4) při vydání 
dubr. Statutu z r. 1272. Kollacionoval jsem za tři měsíce 368 sloupcův ve 
dvou perg. rukopisech. 

Jedu do nitra Alp, do okolí Gross-Glockneru a Gross-Venedigru. Svata 
odjíždí v sobotu do Maria Taferl. Horko bylo ve Vídni zcela nesnesitelné, 
jmenovitě noci horké. 

Srdečně pozdravujeme Vás všecky a přejeme příjemné leto mezi lesy 
a lukami!5) 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

59. 

1901 - 24. listopadu. Konstantin s účastí přijal první vysokomýtské zprávy Hermene
gildovy. Schvaluje pobyt ve venkovském klidu. Píše sám o svém alPském pobytu a cesto
vání. Na universitě má dosti práce, ku podivu hodně posluchačův. Pracuje o dějinách 
románského obyvatelstva dalmatských měst ve středověku, stěžuje si znova na' pracnou edici 
s Bogišiéem. Zmiňuje se o doPise strýce Vojtěcha Šafaříka a ostře kritisufe pražské vědecké 

poměry. Končí drobnými zprávami o vídeňské Přírodě a srdečnými pozdravy. 

Ve Vídni dne 24. listopadu 1901. 
Drahý strýčku! 

Obšírný a milý Tvůj list od 24 října dal nám podrobnou zprávu o tom, 
jak hospodaříte na Vinicích a nyní také v městě Vysokém Mýtě. Velice nás 

1) Konst. J ireček vypsal své pařížské dojmy v "Osvětě" 1901, str. 591-598. 
2) Jeho oficiální účast na pařížském sjezdu akademií byla zaznamenána v pří

slušné zprávě v Almanachu vídeňské akademie věd (Almanach der kaisedichen Aka
demie der Wissenschaften in Wien, 51 Jhg, 1901, str. 193. 

3) Rud. M. Kl. Dareste de 1a Chavanne (1824-1911), francouzský právní 

historik. 
4) Viz pozn. 3. k listu 52. 
5) Hermenegi.1d J ireč.ek bydlil už trvale ve Vys. Mýtě. (Viz pozn. 2 

k předcházejícímu listu 57.) 
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zajímalo, že budete hospodařit i na polích a na lukách, s pluhem a žebřino
vým vozem. To je to pravé venkovské zátiší, kterému se nevyrovná žádné 
"veleměsto" s elektrickými dráhami, které pádí po všech širších ulicích a 
zvoní okolo každého rohu, jako posedlé, s funícími automobily, které plaší 
lidi i koně, a s hejny velocipedův, okrašlujících ulice zvláště za soumraku!l) 

Těšily nás rovněž veškeré zprávy o našem milém příbuzenstvu. A zprávy 
o tom, jak nyní vypadá Vysoké Mýto, vzbuzují ve mně touhu, abych zase 
jednou tato místa navštívil - po 27 letech! Snad se to na jaře podaří. Letos 
jsem nebyl ani v Praze. Mohl bych tam ten týden ke slavnostnímu sezení 
al<ademie, ale měl jsem za posledních obratův počasÍ zlou rýmu a nerad bych 
ji dostal, třebas darem, po~ druhé. 

Svatava byla přes dva měsíce v Maria Taferl, poutnickém místě mezi 
lesa vysoko nad Dunajem, s pohledem na Alpy. Já jsem letos opět nechal 
všech dalekých cest a zdržoval se u vnitru Alp, v Salcpurku u jezera Ze11-
ského, u vodopádův Krimmlských,;tI Kesselfallu, v dolině lázní Fuschských 
atd. Navštívil jsem \- TJTolsku zase ~A~chensee a Zillerthal, kde právě otevřeli 
n0VOU dráhu a lidé v neděli se zbíhali, aby viděli div světa - lokomotivu, 
jak táhne waggony s pocestnými. ProchodiJ jsem pak ještě celé okolí Meranu 
a Bozenu, navštívil zámek Tirol v horách nad Meranem (odran)! městec, bez 
nábytku středověkého, obrán byv za francouzských válek, ale se zajímavými 
románskými skulpturami a malbami), zámek Schonna (arcivévody Jana) atd. 
Ke konci jsem byl v Korutanech, na jezeře Blatském (Faaker See) a Osjaš
ském (Ossiacher See). Jsou to krásné lesní krajiny. Panorama z lesnatého 
ostrova Blatského jezera, s myslivnou a spolu s hospodou, je rozkošné. Ale 
i tam bude idylla u konce. V sousedství vrtá se skrze Karavanky čem:? 
tunel nové dráhy do Terstu. Počasí bylo nepěkné, deštivé a mlhavé. 
V Meranu měli ovoce a vína jen asi třetinu toho co vloni, a nad to začaly 
hrozny na révách de~tč~m již i hníti. Teprve koncem září se pěkně vyčasilo. 

Nyní sedíme zase ve Vídni ve svém bytu, ze kterého jsme se tolikrát 
chtěli stěhovati a ze kterého se nám přece nechce. Získali jsme něco tím, že 
stanice elektrické dráhy přeložena ob roh, takže se tolik nezvoní a netroubí 
zrovna nám před okny. V hospodářství máme změnu. Českou kuchařku 
z Klatovska, která byla u nás téměř čtyry leta, Svata pustila a máme starou 
.\' ěmkyni ze Slezska, která výborně vaří. 

O světě zdejším není co psáti. Veliké věci Vám sděluje "Fremdenblatt". 
Na universitě máme občas melu mezi studenty, ale bez toho se již vysoké 
"učení" neobejde. Příliv na naši fakultu roste; ve Vídni jsem nikdy neměl 
tak silné auditorium jako tuto zimu. 2) 

Práce je dosti. Dotiskuji pojednání o romanském obyvatelstvu dalma-

1) J irečkov i si ponechali ve Vys. Mýtě část rodinných pozenlků, polností, na 
nichž přechodně sami hospodařili. Hermenegildovy dopisy z té doby buď nejsou za
chovány anebo nebyly dosud objeveny. 

2) ° Konstantinových žácích viz V. Jagié v cit. nekrologu str. 50-;")1. 
J. Páta: Korespondenc.c lirecků 9 
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tinských měst za středověku, část první, 13 archův v "Denkschriften" cís. 
akademie. Část druhou připravuji k tisku. l

) 

Mnoho času mi béře - kompanie s p. Bogišiéem. Tiskneme statut du
brovnický z r. 1272. Bogišié dal však svůj rukopis ukvapeně do tisku před 
novou kollací se starými kodexy. Když jsem tuto kollací provedl (dva nej
starší rukopisy byly k tomu v letě ve Vídni), neměly opravy v korrekturách 
žádného konce. Hotovi budeme snad 1903.2

) 

Z Prahy jsem obdržel ty dni dlouhý list od-strýce Vojtěcha, diktovaný. 
Je nemocen již šestý rok, ale stále se spravuje.3) 

Česká universita pražská, na které jsem byl vL 1884-1893, velice se 
mění. Letos jdou na pensi zbrklý zeměpisec Jan Palacký4) a zoolog Ant. 
Frič. 7) Od kollegův slyším nářky na nedostatky dorostu. Zeměpisce nemají, 
a i jinde jsou mezery. A tu chtějí naši lidé druhou universitu na Moravě! 
Při zvláštnostech pražského učeného, poloučeného i neučeného života se 
dorost arci nesnadno vypěstuje. 5) 

Z okolí vídeňského vídáme nejvíce Schonbrunn, městskou dráhou jen 
čtvrt hodiny od nás vzdálený. Na "gloriettu" je již venkovský vzduch lesní. 
Hořejší část parku jest lépe upravena; udělána nedávno celá řada nových 
lesních pěšin. V menažerii mají zase tři - žirafy. Viděti je lze skrze okna, 
v teplém pokoji. 

Srdečně Vás všecky pozdravujeme oba, sestra Svatava a já, a přejeme 
příjemnou a veselou zimu v novém venkovském obydlí! 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

') Die Romanen in den SUidten Dalmatiens wahrend des Mittel 
alters. Díl 1. vyšel v Denkschriften der Kais. Akademie der \Vissenschaften in Wien 
Phil.-hist. Classe, 1901; díl II. vyšel tamže 1903; díl III. tanlŽe 1904. -Možno pokládati 
za pokračování starší Jirečkovypráce Die Wlachen und Maurowlachen in den 
Denkmalern von Ragusa, vytištěné ve Věstníku Král. čes. společnosti nauk 
v Praze r. 1879. 

2) Dubrovnický statut vyšel teprve roku 1904 v Záhtebě: Liber statuto
rum civitatis Ragusii. Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. 
Stran LXIX a 466 a 1. 

3) O Vojto Šafaříkovi viz pozn. 1. na str, 104. Přes zdánlivé zlepšení zemřel 
prof. V. Šafařík následujícího roku 1902. 

4) JUDr. a PhDr. Jan Palacký (1830-1908), syn Fr. Palackého, zeměpisec 
pražské university a politik. 

5) MUDr. An t. Frič (1832-1913), pražský universitní profesor, významný český 
přírodopisec. 
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60. 

1901 - 22. prosince. Konstantin děkuje z Vídně Hermenegildovi do Vys. Mýta za 
vánoční blahoPřání, jež také vřele opětuje. Oznamuje Přesídlení z dosavadního byf-u do 
nedaleké Feldgasse: pl~esidlení bylo urychleno trhlinou dom,"!, kterou se dral do jejich bytu 
kouř. PoPisuje n011}' byt. Raduje se z příznivého posudku Hermenegildova o 1. svazku 

dalmatských Romáml. Dl'obn}'111i zprávami a pozdravem od Habětínka končí. 

Ve Vídni 22. prosince 1901. 
Milý strýčku! 

Milé psaní Tvé od 19. t. m. velice. nás potěšilo. Přede vším ostatním 
Tobě a všem Tvým milým vřelé přání veselých svátkův Vánočních. 

Nejnovější novina je ta, že se počátkem února s posavadním bytem na
proti husarským kasárnám rozloučíme a se přestěhujeme ne daleko, jen ba 
roh, do Feldgasse 3, s vyhlídkou z oken do Laudongasse. 

Zjevil se u nás "krampus"l). Dne 13. t. m. vystoupil kouř z podlahy ve 
Svatině pokoji u .samé zdi, která je otevřená, nad střechou menšího soused
ního domku. Celá kommisse inženýrů, kominíků atd. lámala si nad tím 
hlavu, poněvadž v té zdi náš dúm nemá komínúv. Roztrhali podlahu ve 
čtvrt pokoji. Konečně se našlo, že kouř prý pochází z komína sousedního 
domu, kterýpřilehá k naší zdi. Našla se i skulina 32 cm, hluboká, vedoucí ven. 

Ukázalo se, že náš "palác" je "graffel"2), jak řemeslníci u nás pracující 
již často tvrdívali. Věc by se mohla opakovati a proto raději ven! 

Nový byt stojí prázdný, je v solidním starším domě, má o jednu míst
nost více (2 veliké pokoje a 2 kabinety) a nemá elektrickou dráhu před okny. 
Vzdálíme se i od kasárny, kterou dříve nebo později budou bořiti. Obdržíme 
také elektrické světlo. Cena je téměř stejná (1. patro) nad mezzaninem jen 
30 zl. ročně více. V domě bydlí jeden múj kollega, aegyptolog dvorní rada 
prof. Reinisch. 3) Vyhlídka vede na nižší staré domky, za nimiž se púda 
svahem sklání k Alserstrasse, a na jednu výbornou - hospodu. 

V lednu bude plno práce s přípravami k stěhovačce. Byli jsme zde 
zrovna 6 let. 

Velice mne těšil Tvůj úsudek o mých Romanech dalmatských. Je to 
jedna z nejtěžších národopisných otázek Balkánského poloostrova. Svazek 
druhý, kter)T připravuji k tisku, obsahovati bude seznamy osobních jmen 
a něco listin. 

Že ve Vys. Mýtě je leccos dražší nežli v Praze víme ještě z 1873--,1, kde 
rodiče bydleli u KlOcklerů. Jeto vada mnohých malých měsU) 

1) Krampus, mikulášský čert ve vídeňském podání: pravděpodobně Kramp(en) 
fuss, tolik co Krumm-fl.lss, chromonohý. kulhající (čert). 

2) Graffel, vídeňský výraz pro bouračku: Graffelwerk; spisovně baufallig, 
na spadnutí, obdobně tedy grab(en)-fallig, zralý k rozkopání, k rozbourání. 

3) L. Reinisch (18:-32-1919), německý egyptolog, vídeňský univ. profesor. 
4) Důležitá zmínka o pobytu rodiny Josefa Jirečka ve Vys. Mýtě 

vl. 1873-1874. Viz úvod na str. 18. 
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Se srdečným pozdravem Tobě a Vám všem 
Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 
P. S. Pozdravení od J. Exc. p. Habětínka, 
s nímž jsem se nedávno potkal ve Volksgartenu. 1

) 

61. 

1902 - 11. února. Konstantin z Vídně k díkúm za vysokomýtský (nedochovaný) list 
Hermenegildův připojuje zprávu o úpravě nového byt·u: bude všestranně výhodnější a také 
okolí příjemnějšl. Při tom se zmiňuje o nov).'ch městských spojích vídeňských elektrickou 
tramvají, jakož i o stálém vídeňském bourání. Drobnými osobními zprávami a pozdravy 
luméí list, k němuž také sestra Svatava přiPsala doušku o námaze se stěhováním, spojenou 

s radostí, že se dostali z hlučné ulice na klidnější místo. 

Milý str~7čku! 

Ve Vídni 8/2 Feldgasse 3 
11 února 1902 

List Tvůj milý od 9. t. m. přišel včera, právě když poslední řemeslníci 
dokončovali práci svou v našem novém bytě; truhlář ,restauroval" dveře 
a malířský učedlník spravoval některá místa na "freskách", pokrývajících 
stěny pokojův. 2) 

Je již svrchovaný čas, abychom se dostali opět do pořádku a poklidu. 
Jsou tomu dva měsíce, co se začal nepořádek a neklid prvním kouřem 
z podlahy ve starém bytu. Nový byt je pěkn}T, vše jasné, pokoje vyšší nežli 
v Josefshidter Strasse, ale byl velice zapuštěn. Stál půlleta prázdný a po
slední obyvatelé se nevyznamenávali čistotou. Stálo to mnoho času a peněz, 
nežli se to uvedlo do takového stavu, jakého si přejem. Na víc máme 1 ka
binet a jednu skutečnou lázeň. Činže jen 30 zl. ročně více. 

Okna pokoj úv vedou na sever. Světlo pro malování Svatino je výborné. 
Naproti je starožitný domeček, kterému vidíme na střechu. V domku tom je 
vinárna, v níž naši professoři mívají nyní svou páteční schůzi, s dobrým pitím 
a jídlem. 

Okolí je příjemnější nežli v starém bytu. Elektrickou tramway slyšíme 
jen z dálí ob roh. Po Laudongasse pod okny jezdí leda trochu nakrův a 
"krobotův" se zeleninou.3 ) Pro výlety je v sousedství nejlepší příležitost: 
"Stadtbahn" pro Sch6nbrunn, jedna tramway na Praterstrasse, druhá do 
:Neuwaldeggu - elektrický tram vede tam letos až k mlékárně knížete 
Schwarzenberga pod alejí obeliskovou. 

Ve Vídni jezdí tramway v městě jen silou elektrickou. Koně má jenom 
Neue 'vV. Tramway GesellschaÍt ve venkovních předměstích. Ve vnitřním 

1) O Habětínkovi viz pOZll. 2. k úryvku z Bulhar. deníku (zde str. 89). 
2) Konstantin po šesti letech se sestrou Svatavou přesídlil z Josefstadter

strasse do Feldgasse. 
3) Vídeňsk)'7 výraz pro charvátské zelináře Kro boten, utvořen z Kroa ten. 
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městě dvě nové linie elektrické začínají jedna na Mehlmarktu, druhá ve Wall
fischgasse. Waggony se honí za sebou po ulici až úzko, jako v Lipsku, Mni
chově anebo - v Praze! Stává se i dosti mnoho neštěstí, na samé Ringstrasse. 

Přestěhování mých knih bylo tentokráte dosti snadné. Složili jsme je 
do beden za tři dni a postavili je za tři dni, pomocí jednoho šikovného sluhy 
universitního. 

Jízdecké kasárny husarské opodál našeho bytu již asi dlouho nezůsta
nou. Po celém okolí mají strach z myší, potkanův atd., kteří se při zboření 
rozběhnou na všechny strany. 

"Fremdenblatt" je od ledna jinak seřaděn, čímž odpadly četné přílohy. 
Budeme ho posílati častěji, aby balíky nebyly příliš těžké. "Politiku" čteme 
velmi pilně. 

Sníh i zde nevytrval. Leží ho ještě trochu po ulicích. Ledu je letos málo. 
I v SchOnbrunnu, kde ho vysekávali u Neptuna a pod gloriettem (pro dvůr) 
byl slabý. 

Srdečně pozdravujeme Vás všecky. Tvúj upřímný synovec 
Prof. Jireček. 

(Přípis) 

Srdečné pozdravení z nového bytu! Jsme úplně "na dranc", ale vzdor tomu 
se radujeme, že nebydlíme více v hlučné Josefstiidterstrasse; zde máme 
aspoň ticho. 

Tvá upř. Svata. 

62. 

1902 - 4. prosince. Konstantin z Vídně posílá Hermenegildovi do Vys. lVlýta miku
lášský pozdrav. Dodatečně PřiPomíná své prázdninové alpské cesty. Na podzim neušel 
obvyklému nachlazení. Práce má dosti: událostmi na lvovské universitě stoupl počet po
sluchačů vídeňské university, také u něho. Zmiňuje se o vídeňských známých: baronu 
Heljertovi, dvorním radovi Fiedlerovi a také o Rybičkov)"ch. Sestra Svatava stále strádd 

Milý strýčku! 

nervovými potížern.i. 

Ve Vídni 8-2 Fe1dgasse 3 
4 prosince 1902 

Na sv. Mikuláše přicházím osobně s listem, ne jako Mikuláš, ani jako 
"krampus"l) (v módě jsou nyní krampusové zelení s červenými jazyky, dle 
módy secesionistické), nýbrž jako velice opozděný pisate1listův. 

O prázdninách dal jsem o sobě zprávu barevnými obrázky z rozličných 
míst. Se Svatou jsem byl v Linci a v Salcpurku; chtěla zůstati v Gollingu, 
ale nesvědčilo jí podnebí a vrátila se raději do Vídně. Já pak v Pongau a 
Pinzgau přišel do proměny počasí; hory byly posypány až do lesův čerstvým 
sněhem a v dolinách panovalo kluzké bláto. Lepší čas jsem měl v jižním 
Tyrolsku. Byl jsem "auf der Mendel", kam se bude stavěti lanová dráha až 
k těm dvěma palácovým hotelům, které se nahoře kryjí mezi lesem. Vystou-

1) Srv. pOZll. 1. k listu Č. 60. 
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pil jsem na vrchol Penegalu a měl štěstí: rozkošná vyhlídka na všechny vy
soké hory středního a jižního Tyrolska, Oetzthaler Ferner, skupina okolo 
Ortlera zubaté skály Latemann, ledovce na Monte Adamello a Pressanella, 
v dáli na jihu i Monte Baldo u Gardánského jezera. Líbila se mi i krajina 
u Kalteru, v lese skrytá jezírka u Montigl, viničný kraj u Eppanu atd. 
Navštívil jsem i Gries a Meran, ještě před saisonou. Pak jsem spěchal na 
Gardánské jezero a navštívil Loppio, Arco, Rrvu, Torbole, Malcesine (známé 
z cestopisu Goetheova), Maderno a Gardone. Nejjižnější okrají mé vyhlídky 
letošní byla věž na bojišti u Solferina. Ku konci jsem navštívil Cortina 
d' Ampezzo. Noci byly velice studené, ale den, kde jsem byl na jezeře Misu
rinském a na prosmyku Tre Croci byl nezapomenutelný. Stáda koní, ovcí 
a krav již byla sehnána z hor, skvělé letní hotely zavřeny, ale červenavé 
skály se viděly jasně při podzimním slunci, které báječně osvětlovalo sně
hová pole a vysoké ledovce. Na zpáteční cestě zastavil jsem se ještě v okolí 
pramenův Drávy a v Lienzi. 

Ve Vídni pak zase nastaly práce a přednášky. Časná krutá listopadová 
zima přinesla mi zachlazení, pro které jsem valnou část listopadu ztratil. 
Není tím vina ani zima na ulicích ani byt, na který jsme si již zvykli, ale 
nerozumné vytápění místností universitních. Posluchačův je letos u nás 
velmi mnoho; u mně jsou vedle Jihoslovanův silně zastoupeni Malorusi po 
loňské secessí ve Lvově. l) Na fakultě máme annus confusionis: děkanem je 
_ Bormann, který podobně jako Grassauer,2) si koupil dům v Klosterneu
burgu a po dráze jezdí do města. "Heuriger"3) příštího roku míti nebude. 
Okolo Kahlenbergu víno nedozrálo; u Badenu a za Dunajem na Moravě prý 

nebylo nejhorší. 
Ze známých se baron Helfert dobře drží, podobně jako dvorní rada 

Fiedler, který v akademii někdy předsedává, jako nejstarší člen. Rybičkovi 
byli ty dni u nás, totiž paní Řebíčková; Antonín je patrně velmi churav, 
nervosou a na očích. 4) 

1) Ohlas studentských nepokojů na lvovské polské universitě 
r. 1901: maloruští (ukrajinští) studenti se dožadovali aspoň dvoujazyčnosti se zřetelem 
k mateřštině posluchačů, kdyžtě počet jejich ve školním roce 1900-1901 překročil číslo 
600. Nejradikálnější posluchači žádali zřízení samostatné university. Po nových nepo
kojích při zápisech na ukrajinský školní rok 1901-1902 studenti odešli na universitu 
,ídeňskou. Viz o tom soudobé zprávy Vlad. Hnaťuka ve Slov. Přehledu IV. 1902, 

str. 94 a n. 
2) Eugen BOrlIlann byl profesorem starých dějin na vídeňské universitě. -

F. Grassauer byl kustodelu univ. knihovny vídeňské. Stal se známým hlavně pří
ručním spisem z r. 1883: Handbuch ftir osterreichische Universitats-und Studien
Bibliotheken sowie ftir Volks-, Mittelschul- und Bezirk-Lehrerbibliotheken. 

3) Heu riger, to jest Wein: letošní víno nepije se jako jiná vína, nýbrž pouze 

och utnává. 
4) O Helfertovi viz pozn. 4. na str. 72.; o Fiedlerovi pOZll. 1. k listu 55; 

o Rybičkovi pozn. 1. na str. 119; míněny jsou jeho děti - dvě dcery, jedna pro
vdaná Ře bíč ková, stále v smutku, neboť brzy ovdověla a také jediný syn zemřel 
ve 20 letech. Její sestra se odstěhovala do Chrudimě. (Viz o tom dále list 74.) 
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Svatava za dne, je-li pěkně, vychází a někdy i maluje, ale k večeru po
lehává, léčíc nervy lenošením. 

Srdečné pozdravení od nás Vám všem, především Tobě s upřímným 
přáním všeho dobrého, se kterým jsem Tvúj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

63. 

1903 - 11. dubna. Konstantin z Vídně blahoPřeje Hermenegildovi do V~vs. lvlýta k 76. 
narozeninám. Zá1'oveň děkuje za josefské (nedochované) blahoPřání. Stěžuje si na obvyklé 
úporné zachlazení, zaviněné nemoudr)'m vytáPěním na universitě. K tomu ke všemu se 
vrátil starší oční katar. Zmiňuje se o opožděné přírodě. Úmrtím Riegrovým byl dojat. 
POvšiml si neklidu mezi vkladateli pražské spořitelny. Byl také ovšem vzrušen událostmi 
srbsk)'mi. Po velkonocích pojede asi do Alnichova a staví se snad také v Praze. Končí 

Drahý strýčku! 

velkonočními pozdravy. 

Ve Vídni 8-2 Feldgasse 3 
11. dubna 1903. 

S nejsrdečnějším a nejupřímnějším blahopřáním k Tvým pozejtří na
stávajícím 76ým narozeninám ode mně a od sestry Svatavy začínám tento 
sváteční list. Přejeme Ti z plného srdce všecko dobré a krásné, především 
dobré zdraví. Mnogaja ljeta! 

Zároveň uctivé díky skládám za list, kterým Jsi na mně vzpomenul ke 
dni 19. března. 

Zima nás nechce opustiti. Trpěl jsem v ní rýmou více nežli kdy prvé, 
a sice rýmou, řekl bych, úřední. Na universitě se některé místnosti vytápí 
až na + 20° C a v druhých je mráz. Snad je to proto, že letos máme rektora 
z medicinské fakulty. Avšak musím doložiti, že právě on chtěl provésti 
některé reformy v ohřívání našeho paláce, při kterých nenašel dosti podpory 
u jiných mudrcův. 

V březnu bylo mnoho krásných dní, ale pak zase přišel obrat s deštěm 
a chladem. Ferie velikonoční mně pokazil katarrh oční, který mne však již 
opustil; ale přes týden byl jsem zase v rukou okulistův. Příroda je v městě 
dosti pokročilá, se zeleným křovím, kvetoucími stromy a jarním kvítím. 
V Sch6nbrunnu, kde jsem v pondělí byl u Gloriettu v malé metelici sněhové, 
kvetou třešně (plané) a na trávnících petrklíče a fialky.l) 

Jednou jsme byli se Svatou v Neuwaldeggu, který je od prodloužení 
elektrické trati tak přístupný, ale do Pratru jsme se letos ještě nedostali. 
Od včerejšího večera prší zase bez ustání. V novinách čteme, že v Praze a 
v Budějovicích včera padl sníh; i zde v Klosterneuburku pomrzly jarní 
třešně v květu. 

Vy asi již upravujete dům a zahradu na Vinicích. My máme letos za
hradu v pokoji, majíce v novém bytu více místa: azaleje, hyacintky, tuli-

1) Doklad Konstantinova zájmu o přírodu. Viz také pOZll.i. k listu 52. 
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pánky, eriky, sedmikrásky, pomněnky atd. Soused náš, rada prof. Reinisch 
(egyptolog, druhd y sekretář císaře Maximiliana v Mexiku), který jel na cesty, 
svěřil nám přes svátky - palmy.l) 

Byt jsme v poslední době trochu lépe upravili a cítíme se v něm dosti 
spokojeně. 

Úmrtí Riegerov02) učinilo na nás dojem: vídali jsme ho často i ve Vídni, 
až do poslední doby. "Run" na spořitelnu v Praze vznikl dle tvrzení někte
rých zdejších novin z článku o ztrátě její následkem konverse renty -
v "N. freie Presse"! 3) 

V kruzích jihoslovanských, se kterými se zde stýkám, veliké pobouření 
učinil poslední "coup ď état" 271etého posledního Obrenoviče. Srbsko by 
včru zasluhovalo lepší panovníky. V Turecku je veliké vření mezi Makedonci 
a Albánci, které vypadá velice povážlivě.4) 

Po svátcích zajedu do Mnichova k malé vědecké poradě. Snad se pocH
vám na den dva i do Prahy; nebyl jsem tam již tři leta. 

Přejeme Tobě a všem Tvým veselé a příjemné svátky velikonoč:ní. 
S mnohým pozdravením Vám všem 

64. 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

1903 - 8. října. Konstantin děkuje z Vídně Hermenegildovi do Vys. JVIýta za jeho zá
drečné životní dílo o právním životě v Čechách a na lV[oravě. Píše o prázdninových cestách 
svy'ch i Svatiných, o návratu do Vídně a úpravě bytu, o nekonečné práci s Dubrovnickým 

statutem. Končí obvyklými pozdrav)'. 

Ve Vídni 8. října 1903. 
Drahý strýčku! 

Právě jsem obdržel balíček a přijal s překvapením nové Tvé objemné 
dílo o právnickém životě v Čechách, za které skládám srdečné díky. Druhý 
exemplář odevzdám cís. akademii. 5) 

1) O prof. Reinischovi viz pozn. 3. k listu 60. 
2) Frant. Lad. Rieger zemřel v Praze dne 3. března r. 1903. 
:ll Run na spořitelnu se týkal České spořitelny v Praze. 
4) O nezdravých poměrech v Srbsku v té době a brzy nato v noci na 

11. červen 1903 o zavraždění krále Alexandra Obrenoviée s královnou Dragou v Běle
hradě viz Slov. Přehled V., str. 475. Tamže o nepokojích v Makedonii, str. 47:") 
a násl. V rámci balkánských událostí je líčí Fr. Hýbl, Dějiny národa bulharského, 
ve sv. 2. (Praha 1930, str. 149 a ll.) 

5) Právnický život v Čechách a na .Moravě v tisícileté době od 
konce IX. do konce XIX. století v nákresích dějepravných, životopisných a 
knihopisných. (Praha-Brno 1903, nákladem autorovým, tiskem l\loravské akcioyé 
tiskárny v Brně. Stran Vnl a 528 lex.) Významné vědecké dílo, jímž Hermenegild za
končil svá právně-historická studia. Literárně činný byl yšak dále, jak bude ještě 
uvedeno. 

13í 

Také jsme obdrželi zásilku "Politik" a odeslali pokračování "Fremden
blattu". 

N a prázdniny j sem letos odj el pozděj i nežli jindy. Srpen nestál za mnoho; 
v Alpách salcpurských okolo Zeli am See viděl jsem během tří dnů třikráte 
nový sníh; jednou dokonce zůstal několik dní ležeti až k hořejšímu pokraji(!) 
lesův. Chladno silné při tom nebylo; ale vlhko. Koncem srpna odjel jsem do 
jižního Tyrolska, kde bylo sucho, parno a na všech cestách nesmírný prach. 
V polovici září stihl mně v Meranu úplný obrat, dešť, chlad atd.; dráhy alpské 
byly na mnohých místech poškozeny a přerušeny (Pontafel-Tarvis podnes). 
Nejkrásnější byl však konec září, kde jsem byl v Bozenu: příjemné slunečné 
dni, jasné noci, nejlepší čas k procházkám. Obyvatelé chválí letošní stav 
vinic; ovoce utrpělo jarním nečasem, jmenovitě broskve. 

Svatava byla v Persenbeugu, Maria Taferl a Kremži. Spravila se a dobře 
vypadá. Bude Tobě brzo psáti. 

Já jsem přijel 30 září, Svata 5 října. Máme dosti práce přivésti zase byt 
do pořádku. Na štěstí je jasné a příjemné počasí, jen někdy příliš větrné. 
Příští týden začnou již přednášky a obvyklý běh života. 

V červenci byl jsem mnoho spolu s Bogišiéem, ve Weidhofen a. d. Ybbs 
a ve Vídni, stran vydání statutu dubrovnického z 1272, jehož tisk se již 
blíží konci svému. ') 

Svatava mně ukázala pohlednici,2) na které jste všichni na louce u sena, 
jako hospodáři. 

Srdečně pozdravuje Tebe se všemi Tvými Tvúj upřímný synovec 

Prof. Jíreček. 

65. 

1903 - 24. prosince. Konstantin děkuje z Vídně Her11l.enegildovi do Vys. lVlýta za 
vánoční list (nedochovan)l). Jistě je venku léPe než ve Vídni, v níž je i za dne mlhavo, 
čehož dnve nebylo. Konstantin vzpomněl je,{tě prázdninového pobytu v Alpách. Je stále 
zaměstnán korekturami Dubrovnického statutu. Zmiňuje se o Hel/ertoví, Tomkovi a paní 

Řebíčkové. Zprávou o nové Vídni a vánočními pozdravy zakončuje. 

Milý strýčku! 

Ve Vídni 8/2 Feldgasse 3 
dne 24. prosince 1903 

Dni vánoční připomínají dávné Vánoce let minulých a nám přivádějí 
i mnohé vzpomínky na Tebe. Z listu Tvého milého, který nás dnes potf~šil, 
živě si můžeme představiti, jak sedíte v Mýtě i na Vinici, za sněhu i beze 
sněhu. 

Zde ve Vídni je posud mírná zima, teprvé za posledních dní sklesla na 
+ 2°. Sníh se ukázal jen jednou, a to velmi spoře. Za to trpíme mlhami, 

') O Bogišiéovi viz v pozn. 3. k listu 52. 
2) Konstantin zde užil novějšího výrazu pohlednice: předtím užíval výrazu 

barevný obrázek. Viz na př. v listě 62 ve 2. odstavci. 



takže jsme leckdy i za dne svítili. To ve Vídni prvé nebývalo; zdá se, že 
přibývá s rozsahem města i dýmu a mouru. Za blátivých t}ldnův s radostí 
jsme čítali o sanici na Semerinku, ale k nám ještě nedošla. Proto i s procház
kami není mnoho, ačkoli jsem nedávno zase byl u gloriettu. 

Svatavě se vede celkem dobře, po velikých nesnázích minulého jara 
i leta.Vychází každý den, do kostela i na koupě. Já jsem se o prázdninách 
ačkoliv jsem nebyl dále, nežli v Salcpursku a Tyrolsku, dobře zotavil. Ale 
nyní mně tísní spousty korrektur. Chvála Bohu se nyní konečně i Statut 
dubrovnický, který tiskneme s p. Bogišiéem již třetí rok, chýlí ku konci. l

) 

Se světem mám stále méně stykův, ačkoli jsem ku př. nedávno byl 
u tabule na srbském vyslanectví. Ze starých známých viděl jsem ty dni 
barona Helferta v knihovně. Jako Tomek naříká na ocelová péra, kterým 
po brku nemůže přivyknouti. Nedávno byla u Svaty paní Řebíčková; byla 
o prázdninách v Chrudimi, kde se scházela i s Haufovými.2) 

Vídeň se stále mění. Tramway s koňmi vymřela na dobro; všude jen 
elektřina. Domy se boří napořád a staví s~ nové. Kasárna jízdecká vedle nás 
je úplně zbořena a parcellována na 70 stavenišť. I "Nikolomarkt" na Hof 
je nahrazen novými jasno zelenými boudami s elektrickým osvětlením. Na 
místě červené kasárny u Stubenringu vyrůstají obrovské paláce a činžáky. 

Tobě a všem Tvým milým přejeme veselých svátkův a všeho štěstí 
i zdraví v novém roce, sestra Svatava i Tvúj 

upřímný synovec 
Prof. Jireček. 

66. 

1904 - 2. dubna. Konstantin děkuje z Vídně Hel'nzenegildovi do Vys. c"vIýta za obvyklé 
josefské bZahop1~ání ínedochované) , Píše o víderhkých studentských úýt1'Žnostech, pro něž 
byla universita i s knihovnou uzavřena. Dokončuje Dubrovnick)! statut a Romány, Na 
letní běh má dovoZenou od přednášek, aby mohl pracovat o srbských děiinách, Procházek 
ulil málo: bylo mnoho práce, proto nenwhZ ani do DaZmacie. Zmi1íuie se o Heljertovi a 
Fiedlerovi, ptá se na Tornka. PoPisuje rozvoi Vídně a končí drobnými všeobecnými 

zprávami a velkonočními pozdravy, 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni 8-2 Feldgasse 3 
dne 2. dubna 1904. 

Za milé psaníčko od 17 března srdečné díky skládám. Z hojných zpráv, 
v něm obsažených, vidíme, že se Vám všem dobře vede. Také my oba si na 
letošní zimu stěžovati nemůžeme. Byli jsme zdrávi, ačkoli tato zima zde ve 
Vídni neobyčejně byla tmavá a mlhavá. I dle meteorologických výkazúv se 
slunce zjevilo během měsíce ledna jen za čtyř dnův. 

') O Bogišiéovi a Statutu viz pozn, 3, k listu 52, . 
2) Rybičkova dcera pí Ř.ebíčková žila v Chrudimi u Hauffových, to jest 

u Hermenegildovy sestry Veroniky, od r. 1873 už ovdovělé Hauffové, Viz připojený 
j irečkovský rodokmen. 
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Zimní semestr skončil předčasně výtržnostmi v poslední chvíli; já bych 
byl přednášel ještě jen dvakráte. Universita byla pak, i s knihovnou, po 
delší čas "hermeticky" uzavřena. Vinu mají páni profesoři sami. jmenovitě 
jedna proklamace rektorova. Zákon zná jen posluchače řádné a mimořádné, 
nezná vliv studentských spolkův a korporací rozličných národností. Uni
versita stojí stát ohromné peníze a když se strhne u vrat nějaká pranice, 
zavře se docela náhle přes noc. Na kamenné balustradě peroucí se studenti 
vylomili dlouhý kus, 21 sloupkův, zrovna před okny inženýra místodržitel
ství, který má úřední byt v domě. Díra je podnes nahrazena provazy; 
očekává se na počátek letního semestru - pokračovánU) 

Tuto zimu jsem měl mnoho práce se statutem dubrovnickým, který 
pořáde ještě není hotov, a s třetím dílem mých dalmatských Romanův, 
kteří se dotisku jí.2) 

Na letní semestr mám od ministerstva dovolenou od přednášek (odbý
vati budu jen cvičení seminární, 2 h. týdenně), abych mohl volně praco
vati na dějinách srbských pro sbírku Heerena, Ukerta, Giesebrechta, nyní 
Lamprechta (jeden díl asi o 40 arších).3) 

Procházek a výletův jsme se Svatou podnikli málo, nanejvýše do Schon
brunnu, kde se na trávnících stkvÍ všude již kvetoucí petrklíče a chudobky, 
v záhonech i macešky a primulky. V neděli bylo předpoledne docela letní teplo, 
slidé eděli na slunci pod šírým před hostinci, ale pak nastal obrat, dešť a zima. 
V Alpách leží všude nový sníh. 

Chtěl jsem po svátcích do Dalmacie, ale mám příliš mnoho práce zde, 
již s korrekturami. 

Barona Helferta vídám často v knihovně, onehdy tři dni po sobě; při
chází tam pravidelně v poledne. Ptal se mnoho, jak se Tobě vede. I starý 
Fiedler, Nestor naší akademie, se dobře drží. Z Prahy slyším, že vl. 1. Tomek 
hyl povážlivě nemocen, ale že se zase spraviJ.4) 

Vídeň se silně mění. Kasárna blízko nás je docela zbořena a parcellována 
asi na 60-70 stavenišť. Uprostřed stojí již lešení pro novou budovu vojen
ského zeměpisného ústavu. Po jeho dostavení zboří se i starý "Bettenmaga-

1) Ohlas tehdejších národnostních nepokojů rakouských. 
2) Dubrovnický statut vyšel konečně ještě téhož roku 1904. Viz pozn. 2. 

na str, 130; tamže v pozn. 1. o Románech v dalmatských městech. 
3) Konstan tin J ireček hned po vydání německé knihy o Bulharsku (viz 

pozn. 1. str. 95. a pozn. 3. k listu 31) pokračoval usilovně v pracích o dějinách 
srbských. Přijal proto pozvání, aby dcí gothajského encyklopedického díla Allge
meine Staatengeschichte napsal dějiny Srbska. Arnold H. Ludwig Heeren 
(1760-1842), německý dějepisec; s Welstem založil r. 1829 velkou encyklopedii Ge
schich te der europaischen Sta a ten, dlouho vycházející u Perthesa v G8thě; 
Friedrich Aug. Ukert (1780-1851), německý dějepisec, známý čtyřsvazkovým dí
lem Die Geographie der Griechen und R6mer 1816-1846; Wilhelm Giesebrecht 
(1814-1889), německý historik, mnichov-ský universitní profesor, r. 1874 převzal 
vydávání uvedené historické Heeren-Ukertovy encyklopedie; Karel Lamprecht 
(1856-1915), německý historik, lipský universitní profesor. 

4) W. W. Tomek zemřel v Praze dne 12. června r. 1905. 
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zin" v Josefstiidter Strasse i prorazí se nová ulice (24 domův) dolů k Ler
chenfeldskému kostelu. I jinde se v našem sousedství boří domy staré 
(nejvíce malé jednopatrové) a staví vysoké nové budovy. Ve vnitřním městě 
veliké zbořeniště je levá strana Bauernmarktu, s rovným průlomem k "Čer
venému ježku". Kiirntner Strasse a Rotenturm Strasse jsou již úplně regu
lovány. Nová čtvrt roste na místech červené kasárny na Stubenringu, vy
soké paláce s pitvornými secessionistickými fasádami. 

O společenském životě Vídeňském ničeho nevím, neboť přestaly i styky 
s lidmi, kteří chodí do Slov. Besedy atd. Tuto zimu, kromě společností našich 
professorův u piva a vína, byl jsem jen u dvou diner na vyslanectvích, bel
gickém a srbském. 

Přejeme Vám všem veselé a příjemné svátky Velikonoční. Srdečně 
pozdravují Vás všechny a Tebe sestra Svatava a Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

67. 

1904 - 3. října. Sestra Konstantinova Svatava píše z Vídně Hermenegildovi do Fys. 
Mýta: děkuje za zprávy a za blahoPřání k bratrově životní padesátce. Oslavili ji tiše v čer
venci, ale článkem v pražské Osvětě se to najednou rozšíFilo. Konstantin odjel zase jednou 
- po šesti letech - do Dubrovníka. Svatava podává drobné rodinné zprávy a končí 

pozdravy všem. 

Ve Vídni 3. 10. 1904. 
Milý strýčku I 

Děkuji srdečně za Tvůj milý list od 14.9. a za všechny dobré zprávy 
v něm obsažené. Kostovi jsem Tvou laskavou vzpomínku k 50tým naroze
ninám vyřídila. Oslavili jsme 24. července zcela v tichosti; teprve článkem 
v Osvětě se to "roztroubilo". Mnoho gratulací dostal z Bulharska, tam to 
asi někdo dal do novin a upozornil veřej nosU) Kosta je od pátku 30. září 
v Dubrovníku, a pln radostí, že se tam zase jednou dostaL Nebyl tam nyní 
tuším 6 let! Svého zachlazení se patrně zbavil, aspoň nic více o tom nepíše. 
V Meranu, Bozenu a na další cestě v Celovci měl stále déšť a chlad až do 
Zadru. Teď se i v Dalmacii vyčasilo. 

Zde bylo - ohavně. Ochladilo se v září tak velice, že jsem i topiti mu
sela, lilo skoro neustále, ulice podobaly se zase černému moři, a tak jsem se 
musela vzdáti i poslední naděje na odjezd z Vídně. Ani sama nevím, jak mi 
čas ušel, mám vždy něco na práci - jen malbu ovšem nikoliv - a často jsem 
polehávala, až 1. října se přes noc vyčasilo; ráno jsem si zajela hneddo Schéin-

1) Konstantinovi bylo 50 let dne 24. dubna r. 1904. Zpráva o tom se 
rozšířila hlavně podrobným jubilejním článkem o životě a díle Konst. Jirečka v pražské 
Osvětě 1904, str. 677 a n. s podpisem R. O., to jest Redakce Osvěty. V podstatě to byl 
vlastní životopis Konst. Jirečka, redaktorem Osvěty V. Vlčkem vypracovaný. Článek 
tento byl východiskem všech dalších článků o Konst. Jirečkovi a byl také úryvkovitě 
přeložen do ~ofijského Učilišt. Pregledu IX., str. 684 a n. 
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brunnu, a nadýchala se vzduchu, deštěm občerstveného. Na stromech je 
podzim, ale tráva je nová, čerstvě zelená, jako na jaře. 

Nedávno navštívila jsem Rybičkovy. Pí. Řebíčková pobyla v létě zase 
v Chrudimi, ale slečna a p. Antonín byli stále ve Vídni. Ubohý slepec nikdy 
nevychází z domu, nemá prý k tomu nejmenší chuti. Slečna ráda chodí do 
divadla, zvláště Kaiser-J ubiliiums-Theater. K Habietinkovým se chci také 
podívati, bydlí teď ve Vídni, v Taubstummeng. č. 6, kde si koupili dům. 
Na jaře jim zemřela nejstarší vnučka a zeť v Kindbergu, a pan H. šel v létě 
na pensi. Bude to asi smutná návštěva. Byla jsem tam jednou v létě před 
odjezdem, ale paní byla již na venkově. Nyní přicházejí moji pražští známí 
na návratu z villegiatur do Vídně; prof. Ludwig se sestrou, a jedna slečna 
ze Salzburgu, dcera starého filosofa prof. Léiwe.1) 

Nyní jste asi Vinice již opustili? Piš, prosím brzo zase. Kosta se vrátí 
bohdá asi za týden. Děkuji za Politiku a Fremdbltt posílám vždy k neděli, 
jak to Kosta dělává. 

Srdečně Tebe i Vás všechny pozdravuje 
Tvá upřímná neť Svatava. 

68. 

1904 - S.listopadu. Konstantin z Vídně píše Hennenegildovi do Vys. Mýta o Schaetf
leových Pamětech: o otci Josetu tam našel velmi málo; dílo Hermenegildovi pošle. O prázd
ninách byl mimo Vídeň, v září jel do Dubrovníka na Přání ministerstva vnitra,s tran 
.archivů. Byl opětovně silně zachlazen. V Innsbrucku vypukly národnostní bouře. Kon-

stantin se úPlně soustředil na dějiny Srbska. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni 8-2 Feldgasse 3 
8. listopadu 1904. 

Paměti Schaeffleho2) objednal jsem si již v červenci, jakmile se první 
zpráva o nich zjevila v novinách. Kniha vyšla teprvé v říjnu a leží přede 
mnou, ve dvou vázaných dílech. Ještě jsem nenalezl pochvíli, abych ji četl, 
ale četla již velkou část Svatava. Osobního o tatínkovi tam ničeho není, jen 
několik zmínek v běhu vypravování. Pošlu ti to dílo co nejdříve. I "Politik" 
měla z něho delší výtahy. 

O prázdninách byl jsem 80 dní nepřítomen z Vídně, bez velikého pro
spěchu pro sebe. Zpočátku veliké parno a sucho škodilo našemu pobytu se 
Svatou ve Waidhofen a. d. Ybbs, jakkoli lesní tamní procházky jsou pře
krásné; ale na lesních pěšinkách ležel prach, jako na silnici. Byl jsem pak 

1) Sva ta Vd píše o vídeňských známých: o Rybičkových viz pozn.1. na str. 
119; o Habětínkovi pozn. 2. na str. 89; Alfred Ludwig (1832-1912), německý 
srovnávací jazykozpytec, profesor něm. university v Praze. Proslavil se hlavně velikým 
dílem Rigveda (1875-1888). O prof. Loewem v pozn. 3. k listu 17. 

2) Albert Eb. Fr. Schaeffle (1831-1903), rakouský státník, německý náro
dohospodář a sociolog. Vytiskl paměti: Aus meinem Leben. Do češtiny je přeložil 
K. J. Kovář r. 1911. 
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v Zell am See: téměř denně bouřka, na slunci parno, v noci vlhko. Zachladil 
jsem se a nemohl se ani v jižním Tyrolsku spraviti: září deštivý a mlhavý, 
takže vinobraní začalo již 8. září. Koncem tohoto měsíce v Korutansku bylo 
tak zima, že jsem si v Celovci dal topiti. Z Celovce jsem jel do Dalmacie, 
do Zadru a do Dubrovníka, k přání ministerstva vnitra, stran archivův.1) 
Bylo tam teplo, ale deštivo a mlhavo; slunce jsem zřídka viděl. Na návratu 
jsem projel skrze Zader a Lublaň, právě když tam byly veliké rámusy na 
sněmích. ~yl jsem rád, když jsem 9 října zase viděl Vídeň. Ale zachladil 
jsem se znova a začal svá čtení teprve 27. t. m. 

Nyní se mi vede již dobře, až na jistou "pitomost" po tolikých rýmách. 
Posledně jsme zde měli dokonce řadu pěkných slunečních dní. Dnes zase 

mlha a déť. 
V popředí současných dějin stojí excessy v Innsbrucku, za příčinou 

otevření italské právnické fakulty: Slované a ltaliáni se dorozuměli již na 
sněmích dalmatském a gorickém. Tyrolský sněm v Innsbrucku patrně je 
zabit na mnoho let; ltaliáni asi nepřijdou.2) 

Veliké podniky, kterým k vůli jsem se za minulého školního roku tolik 
napracoval, jsou u konce. Mám více svobody. Zbývá srbská historie pro 
Perthesovu AHg. Staatsgeschichte.3

) 

Svatě, která má nového doktora, se vede lépe. V neděli jsme byli zase, 
rozumí se, v Schonbrunnu. Sešla se nedávno s Rybičkovými, kteří Vás 
mnohonásobně pozdravují. 

Se srdečným pozdravením Tobě a všem Tvým milým 

69. 

Tvúj upřímný synovec 
Prof. Jireček. 

1904 - 22. prosince. Konstantin píše z Vídně Hermenegildovi do Vys. JHýta o íJánoč
ním čase a zimní Přírodě ddeiíské. Se četl 111')ltské (nám 11.edochované) zprávv 
o zvelebování Vinic, o prodeji rodného dornu. Objednává si Tomkovy paměti. Jak on, tak 
sestra zase strádali zdravotně. Pracuje Pilně o knize pro A llgemeine Staatsgeschichte. 
Vídá se jen občas s Heljertem a Fiedlerem, sestra s Rybičk01J)mú. Končí se srdečnými 
pozdravy velkonočnÍ1ni a v doušce se zmiňuje o starožitnických studiích, jež mu, z Kerče 

poslal bratranec Vladislav Škorpil. 

Ve Vídni, 22 prosince 1904. 
Drahý strýčku! 

V ánoce rychleji se přiblížily, nežli jsme se mohli nadíti. Bývá to tak 
ve víru prací: ještě včera jsem celé předpoledne seděl u rigoros a teprvé dnes 

1) Konst, Jireček byl pravidelně volán k poradám archivním. Doklady toho jsou 
také v Literárnínl archivu knihovny zemského musea v Praze v netištěné dosud kore

spondenci s Ant. Rezkem. 
2) Ohlasy tehdejších národnostních nepokojú v Rakousku. 
3) Míněno je dílo pro Perthesovu (Lamprechtovu) encyklopedii AllgelTleine 

Staatengeschichte (Geschichte der europaischen Staaten), (Viz pozn. 3, 

k listu 66.) 
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mám pocit skutečných prázdnin! Ale za mrazivého jasného dne, po úplň
kové studené noci, jsme také oba, já i Svatava, dnes obědvali v Hietzinger 
Hofu, viděli rej labutí a kachen na polozamrzlých rybnících, slyšeli kňučení 
velbloudův a medvídkův, procházeli se širokými alejemi parku Schonbrunn
ského a pozorovali rychlý konec svitu slunečného za nejkratších dnův 
zimních, 

Rádi slyšíme o budoucím zvelebení Vinic, letním parkem a novýmL 
viHami. Tím ubyde samoty a přibude života. Ale jedno i druhé mívá své 
výhody i nevýhody. 

Zajímal nás osud dávného rodného domu ve Vysokém Mýtě, který sy
nové Emanovi prodali truhláři z Vratslavě. Asi celé okolí jeho bude nyní 
míti jiné vzezření, nežli pohled, který mám z doby nyní před třiceti lety 
v paměti.l) 

Z Tomkových Pamětí znám jen úryvky v Časopise Českého Musea. 
Celek asi vyšel ve spisech Matice České, Píšu o tom Řivnáčovi, aby mi knihu 
zaopatřil. 2) 

U nás na podzim nebylo veselo, Svatě se nevedlo dobře, ale péčí nového 
lékaře se již pozoruje obrat k lepšímu. Já ztratil celý říjen zachlazením, 
které jsem si přivezl z cest. Od té doby mám plno práce. Píšu Dějiny Srbska 
pro "Allg, Staatsgeschichte" (Heeren, Ukert, Giesebrecht, Lamprecht), vy
počtené na 40 archův. Zimy hledím pilně využíti. Na jaře třeba zajeti do 
N. Sadu a do Bělehradu, pro knihy a časopisy zde ve Vídni nepřístuPICé, 

Z Vídeňských známých baron Helfert nedávno byl předmětem ovací na 
universitě, za slavnosti 50letého jubilea institutu rakouských dějin, jako 
jediný přítomný účastník jeho založení. Fiedlera vídám při sezeních aka
demie. Svatava se často vídá s Rybičkovými. 3) 

Zavírám s nejsrdečnějším blahopřáním k svátkům vánočním a k N 0-

vému roku, Tobě, drahý strýčku, a všem Tvým milým ode mně i od sestry 
Svatavy, jakožto Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 
P. S. Vladislav Škorpil z Kerče mi poslal několik 
svých archeologických pojednání bohatého obsahu (nápisy).4) 

1) Rodný dúm Jirečkúv byl v ulici zvané Zdonín (ve Zdoníně), od r. lS82 
pojmenované ulicí Komenského, nově v jedné části, kde stál rodný jirečkovsk}, 
dúm (od r. 1903 - tedy ještě za života Hermenegildova), ulicí Hermenegilda Jirečka. 
Dúm je na litomyšlském předměstí a má číslo 77. Přejal jej syn Emanuel Jireček, 
který však již r. 1877 zemřel. Jcho synové Václava Bohuslav (dcera Božena zcmh,la 
již r. 1890) uvázli v Praze a proto dúm prodali. 

2) V. Vl. Tomek vytiskl na sklonku života dva svazky Pamětí z mého života. 
I. sv. vyšel r. 1904 a obsáhl paměti let 1818-1860; 2. sv, vyšel r. 1905 a obsáhl paměti 
let 1861-1888. 

3) O Helfertovi pOZll. 4. na str. 72; o Fiedlerovi pozn, 1. str. 125; o Ry
bičkových pozn, 1. na str. 119. 

4) Vladislav Škorpil (1853-1918), syn tety Anny Jirečkové, provdané Škor
pilo\-é, bratranec Konstantinúv a v mládí za mýtského pobytu jeho nejmilejší druh, 
púsobil v Rusku, posledně jako profesor a správce carského musea v Kerči na Krymu. 
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70. 

1905 - 7. října. Konstantin se hlásí z podzimní sychravé Vídně Hermenegildovi do 
Vys. 1\1ýta. PoPisuje prázdninovou cestu po Alpách, kterou vykonal sám po zajímavých 
a 1'Omantických krajích německo-italských, navštívil švýcarské končiny s lidovým hovorem 
l'haetorománským. Po návratu svém a sestřině dávají byt do pořádku. Zdravotně se cítí 
léPe než předešlého roku. Na universitě zahájí přednášky' za týden. Končí srdečny)mi po-

Milý strýčku! 

zdravy všem. 

Ve Vídni 8/2 Feldgasse 3 

dne 7. října 1905. 

Prázdniny jsou u konce a od jednoho týdne sedíme zase ve svém bytu 
ve Vídni. Větrné, chladné a deštivé počasí vede k tomu, že netoužíme po 
horách a lesích, kde asi všude již nastal pravý podzimek. 

Koncem července vyprovodil jsem sestru Svatavu do Persenbeugu na 
Dunaji a jel odtud do Alp salcpurských. Rozumí se, že jsem neopomenul 
zastaviti se v Zell am See, který rok od roku je elegantnější a oživenější; 
napočítal jsem 24 hotelův a hostincův. Rozumí se, že nyní při letním divadle 
a odpolední hudbě u jezera neschází - kurtaxaJ) Odtud jsem přes krásný 
Arlberk jel do Bludenze, který se velice modernisoval, s villami a zahradami 
v okolí a pěkně upravenými lesními procházkami. Navštívil jsem dolinu 
Montafunskou, do které se staví elektrická dráha, a dolinu Brandskou pod 
ledovci Sessaplany, okolo nichž po lukách pobíhají stáda kamzíkův. Cesta 
mně vedla dále do Švýcar, k hornímu Innu a Rýnu. Po 20 letech jsem zase 
navštívil Chur, starobylé městečko se středověkou biskupskou kathedrálou, 
uzavřenou hradem s věžemi, z části ještě římskými. Lesnaté okolí je roz
košné, Liirlibad, Bad Sallas, Bad Passugg atd. Odtud vede nová úzkokolejná 
dráha (Albula-Bahn) do St. Moritz. Pět dní jsem seděl v Thusis u vchodu do 
Via Mala, úžiny jednoho přítoku horního Rýnu (der Hinterrhein), skrze 
kterou vede silnice přes Spli.igen do Italie, ke Komskému jezeru. Dráha 
stoupá skrze lesnatý "Schyn-pass" podél Albuly, přítoku Rýna, stále do 
výšky, s tunnely (i "Kehrtunnelle", kde východ leží výše než vchod, oba 
blízko sebe), galleriemi a viadukty. Osady mají ráz italský, s vysokými hustě 

Zabý'val se filologií a archeologií, překládal z ruštiny a vypracoval objemný Rusko
český slovník, jehož I. díl vyšel nákladem Ottovým v Praze r. 1920; ve slovníku po
kračoval VilélTl Havelka. (Životní data Vlad. Škorpila jsou v našich naučných slov
nících většinou udávána chybně: podle rodinných přesných dat matrikálních se narodil 
5. listopadu 1853 (nikoli,' 1852) a zen1řel na konci roku 1918 úkladnou smrtí (nikoliv 
r. 1919, ani ne 1924, jak vytiskl Nový ilustrovaný velký slovník naučný v Praze, 
sv. XVI. 1932 a z něho bylo přetištěno do Soupisu českosl. literatury za léta 1901-1925, 
v Praze 1933. 

1) Zmínka o k urtaxe, lázeňském poplatku, tehdy nově zavedeném, svědčí 

o velké šetrnosti Konstantinově. Také do Bulharského deníku si zapisoval každý výdaj 
se zřejmou šetrností. 
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sraženými domy. Hlavní zaměstnání je chov dobytka; sotva se vidí malá 
políčka ovsa. Lesy jsou velikolepé, rozmanitých druhů jehličnatých stro
mův. Lid mluví rhaeto-romansky. Již za Thusis malé děti umí jen mateř
štinu. Místní jména mají zvláštní ráz: železniční stanice Solis, Spinas, Preda 
(lat. plur. prata), dvůr Runplanas, les Versasca atd. V Churu vychází i časo
pis rhaeto-románské literární společnosti. Dospělí lidé umějí všichni němec
ky. Ale silně proráží všude italština; dělníci u dráhy, továren, sklepníci atd. 
jsou Italiáni. Skrze dlouhý "Albulatunnel" přijde se do horní doliny Innu, 
do Engadinu, jehož středisko je městečko Samaden, mezi pastvinami hor
skými, s ledovci v pozadí. Dráha končí u modrého jezírka vedle osad Dorf 
St. Moritz (1840 m. nad m.) a Bad St. Moritz: velikolepá krajina s ledovci 
nad lesy. Bohužel bylo počasí velice deštivé. Ku konci jsem zajel do jižního 
Tyrolska, prochodil okolí Bozenu a viděl Meran při otevření kongresu léka
řův a přírodopiscúv; tamní teplé počasí s úžasným prachem po cestách se 
brzo pokazilo, ale ještě na sv. Vácslava jsem jel za krásného dne skrze 
Tyrolsko a Salcpursko k Vídni.1 ) 

Přednášky začnou až za týden. O universitě ještě ani mnoho nevím. 
Příští týden máme doma nadělení: malíře, hrnčíře a podobné umělce. 

Svata, která byla v Persenbeugu, Randeggu, Waidhofenu a zase v Per
senbeugu nad Dunajem, Tobě častěji se ohlásila. Celkem se nám vede dobře, 
mně zajisté nepoměrně lépe, nežli vloni, kde jsem se vrátil z Dalmacie 
s velikým zachlazením, jehož následky jsem cítil do jara. 

S přáním všeho dobrého Tobě a všem Tvým milým a se srdečným 
pozdravem Tvúj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

71. 

1905 - 22. prosince. Konstantin z Vídně děkuje Hermenegildovi do V)ls. J![ýta za 
"ánoční pozdravy (nedochované). Stěžuje si na nepravidelnou vídeňskou zimu toho roku. 
.~ž do vánoc byl úPlně zaměstnán unive1'Sitními povinnostmi. Tomkovy Paměti ho ne
uspokojily. Zmilluje se o starožitnických pracích bratrance Hennenegilda Škorpila ve 
Varně. Po zmínce o Schijnbrunnu vzpomíná současného vdejného neklidu a končí srdeč· 

nf'mi vánočními a novoročními pozd1'avy. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni 8/2 Feldgasse 3 
22. pros. 1905. 

S překvapením vidíme z dnešního Tvého milého listu, že jste se teprve 
dne 6. t. m. přestěhovali z Vinic do města, tedy s :\1ikulášem a krampusem! 

1) Ač nebyl jazykovědcem, měl Konst. Jireček jemný smysl jazykový a dc
yedl často bystrým úsudkem odhadnouti vznik anebo smysl slova. Tak v přítomném 
listě svědčí o tom jeho sluch pro odchylné nářečí rhaetorománské a osvětlující 

poznámka prata při místnírn jméně Preda. 

J. Páta: Korespondence Jirečků 10 
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Počasí i ve Vídni je tuto zimu poněkud nepravidelné. V říjnu bylo 
chladněji nežli v listopadu, který měl sice několik slunečních dní, jako na 
sv. Leopolda, ale jinak oplýval mlhami a deštěm. V prosinci začalo mrznouti, 
předevčírem večer napadlo trochu sněhu, ale ráno mu byl konec a dnes je 
ohavný mlhavý den s blátem a poletujícími kapkami, sypajícími se na obe
censtvo, které po ulicích běhá, každý s balíčky na ramenou a deštníkem 

v ruce. 
Nám se vede ne lépe nežli jindy. Na podzim dali jsme část bytu obnoviti 

od malíře; vytápí se dobře a to je hlavní věc. Svatě se nevedlo valně; měla 
jeden řas dokonce "ischias" a chodila zimního času do parních láznÍ. Nyní 
jsme před svátky. Ale já si je musím zasloužiti: předevčírem jedno habili
tační kolloquium a tři sezení, dnes konečně poslední sezení akademie v tomto 

roce! 
Tomkových "Pamětí" jsme díl druhý jen zběžně prohlédli; spousty po

drobností, pouhý denník bez charakteristik osob a situací, vše bez souvislosti, 

jen seřaděno dle času.!) 
Psal mi dnes Hermín Škorpil z Varny o jednom nově objeveném nápise 

bulharského knížete Omortaga z r. 822 (řecký), památce vel i ce důležité.2) 

Noemi a Julie mají zajisté velikou radost z rostlinek ve sklenníku. My 
teď květin nedržíme, ačkoli dříve u nás bývalo plno azaleí, pelargonií, kak
tusův atd. Schází nám pravé slunce v bytu. Onehdy jsme v Schonbrunnu 
viděli za sklem již první kamelie v květu. Ale nejkrásnější rostlina, kterou 
jsme si tam v říjnu prohlédli, byla kvetoucí Victoria regia, ve zvláštním 
malém sklenníku: ohromné kulaté plovoucí listy a uprostřed bílý květ, yětší 
než u leknínu. 

Volební právo rozšířené a věci uherské i ruské drží veřejnou pozomost 
v napnutí. Na universitě naší dělali "Všeněmci" veliký povyk, ale zavřeno 

bylo jen jeden týden. 3
) 

Přejeme Tobě a všem Tvým milým šťastné a veselé svátky a nad to 
\'Šecko krásné a dobré k nastávajícímu novému rokl' 1906! 

S mnohým pozdravením 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

') O Tomkových Pamětech viz pozn. 2. k listu 69. 
2) Hermenegild Škorpil (1858-1923), syn tety Anny Škorpilové, znamenitý 

bulharský starožitník a musejník. Působil s bratrem Karlem na gymnasiu ve Varně. 

(Viz připojený jireckovský rozrod.) 
3) Tato zmínka byla ohlasem tehdejších národnostních nepokojů v Rakousku

Uhersku a války rusko-japonské, o níž ve Slov. Přehledu bylo současně psáno v roč. 
vn. 1905 (podle rejstříku); mimo to vyšel tehdy důležitý článek Ad. Černého: Na 
prahu velké doby. K nynějším událostem v Rusku. Tamže str. 433 a n. 
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72. 

1906 - 11. dubna. Konstantin z Vídně Přeje Hermenegildovi do Vys. 1\1lýta vše nej
lepší k svátku, zároveň k 79. narozeninám. Vzpomíná, jak se asi Hermenegild stěhuje. 
s rodinou ven, na Vinice, do přírody, a popisuje vídeňské jaro, hlavně SchOnbrunn. 
Universitní přednášky se skončily. Se zájmem Přečetl Hermenegildovy vzpomínky na 
korunního prince Rudolfa a hiticky poznamenává, jak se od těch dob poměry změnily. 

Zmiiíujc se opětO'l'ně o sow'as1?éYl1 politickém ruchu a končí obvyklými pozdravy. 

Ve Vídni dne 11. dubna 1906. 
Drahý strýčku! 

Přicházíme tímto listem oba, já a sestra Svatava, s nejsrdečnějším a 
nejupřímnějším blahopřáním k nastávajícímu Tvému svátku, 79ým naroze
ninám, přejíce především dobrého zdraví a veselé mysli, pro tento rok a pro 
mnohá i četná budoucí leta! 

Myslíme často na Tebe a na Vás všecky, jmenovitě zdali sedíte již na 
pravém svém venkově na Vinicích. Z milého listu Tvého od 15 března, za 
který skládám nejlepší díky, jsme viděli, že možná už před Velkonocí se 
budete stěhovati z města ven, do svého, novými budovami rozmnoženého 
zahradního a lučního zátiší. 

Zde ve Vídni ještě před týdnem poletoval sníh, ale pak náhle nastal 
obrat do jara: den co den slunce, teplo a bezvětří. Křoviny se již zelenají, 
na trávnících kvetou petrklíče a :fialky a v záhonkách bílé, žluté a modré 
krokusy. V Schonbrunnské menažerii se včera shromažďovalo obecenstvo 
před klecemi lva a tygra, jako někde prostřed leta. Také tuleni se prohánějí 
zase ve svém vodojemu a flamingové se procházejí na slunci po trávnících 
své ohrady. 

Sezení, zkoušky atd. přestaly a místo učinily skutečným feriím. Byt je 
upraven na leto a pobyt v něm se stal příjemnějším, jakmile přestalo zimní 
topení. 

V Osvětě jsme s velikou radostí četli Tvé zpomínky na korunního prince 
Rudolfa. Jak jsme již od té doby vzdáleni a jak rychle postupuje kolo času ll) 

Velikou sensací bylo urovnání uherského sporu dosazením "velikého 
ministerstva", věc, která přišla zcela náhle a neočekávaně. Ve Vídni vzbudila 
veliký ruch. Šel jsem v pátek (6.) odpoledne náhodou přes Michalské náměstí, 
za první audience uherských vůdcův; na náměstí stály davy lidí, čekajících 
na odjezd toho panstva. 2

) 

Zdali se po svátcích vypravíme na nějaký další výlet, jako vloni do 
Štýrského Hradce, ještě nevíme. Pro pobyt venkovskýje příliš časně a města, 
častěj i viděná, omrzí. 

S mnohým přáním všeho dobrého Tobě a všem Tvým milým Tvůj 
upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

l) České učení u korunního prince arcivé"ody Rudolfa. Vlčkova 
Osvěta, Praha 1906. 

2) Ohlasy soudobých událostí politick)"sh. 
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73. 

1906 - 2. června. Konstantin z Vídně píše Hermenegildovi do Vys. lVlýta o zkaženém 
zájezdu do Štyrského Hradce. Šel tedy do knihovny a doma napsal přítomnou odPověď na 
(nedochovaný) list strýcův. Zmiňuje se o současných politických událostech. Sám je dosti 
zabaven úředními povinnostmi, zejména v akademii věd. Podává oblíbené zprávy o víde;'í-

ské přírodě a končí obvyklými pozdravy. 

Drahý strýčkul 

Ve Vídni VIIlj2 Feldgasse 3 
dne 2. června 1906 

Dnes ráno jsme měli odjeti rychlovlakem do Št}Trského Hradce. Již 
jsme se těšili, jak se budeme odpoledne ze Schlossbergu rozhlížeti po krajině 
a při tom píti kávu nebo čokoládu, a jak budeme večeřeti v krásné zahradě 
hotelu u Slona! Ale již večer spustil, jak Václav Vlček (Osvěťan) říkává, 
"nebeský cedník". Ráno "lilo jako z konve". Zůstali jsme ve Vídni. Místo 
na nádraží šel jsem ráno do knihovny a nalezl tam barona Helferta, který 
vypravoval, jak Dunaj náramně vystoupil u Klosterneuburku. Noviny 
ohlašují povodně v Alpách, nový sníh a zimu. I zde bylo ráno jen + 8° R. 
Tu přišel Tvůj milý list včerejší, na který hned odpovídám. 

Máme nové ministry, koaliční kabinet německo-polsko-český, ale na 
jak dlouho? Ministerstva se u nás začínají rychle střídati jako v Řecku, 
Srbsku nebo Bulharsku. Kníže Hohenlohe se udržel jen 4 týdne. Jak se po
vede Beckovi, ještě nevíme. Znali jsme se s Maxem jako malí hoši, v první 
a druhé třídě. Úspěchy jeho byly takové, že starý Beck ho dal na jiné 
gymnasium. Ve Vídni ho již dlouho prohlašují za obzvláštního vyvolence 
arcivévody-následníka, s nímž, tuším, cestoval kolem globusu. I ) 

Reformy volebního práva povedou ku znamenitému rozmnožení počtu 
poslancův, ale zdá se, že tím bude ubývati vliv a důležitost parlamentu. 
Pozoruje se to již i v Anglii a Sev. Americe, kde senát má větší váhu nežli 
kongres. 

Minulý týden byl pro mně dosti pohnutý: výroční sezení akademie 
s volbami a přednáškami a předběžný sj ezd mezinárodní assocíace akademií. 
Při tom bylo zde mnoho známých, které jsem od sjezdu Pařížského neviděl. 
Nescházely i bankety, s hojností šampaňského a prkennými řečmi a neoffi
cielní pití vína a piva po sezeních. Vlastní sjezd bude příštího jara zase ve 
Vídni. 2) 

1) Konrád Hohenlohe (1863-19Ul), byl ye dnech 30. dubna až 30. května 
1'. 1906 rakouským ministerským předsedou; Max Vladimír Beck (1854-??.), 
rakouský státník, byl v té době zvolen ministerským předsedou po Hohenlohovi. 
\' předsednickém křesle setrval do 1'. 1908. Soudobé národnostní rozbroje, jejichž 
ohlasy právě vnikaly do lis tú Konstantinových, hleděl Beck mírniti zdúrazňováním 
společných říšských zájmú hospodářských. Beck byl Konstantinovým spolužákem 
v Theresianu. - Arcivévodou nástupcem je míněn Fr. Ferdinand ď Este, narozený 
ye Štyrském Hradci 1'. 1863, zavražděný v Sarajevě dne 28. června r. 1914. 

2) Ohlasy soudobých politických událostí. - O sjezdu akademií viz v listech 57. 
a 58. 
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Letošní jaro bylo časné, i květ kaštanův a šeříkův časněji nežli jindy. 
Minulého týdne procházeli se v Schonbrunnu sloni, žirafy a nosorožci na 
sluníčku, ale dnes je hotová zima. 

Na Vinicích u Vás bude asi plno kvítí a zelena. Že má Bohouš Jireček 
syna a to Hermenegilda, velice nás těší! 1) 

Se srdečným přáním veselých svátkův svatodušních Tobě a všem Tvým 
milým ode mně i od Svatavy 

Tvůj upřímný synovec 

Prof. Jireček. 

74. 

1906 - 3. října. Konstantin děkuje z Vídně HermenegildoV1: do Vys. Mýta za jeho 
časovou rozpravu o Kosmově kronice v souvislosti s nejstarší českou kronikou Kristiáno
vou. PoPisuje prázdninové cestování a říjnové počasí ve Vídní, práci s úpravou byt/(. 
Zmjj'iuje se o Rybičkových, o archivním a historickém sjezdu ve Vídni a končí obvykl)'11li 

pozdravy. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni VIII-2, Feldgasse 3 
dne 3. října 1906 

Srdečné díky skládám za nejnovější Tvou rozpravu "Kosmas a jeho 
kronika". Týká se otázky časové. Obnovením sporu o legendě Kristianově 
obrácena zase nová pozornost na nejstarší prameny dějin českých, zejména 
na Kosmu a na jeho předchůdce. 2) 

Vrátili jsme se letos dříve nežli jindy do Vídně, já 21., Svata22. září. 
Leto nebylo pěkné. Zpočátku se střídaly deště s velikým parnem. Teprve 
koncem srpna se vyčasilo, ale pak nastal v polovici září nový obrat, před
časná zima. Byl jsem nejprvé se Svatou v Steyru, velice malebném, staro
žitném městě, jehož hran stojí zrovna nad stokem Enže a Steyru. Nejma
lebnější pohled poskytuje nábřeží se starožitnými domy s fa9adami 15.-18. 
století. Ale k letnímu pobytu se nehodí: les je příliš daleko. V okolí nás velice 
zajímal kostel dávného benediktinského kláštera Garstenu, nyní farní kostel; 
klášter sám je mužská trestnice. Památná vzácnost jeho jsou staré gobelíny 
kolem oltáře. Ze Steyru jsme jeli do Gmundenu. Odtud jsem se obrátil do 
Alp. Podíval jsem se na Gastein: krásné místo s vodopády mezi lesy pod 

1) Bohuslav ]ireček (1875-1938),ředitel Státního nakladatelství v Praze, byl 
synem strýce Emanuela a tedy mladším bratrancem Konstantinovým. Oženil se v Pra
ze s Marií ] edličkovou, s níž měl dva syny: prvorozený Hermenegild se narodil 
dne 22. března 1'. 1905. (Viz připojený jirečkovský rozrocl.) 

2) Hermenegild ]ireček vydával od r. 1904 Volné rozpravy. V 1. svazku 
vyšla úvaha: Báseň Jaroslav Rukopisu Králodvorského. - 2. sv. Skazka 
o dívčí válce v Čechách. Vyšlo 1'. 1905. - 3. sv. Kosmas a jeho kronika. 
Vyšlo 1906. Hermenegild zasáhl tu i do zajímavého sporu o nejstarší české kronice. 
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ledovci, s rozkošnými lesními promenádami, ovšem také s vynikající draho
tou. Déle jsem pobyl v Zeli am See a jeho okolí, které se stalo střediskem té 
krajiny pro touristy. Zajímalo mně městečko Saalfelden pod "Steinernes 
Meer" na silnici do Lofern a okolkem do Berchtesgadenu v Bavořích. Podí
val jsem se zase na Achensee v Tyrolsku, ale naposled jsem byl v Bozenu 
a Meranu. Na jižní straně Alp bylo báječné parno, dubové lesy plné žlut)'7ch 
stromův, (počátkem září), kro viny na skalách červenavé jako na podzim, 
na silnicích úžasný prach. V Meranu trpěla i jihozemská vegetace; sežloutly 
i vavřínové stromy a odumřely břečťany, obepínající staré hradní věže. 
Stromoví vynikalo při tom letos množstvím plodův, nejen jablka, broskve, 
javory, akacie a jiné stromy mírného klimatu, ale z malých rostlin jmenovitě 
kaktusy, poseté červenými, jak Vlaši říkají, "indickými fíky". Ale od 10 září 
nastal obrat: deště, zima, sníh na horách. Brzo nebylo možno ani u oběda 
seděti pod šírým, pro chladný vzduch a vláhu! To mně pohnulo k návratu. 

Letos jsou dráhy v Alpách v přechodném stavu, jehož následky teprve 
příštího roku budou patrnější. Velik$' obrat nastal otevřením nových drah: 
Pyhrn-Bahn mezi Lincem a Selzthalem, nové trati z Běláku a Celovce přes 
Gorici do Terstu, nová Vinschgau-Bahn, která z Meranu velikými serpenti
nami s tunelly vystupuje do v$'šky a prozatím končí v Malsu u švýcarských 
hranic. V Meranu samém se o překot staví množství hotellův a vill; posa
vadní byty nestačí. 

Zde ve Vídni jsme koncem září měli zlé počasí. Temperatura klesla na 
+ 3° R, ba v noci 25/26 září padal sníh; ráno ještě ležel na Kahlenberku. 
Nyní však se zase otepluje; včera byl krásný slunečný den, dnes prší. 

Měli jsme zprvu dosti práce s uspořádáním bytu. Lidé se předčasně 
vrátili a řemeslníci všude měli plné ruce práce, takže nešlo vše tak rychle, 
jako jindy. Jednou jsme již zase byli v Tivoli a v Sch6nbrunnu. Ze známých 
jsme málo koho viděli; onehdy nás navštívila paní Řebíčková, která je nyní 
sama ve Vídni; sestra a bratr se přestěhovali do ChrudimU) Byl zde archivní 
a historický kongres, ale já se ho neúčastnil, nemoha se v čas k němu při
hlásiti, neboť jsem se chtěj vrátiti teprvé k 1. t. m.2

) 

Znovu začnou o.ezení, přednášky atd. - zimní saisona. 

Srdečně pozdravujeme všecky Tvé milé a Tebe na Vinicích! 

Tvůj upřímný synovec 
Prof. Jireček. 

") Viz pozn. 4. k listu 62. An tonínRybička se pro oční chorobu přestěhoval 
do Chrudimě. 

2) Konstantin Jireček byl členem vídeňské Archivní rady, ochotně pečoval 
zvláště o dalmátské archivy, do nichž rád zajížděl. Již v roce 1897 vypracoval řadu 
důležitých archívních návrhú v Mitteilungen der dritten Archivsection der k. k. Zen
tralkommission IV. str. 141 a n. - Korespondence Konst. Jirečka s Ant. 
Hezkem, uchovaná v Literárním archivu knihovny zemského musea v Praze, je 
ndI-L'ěna hojnými ohlasy archivní činnosti Konstantinovy. 
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75. 

1907 - 28. března. Konstantin z Vídně posílá Hermenegildovi do Vys. lVlýta uPřímné 
velkonoční pozdmvy s díky za obvyklé josefské blahoPřání (nedochované). Noemina vídelÍ
ská návštěva je velmi těšila p1~es to, že tehdejší zima byla velmi nevlídná a do té doby se 
nezlepšila. Stěžuje si na současné životní poměry ve Vídni, zvláště na tíživou stávku 
pekařskou. Hledají noviJ byt. Jeho článek o bulharské universitě vzbudil živou pozornost. 
Sa111i na universitě víde1~ské mají rozpaky s darovanou ruskou knihovnou historika 

Bilbasova. 

Milý strýčku! 

Ve Vídni 8/2 Feldgasse 3 
28. března 1907 
(Zelený čtvrtek) 

Především naše upřímné přání šťastn~'ch, veselých svátkův Velikonoč
ních, Tobě a všem Tvým milým, a spolu nejsrdečnější díky za list Tvůj od 
13. t. m., který nás velice potf'Šil. Návštěva Noemi nám zpúsobila radost ve
likou. Arci letošní zima nebyla příhodná k cestování. Takovou krutou a trva
lou zimu jsme již dávno neměli a tolik sněhu! Ani nás nechce opustiti. Ještě 
minulou sobotu jsem byl v Sch6nbrunnu na gloriettu v husté chumelenici, 
která mně chytila i dole v menažerii právě u obou malých ledových medvíd
kův, kteří nahradili starého velikého polárního medvěda, jejž byl před dáv
nými lety přivezl z výpravy své hrabě Wilczek. Včera bylo konečně více 
slunce, ale temperatura je posud nízká. Na zimu byl nářek i v Halii a 
Dalmacii. 

Živobytí ve Vídni, které je stále dražší, je stiženo stávkou pekařskou, 
která trvá již dva týdne. Rolíčky, housky, "salzstangle" a jiné dobré věci 
vymizely nadobro. Kdo je chce viděti a dokonce jísti, musí nejméně do 
M6dlingu nebo do Badenu, nebo do Klosterneuburgu. Ve Vídni se peče jen 
"streickwecken", dlouhý bílý dalamánek, někdy dosti kožený, pečený od 
mistrův a mistryň. V hospodách ho nosí poskrovnu jako drahé koření, za
balené do ubrusův, rychle od jednoho stolu ke druhému, aby se ho nikdo 

nepřejedl. 
Byt hledáme pilně a máme jeden napolo vyhlídnutý, v novějším domě. 

Schází nám v nynějším brlohu slunce a překáží, vedle jiných věcí, množství 
malých vedlejších místností. 

Článek múj o bulharské universitě spúsobil velikou sensaci po zemích 
balkánských a vyšel v překladech i v Bělehradě a Záhřebě. Bulhaři rádi by 
napodobovali Evropu, ale mezi sebou by se snědli umí-li jeden více nežli 
druzí, anebo má-li nějaké groše na víc, všecko mu závidí.!) 

1) Ohlas studentské demonstrace v Sofii dne 3. (16.) ledna 1907 
která zpúsobila největšÍ, dosud krisi v dějinách bulharské university, poněvadž se do 
ní vpletly nežádouCÍ politické živly. Universita byla uzavřena, profesoři zbaveni míst: 
evropský rozruch zpúsobila zejména stať Konst. Jirečka "Die bulgarische 
Universita t", uveřejněná v příloze k "Munchner Allgemeine Zeitung" v čís. 37 ze dnes 
13. února 1907. (O bulharské universitní krisi pojednal nově M. Arnaudov v páté 
lmpitole svých dějin bulh. university v Sofii 1939: Sofijski universitet sv. Kli-



152 

Na vídeňské universitě máme nadělení, které je spolu nadělení nových 
starostí pro mně: knihovna ruského historika Bilbasova (býv. redaktora 
Golosu), kterou koupil a daroval kníže Liechtenstein (býv. vyslanec v Petro
hradě). Prozatím leží složena v 109 bednách v podsvětí university. Minister
stvo naříká, že ten dar stál již K 6000. Vypracoval jsem celé referáty o užití 
toho daru a o projektu hist. institutu pro východoevropské dějiny.l) 

S přáním všeho dobrého Tobě a všem Tvým, od sestry Svatavy a ode 
mně jsem Tvůj upřímný synovec 

Prof. Dr. Jireček. 

76. 

1908 - 18. října. Konstantin z Vídně děkuje Hermenegildovi do Vysokého Mýta za novf' 
svazek " Volných rozprav" . Těší se z Pěkného soudobého podzimu a poPisuje prázdninot'ou 
cestu, pobyt v oblíben)~ch salcpurskjiCl~ (solnohradských) A lpách, ve Švýcarech, a návrat 
do Vídně k obvyklým universitním a úředním povinnostem. Zmiiíuje se o "svém" Balkáně, 
jenž Z1Wl1a poutá evropskou veřejnost. A nespokojen je s malichernými poměry českými, 

přesněji řečeno - pražskými. Končí obvy!?lými pozdravy. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni VIII, SchOnborngasse 1 
dne 18. října 1908 

Za "Rozmanitosti dějepravné. Volných i-ozprav číslo páté" (v Mýtě 
Vysokém 1908) skládám nejsrdečnější díky. Zajímali mně Vrševici ahrad 
Vratislav, jména staropruská a velezajímavé podrobnosti pro kulturní 
historii z Kosmovy kroniky! 2) 

Takový krásný a jasný podzimek, jako letos, jsme již dávno neměli. 
Dnes jsem po třech týdnech poprvé zase viděl- dešť! Za to srpen nestál za 

men t Ochridski 1888-19;18, str. 34-40.) Konst. Jireček mohl do sporu zasáhnouti, 
poněvadž bulh. poměry dobře znal, dokonce ještě sám v době bulharského úřadování 
usilovalo založení bulharské vysoké školy. 

1) Vasilij Aleksejevič Bilbasov (18:i8-1904), ruský historik a publicista, 
pracoval v Petrohradu jako redaktor "Golosu". Byl dobře znám v Čechách, poněvadž 
r. 1868 vytiskl spis o Janu Husi z Husince, a tři léta nato spis o Cyrilu a Metodějovi. 
Jeho knihovnu zakoupil rakouský vyslanec v Petrohradě kníže Liechtenstein a daroval 
vídeňské universitě. Prof. Jagíé chtěl ji přičleniti k svému slovanskému semináři, ale 
proti tomu se Konstantin Jireček opřel z důvodu, že je to knihovna výhradně histo
rická, nikoliv filologická. Tak prosadil svůj návrh na utvoření nového semináře (ústavu) 
pro východoevropské dějiny, jehož ředitelem se stal. (Víz o tom J agié v cit. nekrologu 
str. 55.) 

2) Herm enegild Jireček po rozpravě o Kosmovi a jeho kronice (viz pozn. 2. 
k listu 74) vytiskl v dalším svazečku (4, r. 1(07) Příspěvky k rozpoznání Ruko
pisu Kralodvorského a ve sv, 5, r. 1908 Rozmanitosti dějepravné, to jest 
rozmanité historické poznámky a paběrky, za něž právě Konstantin děkoval. Herme
negild své "Volné rozpravy" zakončil r. 1909 svazkem 6., v němž vytiskl úvahu 
o Kosmově synu, litomyšlském biskupu Zdíkovi a zejména poutavé Roz
pomínky z mládí. 
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mnoho, s proměnlivým, horkým a zase mokrým počasím. Ovšem bylo na
posled mnoho prachu a ve Vídni hrozil nedostatek pitné vody. 

O prázdninách byl jsem 70 dní kromě Vídně, vždy zdráv i vesel. Nejprve 
jsem si odpočinul v Alpách salcpurských v okolí Gross-Glockneru a Gross
Venedigeru, u jezera Zellského, v Krimmlu. Odtud jsem jel přímo do Švýcar 
a usadil se na dva týdne ve vsi St. Moritz na horním Innu. Prochodil jsem 
zase celé okolí, v sousedství pnlsmykův Julienu a Septimeru a přechodu 
Berninského. Noci byly chladné, dni velice teplé, až dne 11. září večer padl 
sníh až dolů k jezerům. V St. Moritz ležel na ulicích a po střechách; stromy 
(smrky) před hotelem vypadaly jako oV ánocích a ráno sinetaři metli ulice ... 
Než veselé slunce brzo rozehnalo zimní krajinu; jen v lesích ve stínu sníh 
zůstal ležet; v zákoutích mezi domy zbyly i - rampouchy. Na procházkách 
byl jsem velmi vysoko, jako na sedle Fuorcha Surlej asi 2600 m naproti 
ledovci Piz Corvatsch: vede tam "Reitweg" mezi skalami, na nichž pobíhají 
kamzíci a mezi jejichž skulinami se ozývá divné pištění svišťův (Murmeltier). 
Cesta byla velice oživena: touristé, kteří se najedli kožených omletův a vuř
tův v alpském hospodářství na sedle, lovci s puškami, Angličanky na oslíč
kách. Byl jsem rovněž na vrchu přechodu Berninského, u hospicu (2309 m) 
mezi třemi jezírky naproti obrovským ledovcům skupiny Berninské. Vedle 
silnice je elektrická dráha napolo hotova. Vlaky již jezdí z Celeriny přes 
Pontresinu i okolo ledovce- Morteratschského až ke skupině kamenných 
"Berninahauser". Odtud k hospici jest ještě P/2 hodiny pěší cesty. Příští 

rok se snad bude jezditi z Engadinu přes Berninu do Tirana a k jezeru Com
skému; nov}! pl"echod železniční mezí Brennerem a St. Gotthardem! 

Několik příjemných dní strávil jsem v lázeĎském místě Ragazu, obklo
peném vinicemi a sady ovocnými, kdežto nahoře nad roklí Taminy se vidí 
zase ledovce (Piz Sol a Die Grauer Horner). Byl jsem ke konci ve Vorarl
berku, v Bludenzi, kde měli letos nevídanou úrodu jablek, hrušek a švestek. 
Nestačily sudy na vaření "moštu" z ovoce. 

Zde ve Vídni začala zase obvyklá práce, sezení akademie a zítra i před
nášky. Nevíme, nebudou-li pp. studující zase dělati - "štrajky". 

Veřejnou pozornost poutá zase můj - Balkán. Bulharsko je "carství" 
s králem v čele.') Řekové sahají, neví se po kolikáté, na Kretu. A Rakousko 
prohlásilo Bosnu, která stála tolik peněz a lidí, za svou. Co bude z velikého 
vření v Srbsku, uvidíme. Trůn se patrně Petrovi viklá! Za to se v Praze 
dělá malá politika: pračka na sněmě, vyobrazená v il1ustr. listech vídeň-

1) Dne 5. října 1908 bylo bulharské knížetství prohlášeno carstvím, 
to jest královstvím. Stalo se tak ve staroslavné stolici trnovské knížetem Ferdinandem 
Koburkem, jenž si zajistil souhlas a případnou pomoc Rakouska, tehdy právě sahají
cího po Bosně a Hercegovině. Tak se podařilo odstraniti poslední, byť i jen formální 
závislost Bulharska na Turecku. (Viz o tom F. Hýbl, ve 2. sv. Dějin bulharského 
národa, Praha 1930, str. 159 a n. Bezprostřední zprávu o všech událostech, zvláště 
o anexi a jejím vlivu na sousední země, přinesl Slov. Přehled XI. 1909, str. 91 a n.) 
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ských, docela podobná pračkám, které jsem viděl na sněmě bulharském již 
před dávnými lety! 

Srdečné pozdravení od nás obou Tobě a všem Tvým milým! 
Tvůj 

upřímný synovec 
Prof. Dr. Jireček. 

77. 

1909 - 8. června. Konstantin z Vídně děkuje Hermenegildovi za list ze dne 27. května 
(nedochovaný). Vzpomíná zelené přírody na Vinicích: sám zatím zůstal ve Vídni. Noemi 
se hlásila z Lovrana. Konstantin o Svatodušních svátcích podnikl pěkný výlet po okolí 
vídeňském. Sestra stále postonává a je raději doma: baví se s paní Brátovou a s jinými 
znám)lmi. Konstantin se zmiňuje o výstavě na pamět arcivévody Karla. Na u.niversitě je 

silně zaměstnán, zvláště čtením disertací. Končí obvJ!klými pozdravy. 

Drahý strýčku! 

Ve Vídni VIII! Schonborngasse 1 
dne 8. června 1909. 

S velikou radostí obdrželi jsme milý list Tvůj od 27 máje, ze zelené přírody 
na Vinicích za jarního květu! Chtěli jsme na svátky Svatodušní odjeti někam 
na venek, ale loňská zkušenost nás zastrašila, kde jsme v Ischlu měli jen 
dešť a nový sníh na horách. 

Noemi se nám ohlásila z Lovrany. Jízdy mořské v Dalmacii jsou právě 
za jarní doby velice příjemné, ale pak přijde, často přes noc, těžké parno 
letní, kde lze na procházku jen ve večerních hodinách. 

Na Svatodušní pondělí jsem byl v Rohrerhiitte, na Sophienalpe a odtud 
bukovým lesem dolů do Knodelhiitte, kde bylo živěji nežli v Pratru. 
Z Hiitteldorfu již jede elektrická dráha do města. Za svátečních dní jsou 
lesy plny lidí, kteří se povalují i všude po lukách. Ve středu po svátcích 
navštívil jsem po mnohých letech zase Kahlenberg a Leopoldsberg a šel 
pěšky mezi vinicemi (již se vidí zelené hrozny s malinkými zrnečky) dolů do 
Nussdorfu. Je to pěkná krajina, ale vnitru Vídeňského lesa se nevyrovná. 
Vídeňáci by rádi z Kahlenbergu něco udělali, ale nevědí jak z místa. Město 
chce koupit dráhu, nahoru vedoucí, ale nemůže se dohodnout o cenu. Koupilo 
Kobenzl a postaví ještě letos potřebné budovy vedle bílého, opuštěného 
zámku, který bude hótel s pensí a s restaurací. 

Před svátky bylo dosti deštivo a chladno a po několika parných dnech 
zase klesla temperatura včera ráno na + 12° C. 

Svatava vychází jen do městsk}Tch parkův; další výlety ji velice namá
hají. Má zde společnost: J. Exco paní Bráfova, dcera Riegerova. O svátcích 
byl zde dvorní rada prof. Alfred Ludwig se sestrou. Scházeli jsme se s nimi 
TI oběda. Odjeli do Uher, do Trenčínských Teplic.I ) 

1) JUDr. Albín Bráf (1851-1912), první profesor národohospodářství na české 
universitě v Praze. Oženil se r. 1888 s Riegrovou dcerou Libuší. - O Alfredu Lud
wigovi viz pozn. 1. na str. 141. 
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o mýtských volbách a učitelce, která kandidovala do zemského sněmu, 
byly zprávy i ve zdejších novinách. l

) 

Velice zajímavá je výstava na památku arcivévody Karla: spousta 
obrazův, dokumentův, nábytkův, uniforem a zbraně z napoleonských válek. 
Vyplňuje dvě patra přístavku rakous. musea na Stnbenringu. 2

) 

Na universitě mám v letě mnoho zkoušek. Od března jsem četl již 
11 objemných dissertací k filos. doktorátu. 3

) 

Srdečně pozdravuje s přáním všeho dobrého Tobě a všem Tvým milým, 
od sebe i od sestry Svatavy, Tvůj upřímný synovec 

Prof. Dr. Jireček. 

78. 

1910 - 1. ledna. Konstantin Jireček vyslovu.je z Vídně sestřenici Noemi uPřímnou. sou.·· 
strast k odchodu. strýčkovu.: doufal, že strýček při svém pevném zdraví přec ještě nemoci 
odolá. Pohotově hned thtmočí první projevy vídeňských přátel zesnulého, ohlašuje, komu 
obdržená úmrtní oznámení zaslal a připojuje také adresář vyřízené pošty. Nabízí sestřenici 

přátelské službv pro všechny příPady i další potřebv. 

Milá sestřenice, 

Ve Vídni 8/2 SchOnborngasse 1, 
1. ledna 1910 večer. 

Truchlivou zprávu o úmrtí drahého strýčka Hermenegilda četli jsme ve 
čtvrtek 30. prosince v ranních listech Vídeňských; byla ve všech, šířeji nebo 
kratčeji. Ve čtvrtek večer dověděl jsem se náhodou z Prahy, že pohřeb bude 
již v pátek ráno. 

Dnes v sobotu předpoledne, na Nový Rok, přišel balík s úmrtními listy. 
Ihned jsem je rozeslal dle přiloženého seznamu.4

) Doufám, že jsem ve Vídni 

1) Týkalo se doplňovací volby do zemského sněmu ve volebním okrese Vys. Mýto, 
Skuteč a Hlinsko dne 4. května r. 1909. Tehdy kandidovala také žena, učitelka 

.M. Tům.ová z Prahy, která z 1398 hlasů na sebe soustředila 261 hlasů. Způsobilo to 
"šeobecnou pozornost, poněvadž tehdy ženy dovedly rozvířiti silnou agitaci. A bylo to 
vlastně po druhé, neboť táž učitelka už pí'edtím v témže okrese kandidovala, ovšem 
bezvýsle~ně jako po druhé. Ale bylo to sledováno s velkým zájmem v celých Čechách 
i mimo Čechy, poněvadž by to byl tehdy veliký úspěch: první ženský poslanec ve 
stí-ední Evropě! 

2) Byla míněna výsta va parná tek na arcivévod u Karla (1771-1847), vévodu 
těšínského, třetího syna císaře Leopolda II., známého z válek napoleonských. (Za 
zprávu vděčím p. prof. dru V. Vojtíškovi, jemuž děkuji rovněž za několik jiných dat, 
zdáště osobních, pro komentář přítomných listů.) 

3) Konstan tin ] ireček byl velmi shovívavý examinátor: proto si ho ve Vídni 
s oblibou filologové volili jako druhého examinátora u rigoros. (Viz o tom M. J\'Iurko 
y cit. Rozpravách na str. 235.) 

4) K dopisu byl přiložen list se seznamem adres, na něž byla úmrtní ozná
mení rozeslána: 

Rozesláno 1. 1. 1910. 
A. Učené společnosti. Praha: Museum král. Českého. - Král. Česká společ

nost. nauk. - Česká akademie. - Spolek "Všehrd". - Právnická jednota. - Brno: 
Zemský archiv moravský.- Hist. stat. moravsko-slezská společnost. - Vídeň: Kais. 
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na nikoho nezapomenul. Dnes odpoledne přišel o 4. hod. Tvůj lístek (zá
lepka) a s ní zároveň i jednotlivé parte pod mou aclresou. Právě okolo 
Nového Roku pošta jde velmi nepravidelně. 

Akademie der Wiss. - Jednota sv. Methoděje 15-1 Pelzg. 17. - Záhřeb: Jihoslm·. 
akademie. - Petrohrad: Académie Impériale des Sciences. -Moskva: Cís. archeolog. 
společnost. 

B. Vídeň: Dr. Drozda. - J. Exc. Dr. K. Habietinek. - J. Exc. baron J. A. Helfert. 
- Hofrat Prof. Jagié. - Sectionschef Dr. Jos. Kaněra. - Dr. Jos. Karásek. - Dr. Jan 
Lenoch. - Regierungsrat F. Menčík. - Dr. F. Preissler. - Prof. Dr. v. Rešetar. - ProL 
Dr. Vondrák. - Slovanská Beseda. 

C. Praha: J. Exc. ministr m. sl. Dr. Bráf. - Dvorní rada Jaromír Čelakovský -
Dvorní rada Jos. Kalousek. - Prof. Dr. Karel Kadlec. - Hofrat Prof. Alfr. Ludwig. -
Dr. K. Mattuš. - Ant. Rivnáč, knihkupec. - Šafaříková Paulina (vdova po prof. Vojto 
Šafaříkovi). - Prof. dr. Č. Zíbrt, ředitel knihovny Čes. Musea. - Redakce Osvěty. 

D. Chrudim: Paní K. Rebíčková, roz. Rybičková. -
E. Graz (Štyrský Hradec): Prof. Dr. M. Murko. 
F. Géirz (Gorice): Etelka von Ambrózy (z našeho příbuzenstva). 
G. Bělehrad v Srbsku: Etelka Šafaříkova, vdova po generálu Pavlu Šafaříkovi 
H. Kerč (Rusko): Prof. Vlad. Škorpil. 
1. Varna (Bulharsko): Prof. Karel Škorpil. 
Adresář je velmi poučný pro poznání okruhu přátel zesnulého Hermenegilda 

Jirečka a zároveň pro celou Jirečkovu rodinu. S většinou jmen jsme se potkali v pří
tomné korespondenci, také ostatní jména jsou obecně známá: JUDr. Josef Kaněra 
(1854-1914), úředník ve vídeňském školském ministerstvu a jeho správce v 1. 1908 až 
1909. - PhDr. Josef Karásek (1868-1916), český slavista a spisovatel, známý pře
hlednou knížkou o dějinách slov. literatur ve sbírce Géischen-Sammlung: Slavische 
Literaturgeschichte r. 1906. - Ferdinand Menčík (1853-1916), úředník dvorní 
knihovny vídeňské, český bibliograf a literární historik, jenž české literární vědomosti 
pcdstatně obohatil četnými výpisy a otisky staročeských textů z vídeňské dvorní 
knihovny. - JUDr. Fran t. Prei ssler (1850-19 .. ), odborný spisovatel, vedoucí re
daktor českého vydání rakouského říšského zákoníku. - PhDr. Milan Rešetar 
(1860-1942), charvátský slavista, nejdříve univ. profesor vídeňský, později záhřebský. -
PhDr. Václav Vondrák (1859-1925), český slavista, odborník v otázkách starého 
slovanského písemnictví, nejprve profesor na universitě vídeňské, později na uni\'er
sitě brněnské. - JUDr. Albin Bráf (1851-1912), vynikající český národohospodář, 
pražský universitní profesor, zeť Fr. L. Riegra, činný i politicky: r. 1909 a 1911 byl 
rakouským ministrem orby. - JUDr. Jaromír Čelakovský (1846-1916), syn Frant. 
Lad. Čelakovského, pražský univ. profesor, právní historik a politik. - PhDr. Josef 
Kalousek (1838-1915), český historik, pražský universitní profesor, obránce Ruko
pisů Královédvorského a Zelenohorského. - JUDr. Karel Kadlec (1865-1928), 
pražský universitní profesor, pokračovatel Hermenegilda J irečka ve studiu slovanských 
právních dějin, první, který ocenil zásluhy svého předchůdce, zakladatele a učitele. -
JUDr. Karel MaHuš (1836-1919), advokát, ředitel Zemské banky v Praze, význam
ný politik staročeské strany, horlivý národní pracovník. - An tonín Rivnáč (1843 až 
1917), pražský knihkupec a nakladatel, předseda Obchodní a živnostenské komory 
v Praze, člen rakouské panské sněmovny. - PhDr. Čeněk Zíbrt (1864-1932), ředitel 
musejní knihovny a univ. profesor všeobecné kulturní historie v Praze, všestranný 
český národopisec a kulturní historik, zvláště pořadatel obrovské Bibliografie české 
historie. - PhDr. Matyáš Murko (nar. 1861), vynikající slovinský slavista, univ. 
profesor vídeňský, lipský a konečně pražský, znamenitý organisátor, býv. předseda 
Slovanského ústavu v Praze, osobní přítel Konst. Jirečka, jemuž věnoval účastný ne
krolog s rozborem Jirečkových vědeckých prací. 

1.57 

Píše mi dnes starý baron Helfert: "Aus den Zeitungen habe ich heute 
das Hinscheiden eines meiner iiltesten Freunde und Mitkiimpfer erfahren. 
Es hat mich tieÍ erschiittert. Wollen Sie die Giite haben, der Famme Ihres 
Onkels, deren Adresse ich nicht kenne, den Ausdruck meines innigsten Bei
leids und aufrichtigsten Theilnahme an dem erlittenen unersetzlichen Ver
lust zu iiberbringen. Friede seiner Seele, ehrendes Andenken SeinemNamen." 

Rovněž jsem obdržel list od p. rady prof. J agiée, který zprávu měl již 
29. večer z redakce "Neue Freie Presse", která ji obdržela telefonem z Prahy. 
Z Pražanův mi psal star)' knihkupec :Řivnáč. 

Mohu-li čímkoliv posloužiti, vždy učiním milerád. Zpráva nás velice 
dojala, neboť jsme při pevném zdraví zvěčnělého doufali, že nemoci odolá. 

S mnohým pozdravením 
Tvůj upřímný bratranec 

Prof. Dr. Jireček. 

79. 
1910 - 1. ledna. Svatava jirečková sottčasně s Konstantinem vyslovuje z Vídně sestře
nici Noemi a jejím drahým ve Vysokém Mýtě uPřímnou soustrast k úmrtí strýce Herme

negilda. Zprávu četli v novinách dříve, než Přišlo úmrtní oznámení rodinné. 

Drahá Noemi! 

Těžce nás stihla zpráva o úmrtí Tvého dobrého otce, našeho milého 
strýce! Dostali jsme ji dosti pozdě, četli jsme ji dne 30. 12. v novinách, 
takže nebylo možno než rychle telegrafovati - na zaslání věnce nebylo více 
času. Dáme místo věnce čísti mši sv. 

Bůh Vás potěš, mé drahé, a posiluj tetičku a Vás všechny. Zvláště 
vzpomínám na Mollinku! A což Julinka? Jeli ještě v Dalmácii? Snad ji tam 
stihla krutá ta zpráva neočekávaněl 

Chtěla jsem Ti právě psáti, a prositi Tě, abyste strýčka daly v čas za
opatřiti, třeba žes psala, že lékař dává zase naději. Bylo mně tak úzko, 
a v tom již přinesly noviny zprávu poslední. Myslím však a důvěřuji v Boha, 
že Jste samy myslily na sv. svátosti, největší útěchu a úlevu nemocných! 

Ani nevíme, zesnul-li strýček na Vinicích anebo v městském bytu. 
Prosím Tě, až budeš míti trochu pokdy, napiš mi veškeren ten detail! 1) 

Že i my jsme v strýčkovi ztratili mnoho, přemnoho, nemusím dokládati! 
Dnes přišel balík parté. Kosta je právě rozesýlá různým učeným korpo

racím a některým známým i příbuzným z naší strany (Šafařík a Ambrózy). 
Pošleme Ti pak seznam! 

Z celého srdce na Vás vzpomínají a s Vámi cítí 
Svata a Kosta. 

1) Jirečkovi až do smrti Hermenegildovy bydlili ve' městě a teprve na jaro se 
vypravili na Vinice, kde setrvali do pozdního hezkého podzimu; tak bylo i toho roku 
1909 a proto Hermenegild zemřel Na vinicích. Po vyřízení všech věcí po smrti Herme
negildově se vdova s dcerami odstěhovala trvale na Vinice. Dcera Julie byla skutečně 
ještě v Dalmacii v Castel Nuovo. Hermenegilda Jirečka léčil oblíbený vysokomýtský 
lékař MUDr. Ladislav Jeništa. 
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4, 9, 15, 17, 20, 21-26, 29-31, 47-48, 52, 54-79, úhrnem 45, jsou majetkem rodiny 
Herm. Jirečka, to jest dcer sl. Julie a Noemi ]irečkových ve Vys. Mýtě, jirp.iž 
byly ochotně zapůjčeny k uveřejnění. - Listy Hermenegilda Jirečka synovci 
Konstan tinovi: čísla 2, 5-8, 10-14, 16, 18-19, 27-28, 32-46, 49-51, 53, úhrnem 34, 
jsou uloženy v literárním archivu Konst. Jirečka v Bulharské akademii nauk 
v Sofii. Byly s jejím svolením laskavým zprostředkováním prof. St. Romanského 
v Sofii přepsány pí dr. Cvětanou Romanskou-Vranskou, která také vypsala 
příslušný oddíl o Konstantinově pobytu v Praze ve dnech 4.-22. října r. 1880 z Jireč
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Listy z úvodu (čísla 3, 4 a 10) jsou uchovány \' literárním archivu Městského 
musea ve Vys . .Mýtě: byly ochotně zapújčeny musejní správou laskavým pro
střednictvím řed. Oldřicha Karáska. - Listyč. 5,6 jsou.majetkem rodiny Herme
negilda Jirečka ve Vys. Mýtě a byly rovněž dcerami ochotně zapújčen)~. - List 
Kon st. J irečka An t. Rez kovi je vyňat z korespondence Jirečkovy k Ant. Rezkovi, 
uložené v literárním archivu lmihovny Národního musea v Praze; svolení k otisku 
bylo dáno ochotně správním výborem Národního musea prostřednictvím řed. dr. Mil. 
Novotného. Rovněž tak bylo dovoleno reprodukovati obrázky ze sbírek historicko
starožitnického oddělení zemského musea prostřednictvím řed. dr. K. Gutha. 

Všem vzdávám zde opětovně vřelé díky. J. Páta. 
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DOSLOV 

Prof. Dr. JosefPáta předložil definitivně rukopis této práce České aka
demii věd a umění 24. února 1942. Pracovalo něm s přestávkami téměř pět 
let a soudil, že aspoň takové thema slavistické by mohlo při opatrné stylisaci 
vyjít za válečné okupace. V tom se mýlil- III. třídě České akademie nebyl 
za německé okupace povolen ani jediný spis a tím méně mohla vyjíti práce 
prof. Josefa Páty, který jako zastánce národa lužickosrbského a slavista, 
nevyhýbající se politickým důsledkům svého oboru, byl solí v očích němec
kým okupantům a byl také od nich popraven v Praze dne 24. června téhož 
roku 1942. Ale předložení práce České akademii zachránilo aspoň rukopis 
před zničením, které pak postihlo vše, co gestapo našlo v bytě Pátově. Tento 
spis zůstal v kanceláři Akademie bez titulního listu, který tehdejší tajemník 
rIl. třídy, prof. Dr. Miloslav Hýsek, vzal k sobě do bytu, aby kryl Akademii. 

Práce byla přijata k vydání, ale nebylo možno po popravě autorově ani 
vésti o tom protokolární záznam, ani uveřejnit referát. Po osvobození usnesla 
se II 1. třída České akademie věd a umění vydat práci svého nově zvoleného 
člena in memoriam neprodleně, dříve než jiné spisy předložené a přijaté 
k vydání za okupace, a požádala podepsaného prof. Dr. Ant. Frintu, ná
stupce Pátova na Karlově universitě, aby práci připravil do tisku. Vyda
vatel po dohodě s podepsaným třídním tajemníkem poněkud zkrátil úvod 
a redukoval počet obrazových příloh a map z dúvodů úsporných, doplnil na 
některých místech komentář, seškrtal jeho opakování a provedl veškeré ko
rektury podle nových Pravidel pravopisných z r. 1941. Dopisy jsou tištěny 
bez jakýchkoli oprava úprav, několik jich bylo vypuštěno jako zbytečných 
pro účel této edice. Bylo pak ovšem potřebí všude změn v očíslování a po 

zlomení sazby i v revokacích. 
Jsme rádi, že posmrtn~'m včasným vydáním této poslední práce Pátovy 

mohli jsme přispěti k uctění jeho nehynoucí paměti. 

V Praze v květnu 1947. 

Dn. BoncsLAv HAVRANEK, 

tajemník III. třídy. 
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Jagié Vatroslav 1, 15,46, 

50, 54, 55, 56, 99, 105, 
106, 107, 114, 129, 152, 
156, 157 

Jakubec J. 115 
Jan arcivévoda 129 
Javornický Jan 41 
Jedličková Marie 149 
Jeníkové z Mečkova 27 
Jeništa Ladislav 157 
Jirásek Alois 12, 48 
Jireček Bohuslav 149 
Jireček Emanuel 7, 44, 

45, 49, 63, 143 
Jireček Hermenegild, syn 

Bohuslava 149 
Jireček Hermenegild 1, 2, 

6, 15, 17, 20, 22-47, 
50, 56, 61, 63, 64, 67 až 
86, 89, 93-128, 131 až 
157 

Jireček Jakub kovář 5 
J ireček Jan 1650-1730 

5 
J ireček Jan (kovář ze 

Džbánova) 5 
J ireček Jan chotěšinský 

5 
J ireček Josef (*1799) 

(praděd Konstantinův) 
5,6,7,8,62 

Jireček Josef (*1825) 
(Konstantinův otec) 5, 
6, 7, 9, 11-22, 25, 27, 
30, 33, 36, 40, 41, 43, 
44, 47, 49, 53, 63, 72, 
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75, 76, 78, 82, 89, 95, 
96, 103, 116, 119, 131 

JirečekJ. Konstantin 1, 5, 
21, 30, 39-57, 61, 62, 
65-86, 91, 93-157 

Jireček Matěj 5 
Jireček Matyáš 5 
J ireček Mikuláš 5 
Jireček Tobiáš 5 
Jirečková Alžběta 7, 70 
Jirečková Anna st. 6 
J irečková An na ml. provd. 

Škorpilová 7, 63, 143 
Jirečková Antonie 7 
Jirečková Boženka 63, 82, 

107 
Jirečková Helena 15, 21, 

44, 66, 74, 79, 82 
Jirečková Helena-Rosalie 

*17975 
J irečková J osefka 7, 45, 63 
Jirečková Julie 2, 40, 74, 

85, 105, 107, 112, 119, 
126, 127, 146. 157 

Jirečková Ludmila 1;'5, 21, 
66,74,79 

Jirečková Marie-MoIly 7, 
40, 42, 62, 74, 85, 107, 
109, 119, 157 

Jirečková Noemi 2, 40, 
42, 44, 47, 74, 85, 97, 
105, 107, 108, 110, 111, 
122, 126, 146, 154, 155, 
157 

Jirečková Svatava 15,21, 
56, 66, 74, 79, 97, 100, 
102, 107, 108, 113, 116, 
117, 118, 121, 122, 123, 
124, 125, 127, 129, 130, 
131, 133, 138, 139, 140, 
143, 144, 146, 149, 152, 
155, 157 

Jirečková 'Veronika ml. 7, 
115 

J irsík Jan Valerian 26 
Jiří z Poděbrad 27 
Josef 1. 77 
Joseffi-ová Anna 39 
Jungmann Josef 9,20,39 
J ustinian císař 37 
Kadlec K. 26, 36, 37, 43, 

156 
Kaizl J. 115, 116, 122 
Kalačov Nikolaj 67, 75 
Kalandra A. Jan 116 
Kalousek Josef 19,71,79, 

88, 103, 156 
Kaněra Jos. 156 
Kanitz Felix 45, 79 
Kaplíř Mikuláš ze Sule-

vic 27 
Kapras Jan 43 
Karadžié Vuk St. 97 
Karásek Josef 156 
Karásek Oldřich 2, 6, 21, 

160 

Karavelov Ljuben 49, 95 
Karel arciv. 155 
Karel IV. 35 
Karel VI. 77 
Karel Josef 99 
Kazimír král 77 
Klejch-Lažansk)', Václav 

8,9 
Klicpera V. K. 10 
Kliment sv. 26 
KlOckler 47 
Kobr Ign. L. 36, 38 
z Koldína Pavel 20, 36 
Kollár J. 115 
Komenský J. A. 88 
Komínek Jan z Engehau-

su 102 
Konstantinov Al. 53 
Konstantinovič 92 
Kop Fr. 103 
Kopalík Jan 113 
Kořínek František Bro-

nislav 75 
Kořínek Josef 75 
Kosina Jan Ev. 84, 85 
Kosmas 149, 152 
Kostka 27 
Kotzebue A. 10 
Koubek J. P. 10 
Kovář K. J. 141 
Krejčí Jan 11, 88 
Križanié Jiří 48 
Krušina Hynek 27 
Krušina Janek 27 
Kuh 26 
Kukuljevié 120 
Květ Frant. Boleslav 30 
Kvíčala 47, 48, 71, 73 
Lacek 64 
Lamartine 38 
Lambl Vilém 11 
Lamprecht Karel 139, 142 
Lašek Fr. 118 
Latour z Thurmburku ] 0-

sef 76 
Lavrov P. A. 115 
Lavrovskij Petr Al. 31,32 
Lazarovié Štěpán 46 
Lederer baron 74 
Ledóchowski 90 
Lehký František 7, 98 
Lenau 38 
Lenoch Jan 156 
Leopold 1., cís. 77, 81 
Leopold II., ds. 155 
Lessing 10 
z Licka Brikd 17, 36 
Liechtenstein 152 
Liacká Vida 82 
L]ackij Eug. 82 
Ljubié S. 73 
Lobkovic 101 
Loewe H. J. 80, 02, 141 
Luccheni 117 
Ludwig Alfred 141, 154, 

156 

Maciejowski V. A. 28 
Macháček 11 
"Maixner Emerich 87 
Marek Josef 6 
1fareš V. 23 
Marhan 46 
Marie Terezie 62 
Martial91 
Masaryk T. G. 20, 102 
Matkovié 45,72 
Matoušek Jan 21 
Mattuš K. 156 
Maximilian ds. 136 
Mayer Václav 77 
~Iažuranié 31 
z Mečkova Jeník 27 
Menčík Ferd. 156 
Menini 90 
Mergl Jan 70 
Mesié 45, 73 
Metoděj 152 
Mickiewicz 38 
Miklosich 45 
Molnár Adi 124 
Murko M. 46, 47, 56, 102, 

105, 107, 124, 155, 156 
~ačovič Grigor D. 61,62, 

86 
Nalješkovié 38 
Napoleon 1. 93 
Napoleon III. 93 
Náprstek V. 11, 88 
Navrátil B. 36 
~ebeský V. ll. 103 
Nejedlý Zdeněk 8 
~eubauer 12 
Nosovský Karel 89 
~ostic 63 
Nová roz. Škorpilová Ve-

ronika 6 
~ovák Arne 20, 27, 103 
Novák J. V. 20, 103 
Nováková Tereza 9 
Novakovié Stojan 124 
Novotný (malíř) 7 
Obradovié Dositej 48 
Obrenovié 136 
Omortag 146 
Ondříček Frant. 111 
z Opočna Jan 27 
Ott 43 
Otto J. nakl. 55, 87, 120, 

121, 144 
Paďour 63 
Pako sta Lukáš 8 
Palacký František 19, 26, 

35, 48, 69, 71, 114 
Palacký Jan Dr. 130 
PaploIÍski 29, 30 
Pardus 27 
Páta František 9, 12, 92 
Pá ta Jos. 1. 2, 8, 9, 46, 47. 

53,56,88,118,160,162 
Paiimann Jan Nep. 84 
Pažout Julius 71 
Pejačevié Georgi 80, 81 

165 

Pekař Jos. 29, 43 
Pelikán Antonín 6 
Penev G. 50 
Perthes Justus 96, 142 
Petar, srbský král. 153 
Petermann A. 96 
Pippich Karel 95 
Platon 85 
Podhorská 39 
Pogodin M. 15, 115 
Pohl Vilém 120 
Pohlová Hermína 120 
Pol Winc. 38 
Polo Marco 125, 126 
Popov Alex. 115 
Pospíšil Jar. 24, 64 
Pražák Jiří 87 
Preissler F. 156 
Preradovié P. 38 
Pribina 26 
Protié 82 
Pucié 38 
Puškin A. S. 38 
Rački Fr. 72 
Radonié N. 47 
Rajman 27 
Randa Antonín 42 
Raýman Bohuslav 104 
Reinisch L. 131, 136 
Reišl-Kokořínský V ácsla v 

10 
Rešetar M. 156 
Rezek Ant. 47, 48, 52, 79, 

87, 93, 150 
Rieger Fr. Lad. 86, 88, 

113, 114, 125, 126, 135, 
136 

Richter KarloUš 19, 64 
Romanská -Vranská Cv. 2, 

160 
Romanski Stojan 79, 160 
Rudolf kor. princ 38, 75, 

147 
Rybička Ant. 45, 116, 

119,133,134,141,142, 
143, 150 

Řebíčková 134, 137, 138, 
141, 150, 156 

Řeřicha ] osef 24 
Řivnáč Ant. 156 
Řivnáč František 92, 123, 

143, 157 
Sabina Karel 6.5 
Sarafov Michail K. 92 
Sava sv. 48 
Seidan"88 
Schaeffie Albert Eb. Fr. 

141 
Schmerling v. ŠmerIink 
Schmied Krištof 7 
Schonwolf 116 
Schulz V. 5 
Schiitte Dr. 12 
Sís VI. 49 
Skalský G. A. 5 
Skluna Martin 6 

Sládek .los. Václav 48,88 
Slavata z Chlumu V. 16 
Smetana Augustin 11 
Sommer 61 
Stadion 89 
Staněk 11 

, Stanislavski Filip 86 
Stárek Jan 8 
Stašek Florus 8, 9 
Stifter Adalb. 123 
Stojanov V. D. 46, 86, 92 
Stoilov Konstantin 49,92 
Storch 11 
Strossmayer Jos. Jiří 26 
Studnička Frant. Josef 

66, 78, 92 
Suppé František 24 
Šafařík Jan 48,72, 75 
Šafařík Pavel gen. 156 
Šafařík Pavel Josef 1, 12, 

13, 14, 15, 17, 20, 26, 
27, 28, 32, 44, 46, 55, 
61, 67, 115 

Šafařík Vojtěch 66, 67, 
78, 102, 104, 113, 114, 
126, 128, 130, 156 

Šafaříková Božena 15 
Šafaříková Etelka 156 
Šafaříková Paulina 156 
Šárovec 27 
Šeda František 66, 89 
Šembera A. V. 7, 8,11,20, 

27, 39, 41, 65, 84, 116 
Šimáček František 89 
Šimák Fabian 21 
Šišié F. 47 
Škorpil Emanuel 7, 98 
Škorpil Hermenegild 68, 

65, 146 
Škorpil Jaroslav 63 
Škorpil Josef 63 
Škorpil Karel 63, 146, 15(i 
Škorpil Ladislav (Vládek) 

62, 63, 64, 66, 68 
Škorpil Leopold 6:i 
Škorpil Rudolf 63 
Škorpil Václav 63 
Škorpil VI. V. 23, 142, 

143, 144, 156 
Škorpilová Anna 146 
Šmerlink, vl. Schmerling 

von Anton 62 
Šťastný Jan Ev. 65 
Štěpán Dušan 124 
Štěpánek Josef 8 
Štítný Tomáš 88 
Štolba Josef 65 
Štulc Vácslav 8 
Tacitus 10 
Talafús Jan z Ostrova 27 
Tasso Torquato 88 
Tejnora J. 21 
Tempsky B. 20, 35, 36, 

37, 50, 75, 84, 87, 92, 
95, 99, 102, 105 

i Thomayer J. 48 



Thun Lev 12, 13, 15, 18, 
21, 22, 25, 116 

Thun -Hohenstein Lev 116 
Tieftrunk K. 103 
Tichý (kupec) 120 
Titl A. E. 24 
Tomek V. V. 12, 14, 15, 

48, 49, 52, 5~ 73, 8~ 
99, 137, 138, 139, 143, 
145 

Tomíček Antonín 9 
Tovačovský z Cimburka 

42 
Treitl Josef 125 
Truhlář Ant. 103 
Truhlář Jos. 103 
Tůma Alois 65 
Tůma Antonín 110 
Tůma Ignác *1799 8, 11, 

39 
Tůma Jan 6, 7, 8, 9, 11, 

22,41,44 
Tůma Jan Bedřich 39, 

HJ9, 110, 111, 120 
Tůmová M. 155 
Tůmová Veronika provd. 

Jirečková (za Jos. Ji
rečka, kováře) 6, 7 

Tyl J. K. 11 
Ukert Friedrich Aug. 139 
lJroš 54 
\·3.clík 120 
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Valentinelli 126 
Vančura Jindř. 18 
Vanutelli 90 
Veber-Tkalčevié 72 
Veith J. Em. 67, 68 
Vejdovský Frant. 87 
Veselík 9 
'Vilhar 38 
Vilímek J. R. 120, 121, 

122 
Vinař Josef 117 
Vladislav král 77 
Vlček V. 46, 55, 77, 85, 

85, 87, 92, 101, 140, 
147, 148 

Voborník 10 
Vocel Jan Erazim 11, 72 
Vodka v. Votka 
Vojáček Václav 67,68, 76 
Vojtíšek V. 155 
Vokoun František Josef 

39,40,74,84,111 
Vokounová Julie, provd. 

Jirečkm;á (Hermene
gild) 39, 61 

Voksaz Plesu (pseudonym 
Hermenegilda Jirečka) 
27 

Volkman VV. Frid. 78 
Vondrák V. 156 
Votka Jan 14, 90, 91 
Vranská v. Romanská 

Vraz Stanko 38, 64 
Vrchlický Jaroslav 48 
Vrťátko Antonín Jaro-

slav 67 
Všehrd M. Viktorin 36,42, 

68,75 
Vukašín 54 
Vukotinovié L. 72 
Wallis hr. 22 
Watzlová Fanny 120 
'Weber Pravomil rytíř Jo-

sef 65 
\Veiss Edmund 125 
Welst 139 
\\'enzeI120 
\Viesner Antonín 110 
\Vilczek hr. 151 
\Yilt 88 
Witte hrabě 33 
\Volf KarI Hernnann 116 
Zach Fr. 90 
Zaleski B. 38 
Zap K. V. 8, 11 
Zdík biskup 152 
Zedníček 118 
Zeyer Julius 48, 88 
Zhishwan Jos. ryt. 45, 80 
Zíbrt C. 122, 125, 126, 156 
Zlatarski V. N. 52, 92 
Zlotý Jan 6 
Zmrzlík 27 
Žák 10 
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1. JOSEF JIREČEK. 

(Pražská fotografie z atelieru H. Eckerta.) 



2. CHOl' JOSEFA JIREČKA BOŽEXA 

dcera P. J. Šafaříka. 



3. HERMENEGILD JIREČEK. 



4. CHot HERMENEGILDA JIREČE_~ JULIE. 

(Vídeňská fotografie z r. 1871 



5. ERB HERl\IEXEGILDA JIREČKA, 

rytíře ze Samokova. 



6. J. KO::\STANTIN JIREČEK. 

(Sofijská fotografie z L 18i~I.) 



I. J. KOKSTAKTIK JIREČEK. 

(Vídeňská rytina.) 
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10. ČÁST VYSOKlfHO MýTA Z DOBY OKOLO R. 1870. 

(Na levém okraji rodný dům bratří Jirečků.) 



11. RODN"-' DŮlvl BRATŘf JIREČKŮ VF VYS. :\IÝTĚ. 

(::\ad přízemními okny pamětní deska z r. 1917.) 



12. VCHOD DO ZAHRADY RODI?\Y JIREČKOVY. 

,"e Vys. J\"lýtě "Ka vinicích". 
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15. VCHOD DO PIARISTSKÉ KOLEJE V LITO:\íYŠLI 

(bývalé gymnasiumi. 
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18. ZŘíCENINA XEJSTARŠíHO CHRAl\IU V SOFII. 

(Rytina podle kresby FeJ. Kanitze z r. 1877.) 







21. REPRODUKCE LISTU Č. 1. 
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23. LIST E. jIREČKA Č. 78. 



I 
Kateřina 

Jakub 
• 23.111. 1757 v Chotěšinách-t "starostí" 24.15. 1825 ve Džbánovi Knířovském, kde kováři! v Č. 25. 
Manž. Kateřina (otec Jos. Roček, kovář) Ročková z Hrušové, t ve Džbánově č. 25 1./12. 1832 

ve stáří 70 let. Oddáni byli v Cerekvici r. 1790. 

I 
Mariana 

I 
Jan 

I 
I 

• 17./g. 1761 

Jan Jireček, kovář v Chotěšinách 
(žil v l. 1650-1730). 

I 
Jan Jireček v Chotěšinách svatba 6';2. 1724 - Rosina 

(* r.1689-t 30./11.1742.) Bylo šest dětI: prvorozený Václav 
druhý hned dostal opět jméno Václav' 25./12.1726; třetí byl dolejší Jakub (r.1729-1794), dále 

Anna 
• 11.14. 1763 

I 
Jakub Jireček svatba 15./1. 1758 
kovář v Chotěšinách • 17./7. 1729, t před 1794. - dcera Matěje Tomáška -

* 9./9.1764 v Chotěšinách,chalupník a kovář ve Lhůtě Knířovské č. 5, t 18.12. 1849 st 
Manž. Kateřina Hladíková ze Lhůty, dcera Jana Hladíka ze Lhtity č. 5: t 5./11 

I 
Anna Václav 

• 24./9. 1791, odd. 
19./4. 1818 s J os. 

* 12.{4.1794-t 24.{3.1848 
svob., na souchotě 

(* 25.15.1797) Anna Pl
chová, dcera VácI. Plcha 

z Č. Heřmanic Č. 41. 

Anna 
("25.19.1801) odd. s Váci. 

Marešem ze Lhůty 
• 16.19. 1823. 

• 7·19.1792 • 22./5.1795 odd. 11./10. 
t 17./9. 1792 1818 s Vinc'. Brichtou 

v Knlřově č. 9. 

• 31.{12. 1799, odd. 27.{5. • 15.15. 1802, odd. 23./1. 
1823 s Váci. Christfkem 1826 s Janem Hladfkem 

ze Stradové. z Košumberku. 

• 10.{6. 1804 • 20.{2. 1805 27 
t 6.{9. 1804 t 26.12.1806. s Vác.Zam:.stileIEn 

po druhé 7.{1.1852 
synem koláře V. 
é.47aMagd. 

Hruškou z Hrušové ve Stříhanově Č. 29. 
I 

I I 
Jan Anna 

* 29.11. 1821 • 18.19. 1829 
vČ. Heřm. ve Džbánově 

t 24./12. 1836, na sypaničnou vyraženinu. 

I 
Josef 

(* 9·{10.1825-t 25/11.1888.) 
Odd. 8.16. 1853 s Bož. Safaříkovou 

(' 21.{4.1831 v N. Sadě-tj20.jll.1895 v Praze.) . I 
I 

Helena 
I 

Svatava 

I 
Hermenegild 

(* 13./4.1827 -t 29./12.1909.) 
Odd. 30./8.1870 s Julií Vokounovou 

(*20./5. 1847-t16.{3. 1928.) Viz rod josefiův. 

I 

Anna 
(* 14./2. 1829-t 23.110. 1897). - Odd. 8.15. 1849 
v kniřovském kostele s Václavem Škorpilem 
(*31./8. 1826-t15./10. 190B.) Viz rod Skorpilů. 

I 

Emanuel 
(* 1. {I. 1831-t 10./5.1877.) 

Odd. 13.{9. 1870 v Kniřově s Marii Strabflkovou 
(* 26.{1. 1849-t 11./7.1878.) 

I 
Václav 

I 
I 

Bohuslav 
I 

JosefKonst. 
• 24./7. 1854 
nO.{1. 1918 

ve Vidni. 

I 
Ludmila 
• 27.{1. 1856 
t 18./1. 1879 

v Praze. 

• 24./12. 1857 
t 17./9. 1882 

v Praze. 

• 28.19. 1863 
t 15.{12.1918 

ve Vidni. 

I 
Marie 
Fr. JuUe 

• 30.14. 1872 
t 18./3. 1934. 

I 
Noemi 

Marie Julie 
• 29.fi. 1874. 

I 
Julie 

Mercedes 
Hermína 

• 21.{1. 1878. 

Božena 
• 22./6. 1871 
t 5./9.1890 

(tuberk. plic). 

• 18./8.1873 v Praze, 
žen, s Marii Truhlá
řovou - dcera Olga. 

řed. Stát. nakl .• 26.110. 1875 - t 30./1. 1938, 
ženat s Marií Jedličkovou. 

Synové Herrnenegild (* 22.{3. 1905), 
Josef (*12.12. 1924) oba v Praze. 

Hermenegild 
• 22./2. 1850 
t 2.{9. 1850. 

Václav 
sklenář, správce musea * 28.j1l1851-t 25.{3. 1924 . 

Anna Korábová (*1856 - t 22.{9.1890) ve Vídni. Syn t jako student 
Dc. Zdeňka (*13./6. 1881- t 1940 v Poděbradech), provd. za gen. Lad. 

Zbořila ve Vys. Mýtě: s nim dvě děti: Marie, Josef. 
Druhá žena, Terezie, rodem Zadničková (* 22./3.1868-t 25.{2.1924). 

Děti nebylo. 

prof. gymn. v Kerči, spoluzakl. car. 
musea, spis .• 5./11. 1853, zabit kon

cempros.1918, ženat v Jaltě 
s Lydií Christoforisovnou 

l.ebešichovou. 

Josef 
řed. musea v Plzni 

*28.{7.1856-t15.{3.1931 
Božena Kutwirtová 
(16.{12. 1869 v Plzni.) 

I 

Hermenegild 
prof. ve Varně v Bulh. 

• 8./2. 1858- t 24./6.1923, 
svoboden. 

I 
Karel 

prof. ve Varně 
• 15.{7. 1859. 

Jindřich 
• 9./7. 18G1 

t 15·13.1862 . 

I 
Václav 

I 
Božena 

I 
Ladislav 

:vrě! 8 děti, z nich Václav, úřed. 
čs. vyslanectví v Sofii, Marie, 
provdaná za řed. námořní bulb, 

školy ve Varně Ivana Michajlova. 
• 23./5. 1891, 

ženat, bezdětný 
* 1893, provdaná 

za malíře Jar. 
Obrovského 

Veronika 
(* 13.112. 1833-t 9.110.1919),
za Jas. Hauffa (* 1./6. 1801) v 
v K. Hoře, kde muž t 1.{6.1873; pak 

• 18./5. 1856 
t 9.{12. 1887 

v Rychnově n.lK. 

Veronika 
• 13./1.1864, 

provd. za mlynáře Nového 
ve Šnakově. Bezdětná. 

žijeve Vys. Mýtě. ' 



24. JIRECKOV ROD VE VYSOK:E.M M'fTE 
VYPRACOVAL JOSEF PÁTA 

Marešová, otec Václav. 
17./12.1724 zemřel, 

šk" (* 29./6.1732), Roslna (°29./1. 1735) a Mikuláš (* 2./9. 1737). 

Knířovské Lhůty (* 20./12. 1736-t 5./7.1794 na "píchání" už jako vdova! 
y ZamastiJové (odd. 5./3. 1733), z rodičú Pavla Tomáška - Kateřiny Cejpové z Varnc. 

I 
Josef - odd. 1794 - Rosalie Huráňová z Cerekvice (*1772-18./8. 1822) . 

• 6./1. 1768 ve Džbánově dcera Václava Huráně (*1734) a Žofie Zavřelové (*1734), odd. 1759 . 
• 23ářím ve věku 85 let. 
Mat, 1852 "stářirn'l. 

t 12./12. 1801 ve Vys. Mýtě (ochrnutí plic). Rodiče: Jili Huráň, odd. 1732 s Dorotou Píšovou; Lukáš Zavřel, odd. 1733 s Marianou Píšovou. 
Ve Vys. Mýtě kováři! od 3. února 1787. Po druhé provdána za Charváta, vojenského kováře a koňského lékaře Vita Duzziho z Karlovce, 

svatba 7./2.1802; dětí nebylo. Druhý manžel t 30./3. 1825 ve věku 60 let "an Abzehrung". 

I I 
Kateřina 

I 
Maria1a 

I 
Anna 

I 
Helena-Rosalie Josef - odd. 8';11. 1824 - Veronika Tůmová 

* 24./9. 1791, odd. 
19./4. 1818 s Jos. 

* 12./4. 1794-Ť2./3 . .l83? 
svob na s?e Lhuty c. 19; 

ve Střihano,V.Touškem, 
a z Dobříkova 
é z Dobříkova. 

(' 9./12. 1795 - Ť 24./10 .. 1859.) Druhá žena sklenáře 
Jana Tumy, odd. 8./2. 1831. Dva synové: sklenář 
Jan Bedřich Tuma (* 2./3. 1832 - t 26./7. 1896) 
v 1.1876-96 purkmistr ve V. Mýtě. - Alois Tuma, 
sklenář v Chrudimi (*17./10. 1835 - t pros. 1881). 
Vydal se r. 1850 do Ameriky. Viz zvlášť rod V. Tůmy. 

(* 8./8.1797 - ? ). 
Vdána za kováře Jiřika Beneše v Zámrsku 

(t 31./12. 1864 ve v. 77 let na vodnat.) 

(O 25./11. 1799-t 1./2.1874) (* 26./9. 1801 - t 26./3.1857), 
dcera Jana Tumy a Jas. Josefiové. 

Hnlškou z Hrušové 
kovář ve Vys. Mýtě. Viz zvlášť rod Tumuv a Josefiův. 

r 
Jos 

(* 9./10. 1825-<aná 9./5.1853 
Odd. 8./6. 1853 s B,vě u./Ku.; žila 

.. * 21./4. 1831 v N. Sadě-Ia v Chrudimi. . I 
I 

Josef Konst. 
• 24./7. 1854 
t 10./1. 1918 

ve VfdnL 

I • 
Ludmlla 
* 27./1. 1856 
t 18./1. 1879 

v Praze. 

I 
II Karel 

* 24. 1917 • 9./10. 1859. 
t lttina 

v 

I 
I I I I 

Jan Evang. 
• 26./12. 1820 

Frant. Anna Antonie Marie Josefa 
018./6. 1824 *12./7. 1826 • 16./10.1831 • 23./12. 1833 * 28./10. 1839 

I 
Marie 

(* 31./1. 1835 - t 1918), 
pravd. 4./2. 1856 za Al. Husara (*24./3.1826 - t14./10. 1862). 
Tři děti brzy zemřely. Joser (*4./1. 1858-t28./1. 1858) ,Marie 
(*19./6. 1859-t13./8.1865), Alois (*S1./1. 1863-t19./8.186S.) 
Znova vdána 11./1.1869 za Jana Langra *25./5. 1819-t8./3. 

1885) v lanškrounské Sázavě. 

I 
I 

Karel 
I I 

Marie Ružena 
• 19./10. 1869. • 15./4. 1874. *1./11.1871, 

!\eprovdány v Lanškrouně žije ve ~tyrsku. 

I 
Jan Ev. 

(* 29./12. 1836 
t 3./10.1837). 

I. 
AntOnIe (* 2.f8. 1838-tl7./12. 1879), 

vdána SO./10. 1860 ve Vys. Mýtě za kováře Jos. Pelce 
*SO. /12.1826 -t27./6.1897. Z osmi dětl žije Antonie 
('16./5.1871), provd. za učitele Ant. Lejska ve V. M. 

I 
Z prvního manželství syn 

Jos. Pelc (* 6./10. 1867-t 4./11.1929.) 
vrch. veter. rada v Žamberku, choť Matoušková, dcera hoteliéra na "Poště". 
Václav (*15./8.-t 23.12.1861), Marie (·13./2·-t 19./3.1875), 
Anna (* 18./3. 1863 - t 20./1. 1866, Jan (*4./5. 1873-t 31./10. 1874), 
Veronika ('18./12. 1864-t 22./9.1879), Johanka (*6./12. 1879-t19./2. 1880). 
Z druhého manželství dvě dcery: jedna provd. v Plzni, druhá svob. u rodičů. 

Herm!negild 
• 22./2. 1850 

I 
Rudolf 

! 
Alois 

I 
Leopold 

I 
Jaroslav 

t 2./9. 1850. 
sl{36 

Anna Kori6. 
Dc.Zdeňk: 

Zbo 
Dnlhá žena 

fezbář v Čes Budějovicích :$ 21./2. 
1867 - t 16./8. 1939, bezdětn}·. 

Žena Josefa Boudová (1880 v Č. 
Budějovicích). odd. ,./1. 1908. 

• 11./6. 1868 
t 29./6. 1868. 

řed. Šustrových závodu ve Vojko .. 
vici u Mělníka, * 11./10. 1869 stud. 

v Litomyšli. Anna Basařová 
• 21./1. 1880, odd. 1902. 

I 
Václav 

nar. asi 1906~ 
statkář. 

I 
I 

Ludmila 
provd. Dubská, 
choť nájem.dvora 
v Sovinkách (Ml. 

Boleslav). 

sklenář obchodník * 18./1. 1871- t 8./5 . 
1928 v Plzni. Anna Katzerová (*6./i. 
1872 - t 1927 v Plzni, dcera Lidmila 

provd. za Ing. AI. Prokopa. 

I 
Alžběta 

I 
Josefa 

I 
Ignác 

• 31./8. 1840-t24./5. 1920 
provdaná r. 1862 za kupce 
Jana Mergla *14./1. 1839. 

• 1./1. 1843 
t 25 /S. 1912 

svobodná. 

• 21./10. 1846 
t 10./5. 1848. 

I 
Jan 

velkoobch. 
*(15./8. 1863-t4./11. 1939). 

I 
Jan 
manž. 

Huckrová 
I 

Jan 

I 
I 

Vladimír 
odd. s Herny

chovou z Úst! 
n./Orl., bezdětnl. 

I 
Marie 

(*1893), provd. 1917 za 
Josefa Klocklera (*1887); 
jediná dcera Alena (*1921) . 
Viz zvlášť rod KlOcklerův . 



.. 

25. PŘíLOHA K RODOKMENU JIREČKOVU I. V ÁCLAV TŮMA 

Václav Tůma-Magdalena 

I 
Jan Josef Tůma 

z Dobříkova (* 22/12 1701 - t 8/9 17(8), 
oddán s Annou Kubikovou (*26/2 1713), po druhé s Annou Flašarovou 

.. 

I 
Matěj Tůma 

sklenář (*1744-t8/9 1791), 
oddán 24/10 1769 s Kateřinou Jettmarovou (* 28/10 1746), 

dcerou Václava Jettmara (*9/21718-t ? ) 
oddaného 8/2 1746 s Annou Kraffingerovou 

I 
Jan Tůma 

sklenář (*27/71777-t5/111868), 
oddán 18/1 1799 s Josefou Josefiovou 

po druhé R/2 1831 s Annou Jhoečkovou (* 1795) 

Dále viz rod Josenových a Jirečkových . 



26. pttfLOHA K RODOKMENU JIREČKOVU n. MAT~J JOSEFI 

Matěj Joscfi - Catti Husarová 

I 
Václav Josefi - Anna Raffiusová 

(* 7/3 1711- ?) (* 4/8 1720 - ?) 

I 
Ignác Joseffi, mlynář - Jos. Syrová, dcera Jana Syrového z Brandýsa n. Orl., oddaného 27./7. 1757 s Jos.Kubínovou, ovdovělon Titovou 

(18/7 1745-24/11 1812) (23/8 1758-1832) (t 23/31778) (* 24/2 1723-t 14/U 1783) 

"'/ 
oddáni 9/1 1779 

I 
Marie, vdaná za Fr. I 

Josefa 
(10/2 1780--1830/31?) 

oddána 28/1 1799 *) 

Anria provdána 21/21808 za vysokomýtského poštmistra /Vokouna, měšťana, V. M. 
Jana Hippenreitra, syna sedláře H., jenž se přistěhoval do Vys. Mýta z Košic. '"" 

Jan, poštmistr, V. M. 
se sklenářem Janem Tůmou (*27/11777-'15/111868) Viz. rod V. Tůmy. 

I 
I I '-~T~ I 

Ignác Veronika Josefa Kateřina Václav Jan 
Jan*) (* 26/9 1801 'I 26/3 *17/10 1803- (0 25/9 1805 

(* 21/111799 18,'57) provdaná za vdaná 12/1 1823 t ~1/3 1806) 
t lB!")' kováře Jos. Jirečka za kováře Václava 

),) (1799--1874). Hladíka (25/71800) 
Viz rod Jirečků. I 

r 
Josefa 

* 4/3 1824 provd. 
za sklenáře Ant. 
Tůmu z čp. 177/II. 

I 
Antonín Tůma 

* 11/21829 
knihtiskař, starosta 
V. M.1899-1913. 

I 
Mariana 

* 23/7 1829 provd. 
za Fr. Koláška, 

hostinského 
I 

Frant. Kolášek 
býv. hoteliér, 

I 
Anna 

* 28/91832 provd. 
za řezníka Jos. 

Haška. 

I I I I I ~-'I 
Jan Albín Anna Marie Jan Alois Aloisie Marie Antonie Jan Nep. 

(°6/101807 
t 16/31808) 

(*13/41809 (*17/41811 (* 28/51813 Kateřina Anna (*1819 
tduben 1810) t 25/121813) t 19/1l. 1813) (°27/91816 (Anna Sabina?) t 28/10 1819) 

I 
Antonie 

* 12/71836 provd. 
za býv. polic. revis. 

Hornického 

t 14/10 18H;) (* 1817 
t 1H/2 1817) 

0) Datum svatb;Josefy Josefiové se skl. Janem Tůmou 28/1 1799 
a narozeni pozdějšího vysokomýt. d?-kana a vikáře Ignáce J. Tl"lmy 
(21/11 1799) by mělo zrušiti legendu, že Ignác byl nemanželským 
synem. Tím by se také rušila fabule Staré romance Ter. Svatové 
ve Zvonu 1925. 



.. 

27. PitfLOHA K RODOKMENU JIREČKOVU HI. JAN ŠKORPIL 

Jan Škorpil oddán 1642 se Salomenou u Doroty Kociánky z Vys. Mýta 
tkadlec z Malé I~.etové (dcery, schovanky, služebné ?) 

I 
Václav Škorpil, * 31/71642, oddán 1/9 1672 -Dorota, dcera Jana Zamastila z Vys. Mýta. 

I 
Jan Š., '" 11/12 1673, oddán 31/1 1694 -- Anna, dcera Václava Kašpara z M. I{etové. 

I 
Mikuláš Š., * 8/11695, oddán 12/8 1715 - Veronika, dcera Jana Pávka z V. Retové. 

I 
František Š., tkadlec z M. Řetové č. 38, * 8/21716 oddán 1/71739 - Veronika Sýkorová z :Řetové. 

I 
Jan Š., tkadlec z M. :Řetové, * 24/111741, oddán 30/11770 Anna Tomášová z :Řetové. 

I 
Hynek S., tkadlec na Limperkách čp. 143, * 2/11780, t 23/101836, oddán r. 1805 (rok uveden 180.) - Anna, dcera Jana 

I Svobody z Vraclavě, t 5/6 1830. 

Hynek S., Vys. Mýto čp. 34-II., *2/81806, t9/5 1865, oddán 15/111825 -- Marie, dcera Váci. Pekařovského, '" 18/4 1804, 
I t4/21867. 

Václav S., * 31/81826 v čp. 34jII., t 15/101903, oddán 8/51849 -Anna. dlera Jos. Jirečka, * 14/21829, t 23/10 1897. 
Mladší bratr Leopold studoval v Litomyšli, zemřel v 21 letech. Dále viz rod Jirečkův 

Pozn. o Škorpilech litomyšlských: VáclavŠkorpH, sedlák ve Velké :Řetové č. 22; manž. Jl.1liána, dcera Fr. Waltera, měšťana v Chocni: syn 
Emanuel, hostinský v Kerharticích (*7/51825 ve V. Řetové č. 22. t ? ); manž. Anna, dcera Fr. Jeništy, rolníka z Kerhartic: syn Ema
nuel, klempíř v Litomyšli (* 4/51850 v Kerharticích n/O č.31 t v Litomyšli ? ); manž. Marie, roz. NastoupHová, dcera rolníka ze 
Sloupnice: syn Emanuel říd. uč. v. v. ve Vys. Mýtě (* 15/2 1886 v Litomyšli), manž. Růžena, dcera řezníka Jos. LenochazLit., - dvě dcery. 



~----~". 

28. PltfLOHA K RODOKMENU JIREČKOVU 

Pavel Klockler 
(*1/2 1787-t1829), 

přišel z Kostnice n./R. 

Gustav Otto 
("'1818-t ?) 

Theodor 

Mariana (*1795- ? ) 
V domě čp. 65/IV., t. j. ve 
dvoře kJocklerovském 

Theodor 
(*28/2 1825-t23/8 1894) 

Josef 
(*15/5 1851-t24j7 1919) 

žil v Litomyšli. 
(*18/6 1853-t3j8 1912) 

v rodném domě čp. 65jIV., 
oženil se r. 1882 s Marii Udržalovou 

z Dolní Rovně (* 1861) 
sestrou Fr. Udržala 

Ze synů zůstalJosef 
nar. r. 1887, majetník rodného dvora, 

jejž spravuje. Oženil se r. 1917 
s Marií Merglovou (*1893), 
(její matka J. Žejklicová 
oba manželé tedy spřízněni). 

I 
Alena (*1921). 

I 

IV. PAVEL KL()CKLER 

Julie Žejklicová 
("'24/51832-t28jlO 1889) 

Bedřich 

(*2/3 1855-t14j7 1928) 
lékárník v Praze-Karlíně 

Jindřich 

(*13/6 1857-t10j7 1929) 
statkář. 

Čtyři bratI-i, všichni už zemřeli. 

Podle sčítání lidu ve Vys. Mýtě r. 1829 a 1857, 


