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Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1373.



S myslí posvátnym nadsením proniknu-

tou slavíme letos sty vyro6ní den narození

muze, jehozto cely" zivot stal se jedním ze

základních zulovych sloupûv, nesoucích bu-

dovu vzkrísení ceského. Po vsech krajíchr

kde jázyk cesky rozvlñuje mocné a lahodné

hlaholy své u velebny chorál rodiny lidské;

na veskeré prostore vlastí ceskoslovanskych,

od královské Prahy az po tichounkou pro-

stickou osadu, jez skryvá se v osamëlém

údolí lesním, letos ze srdcí radostnych ozyvá

se vdëéné zehnání drahému jménu : Jung-

mann. Národ sedmi milionûv, novym zivo-

tem svym cinnë a platnë zasáhající v dëjiny

spoleënosti evropské, slaví letos památka

jednoho z nejvëtsích synûv svych, jenz vzav

od nëho zivot, od mladictví az po hrob



loneta vënoval vsechny tëlesné i dusevní síly

své zachování, zvelebení a pojistèní zivota

jeho. Z té národní dospëlosti a moci éeské,

o jejímzto vyvrácení a znicení odvecí nepfá-

telé nasi v snazenství horeènë napjatém opët

uz po tfináct let marne pracují, znacná cást

jest dílem Jungmannovym.

Povazujeme za nejjasnèjsí dûkaz vysoké

dusevní zralosti v národè nasem, ze uz mû-

zeme za vseobecného a horlivého úc.astenství

jeho vzdávati poctu památce Jungmannovë.

Zivot ucence a myslitele, pfed vefejností pe-

clivë se tající, nevábí k sobë pozornosti

obecné ani v dobë svého trvání, byf v sobë

byl sebe pracnejsí, vznesenejsí ba i tragié-

nèjsí; zaniknuv рak byvá predmëtem úvahy

jedinë nëkoliku duchûv, ktefí krácejí podobnou

drahou. S brdostí zajisté tím vice oprávnè-

nou mûzeme vystoupiti v lidstvu soucasném,

kdyz národ nás letos koná oslavu muze,

ktery v tichosti zil nejvySsím ideálûm své

doby, a kdyz zná pravou cenu, kdyz umí do



konale postihnouti velikost svého oslavence.

Národ cesky uz dospël na ten stupen du-

áevních snah, áe slavnost Jmgmannova jest

v ném slavností opravdu národní.

Stale se snazíc, aby vznesenému úkolu

svému v étenáístvu 6eském dostála, Matice

lidu ovsem s nejvëtsí radostí vítá vhodnou

prüezitost, aby svym spûsobem pñspèla k osla-

vení hrdinného obhájce, neunavného rozmno-

zitele a dûmyslného zvelebovatele jazyka 6e-

ského, k oslavení vysoce êlechetného, osvíce-

ného clovëka, muze, jenz po vsechen zivot

svûj byl nejrozhodnejsím obrancem svobod-

ného myslení, bojovníkem opravdového a stá-

lého pokroku ve vsech stránkách dusevní 6in-

nosti. Svëtlo, jehoz jsme za nejnovèjsí doby

o Jungmannovi nabyli, rozSflilo stary obraz

„tichého genia" smëry velmi dûlezitymi, tak

ze nyní velebná postava naseho národního

velikána ve vSí skvëlosti pied námi stojí a

kol kolem zlatou záH svou к nám vysylá.
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Pokusíme se, abychom se étenáíi svymi

Y sroztunitelné strucnosti sobë povêdêli, jafa)

Öech a jahj clovêk byl Jungmann. Z toho

рaк bade patrno, zac mu povinni jsme vdeó-

ností, a èim raûzeme honositi se pfi nem ve

spoleënosti lidstva osvíceného, pravdy a sle-

chetnosti milovného.
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Jak bylo v Cechách, kdyz narodil se Jungmann.

Matice lidu r. 1869 vydala knihu, jménem:

»Bohuslava Balbína rozprava na obranu jazyka

slovanského, zvláStë pak ëeského." Mame pevnë

za to, ¿e ëtenáfi nasi preëetli ji s úíastenstvím

velmi Cilym a ze vyvázili z ní pro sebe uzitek

nemaly. Klademe zde cely obsah její pfi nich za

dokonale zEámy. Bylaf sepsána v poslední tfe-

tiné století sedmnáctého srdcem pfetrpce ubolé-

vajícím nad tryzní a zkázou svého národa, a po-

dává nám vërny obraz jedné stránky tëch stras-

nych útrap, jimiz hned na zejtfl po bitvë bëlo-

horské poëato pokouSeti se o vyhubení a zniëení

národnosti ëeské. Ovsem ze posud pfece nemáme

jestë ani dokonalého ponëtí tëch pfehroznych muk,

jimiz národní kmen nás ve vlasti své byl svírán

a skrcen, aby ucinil místo kmeni nëmeckému.

Století sedmnácté v dëjinách ceskych jest nám

posud zavfenym temnym sklepením, o kterémz

toliko víme, ze národ nás s nejsurovëjsí ukrut-

ností v nëm byl katován na smrt; ale jasny* a

úplny obraz vSech mrzkych a bohopustych ohav-

ností, kteréz na nëm tenkráte páchány byly, teprv

ëeká na mistra svého. Tím casem mûzeme o

osudech svého národa v onom století domysleti

se vëcí nejstraSnëjSích, vsechny jsou pravdivy,



ale plné pravdy jeStë jsme nepostihli. Ai na

svëtlo vyneseno bude vsechno, svèt se zhrozí, cо

jsme vytrpëli, a шy sami poznáme celou velikost

déjinného zázraku, jená jmenuje se: vzkfísení

ëeské . . .

V století osmnáctém povaáováno katovo dílo

v Cechách uz za vykonané, a zafizováno se ve

vlasti nasí tak, jakoby národa ëeského v ní u2

naprosto nebylo. Oí roku 1620 do 1700 jazyk

nëmecky v království ëeském velice se vzmohí

ukrutnym násilím vítëznych cizákûv a mrzkym od-

rodilstvím nëkterych tfíd domácího pozûstalého

obyvatelstva. âlechta, pfední knëzstvo, bohatSí

mësfanstvo, umëlci a mistfi femeslniëtí v Oechách

byli na poëátku století osmnáctého temër naskrze

Némci. Kraje, kteréz s Nëmeckem sousedí, mëly

té doby obyvatelstvo zpoly némecké. Méafan pl-

zensky, Antonín Frosin, roku 1700 konal puto-

vání po Oechách a poznamenal, kde se mluví po

nëmecku a kde jeStë Cechové áijí. Pravíf: „Tfi

dfly Pracheñska jsou obydleny samymi Cechy, díl

ëtvrty, od Budëjovic za Kaplici az na branice jest

promíchán Némci. Pracheñsko jest z tfí dílû ëe

ské, ëást ëtvrtá v horách kolem Volar a Krum-

lova jest nëmecká. Plzensko zpoly ëeské, zpoly

nëmecké: Cechové bydlí u Klatov, Nepomuku a

Bokycan, Némci usazeni jsou u Plané, Teplé a

Tejnice. Hradecko jest ëeské; v nëkterych mo

stecn, jako v Trutnovë a Broumovë jakoá i v Kr-

konoSlch jsou Némci. Boleslavska tfi cásti ëeské

jsou, ëtvrtá kolem Lípy nëmecká. Cáslavsko úplné

ëeské. Litomëficka polovice k Ústí nëmecká;

druhá kolem Mëlníka ëeská. V Zatecku vseckno

némecké, mimo asi ëtyfi osady u Loun a u Kadané.

Chrudimsko naskrze ëeské mimo nëkolik vesnic,

do kterychz páni uvedli némecké poddané. V Lo-
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ketsku jsou samí Némci, toliko asi v dvou osa-

dách mluví se nëmecky a ëesky. Kourimsko celé

ceské : tëch nëkolik Nêmcûv, ktefí sem nedávno

uvedeni byli z físe, neëiní zádného rozdílu. Be-

rouDsko a Rakovnicko úplnë ëeské. Ve Vltavsku

téá jediné Cechové mimo nëkolik havlfûv v dolech."

Tento ovsem jen velmi zhruba a kuse nastí-

nëny pomër obyvatelstva ceského k nëmeckému

ve vlasti nasí poëátkem století osmnáctého zajisté

ni byl znamením velikého poSkození národnosti

ëeské, hledíme-li jen k prostranství , kteréhoá

v tomto království zaujímala a k dûrazu, s nímá

vystupovala pfed válkou tricítiletou, nerku-li kdyá

mèfíme rozSlfení a sílu její v této zemi za doby

husitské; vsak jeSte nebyl pro ni tak neprospé-

Sen, jak se stal prodlením století osmnáctého.

Doba husitská vymetla nëmectví, pëstované po-

sledními Pfemyslovci a Lucemburky, z mëst бe-

skych nadobro, tak ze ui po smrti Ziakovë ne-

snadno by bylo byvalo nalézti v království ceském

jediného obyvatele Némce ; kdyz pak pûsobením

nëmecké panovnické rodiny Habsburkûv a vlivem

stykûv, v nëá pustili se pfedkové nasi s luther-

skym Nëmeckem za pfíëinou nëkter^ch spoleë-

nych otázek cirkevních a nábozenskych, v století

èestnáctém jazyk nëmecky v Oechách opët pocal

domácnëti a Sífiti se: roku 1615 stalo se vëëné

památné uzavrení valného snëmu ëeského v Praze

na obranu národnosti ëeské, kteréá svëdëí, jakou

rozhodnou, vítëznou, soukromou i státní moc ja

zyk ëesky té doby ve vlasti i mël i provozoval,

jak peëlivë a dûraznë prihllzeli otcové naSi k ob-

hájení své národnosti v samém poëátku nebezpecí,

proti ní vystupujícího. Uzavrení ëeského snëmu

z r. 1615 jest pro poznání národních pomërûv

ëestych pfed válkou tricítiletou, pro porovnán*
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jich se zalostnym stavem jazyka ceského v dobë

pobélohorské, pro rozhled v dëjinach ëeskych vû-

bec, jakoz i pro dotyëaé úvahy o zivotaí síle

nasi národnosti v ëasích nynëjsích уysoce dûle-

zito, áe mime za vhodné, poloziti je zde svym

milym krajanûm v úplném znéní pro potëchu a

pro pouëení. Vyplynef z nëho i pro poznání doby

Jangmannovy se atrany jaksi protëjaí mocué svëtlo,

v némá veSkeré zivotní úsilí velikého syaa udlic-

kého tím více se zaskvëje. Ш tedy ëtéme

„Uzavfení ceského snëmu r. 1615.

Jakoz jsou sobé stavové ku pamèti pfivedli,

kterak vzácní pfedkové jejich, snaziv§e se jazyk

a národ svûj ëesky vzdëlati, rozmnoziti a zacho-

vati, a soudíce to, ze se zahynutím jazyka ëe-

ského i národ ëesky" i jméno Óechûv by zahy-

nouti musilo, bezpochybué pfíkladem národûv

téch, kteríz chtíce sobé spûsobiti u národûv jinych

slavné jméno, netoliko sami v zemích svych jazyk

svûj pfirozeny sobé zostfovati hledëli, ale i od

sousedûv svych, s nimia v pfátelství a néjaké

smlouvy vcházeíi, toho pfi nich mezi jinym ob-

zvlástnë, aby jazyku jejich se uëili a v zemích

svych uzívali, áádali : — to za právo nafídili, aby

pfed soudy v tomto království jinak mluveno a

pfe vedeny nebyly nez jazykem ëeskym. Coz jak

pfi pfedcích nasich, ktefíí jsou tak na vlasf svou,

jakozto praví její synové, laskavi a vzdëlání ná-

rodu i jazyka svého áádostivi byli, уysoce chvály

hodné a potfebné jest : tak áe naproti tomu pfi

mnohych nynëjsích obyvatelích království tohoto,

potomcích jejich, nenraze se neá tupiti, ze slepéjí

pfedkûv sv^ch nenásledujíce, více se na uvedení
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do vlasti své milé vselijakych cizlch jazykuv a

národûv vydávají. *Ôemuz kdyby jednou casnë

v cestu vkroceno nebylo, ze nemohlo by napо-

sledy to пеá s velikou záhubou i utiStëním nа-

rodu naSeho ëeského byti. Jakoá pak na окo se

spatfuje, ze vzdy více a více do zemë cizozemcûv

pfibyvá, kteríá se v sí osazají, své zivnosti a

obchody vedoa, velikych statkûv docházejí, na

úfady rozliënê, obzvlástnë v mëstech, v mësteë-

kách do rady, mnozí neomëjíce tfí slov ëeskych,

stranám ëesky své vëci prednásejíclm nerozumë-

jíce, a práva království tohoto povëdomi nejsoace,

dosazováni byvají; ano i v mnohych místech to

hoto království pfed soudy a v místech radnlch

jazyky cizími, coz patrnë ëelí proti Zrízení Zem-

skému B. 32. i také proti vyS pfipomenutému

pfedkûv nasich nafízení, se mluví a pfe vedou.

Ano i na nejednëch kollatorách stavûv, ku kte-

rymá vsak lidé poddaní osadní vëtsím dílem mimo

jazyk cesky jiného zádného neumëjící nálezejí,

knéáí cizozemci jazyka ëeského neuáívající se do-

sazují a chovají. Jeáto tomu na odpor ze neslysí

se, aby Ôechové ze zemë jinam se táhnouti, osa-

zovati, kdekoli u cizích národû podobného pohodlí

uziti, a kde v které cizí zemi jazykem ëeskym

bud pfi právích mluveno, aneb v kostelích slovo

boáí kázáno byti mëlo. Odkudá zfejmé jest, ze

Cechûv ubyvati a cizozemcûv do království ëe-

ského zhusta pñbyvati musí. A protoz na tom

císar (Matiás) se stavy jednomyslnë se snesl:

1. Aby vsickni ti, kteflá z cizích zemi po-

savad do království ëeského bad za obyvatele do

zemë aneb do mëst za mësíany pfíjati jsou, dëti

své i hned z mladosti jazyku ceskému povinni

byü dáti uëiti, tak aby jsouce v Cechách rodilí a

zrostlí toho, áe Cechové jsou, ponëvadá jeden ná
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rod od druhého niëlm tak jako jazykem rozeznán

byti nemûze, skutkem dokazovali.

2. A aby dëti cizozemcûv také v nové posavad

do zemë pfijatfch vëtsí pfíëinu k uëení se ja-

zyku ëeskému mëli, protoz aby dëdicové obojiho

pohlaví, vySsích i niásích stavûv, ktefíz by jazy

kem ceskym dobfe mluviti umëli, po smrti rodi-

ëüv svych napred pfed jinymi V statcích pozem-

ekych dvojnásobnë dédili, a tak jim radëji stat-

kové pozematí zûstávali ; jiní pak, ktefí by ëesky

neumëli, aby na penézích neb jináë díly své pfi-

jíti a na tom pfestati povinni byli.

3. Na potomní vgak a budoucí ëaзy, od za-

vfení tohoto generalního snëmu aby zádny cizo-

zemec, kteryá by jazyku ëeského nesmël a po-

treby své v nim srozumitelnë pfednesti nemohl,

do zemë za obyvatele, ani do mëst za mëatënína

zádnym spûsobem pfijímán nebyl; nybrz aby

lcaMy ten, Мoё by tobo, aby do království pfijat

byl, zádati chtël, nejprvé se jazyku ëeskému na-

uëiti povinen byl: a kdyá by se naucil, tu teprv

aby mu se tono dostati mohlo a prvé nic: vsak

s tou pfi tom znamenitou vyminkou, aby zádny

takovy v nové do zemë pfijaty cizozemec ani

dëti jeho do tfetího kolena na áádné úfady zem-

ské neb mëstské i jiné, ani také do áádnych sou-

dûv dosazováni nebyli ; a to jak proto, áe není

mozno cizozemcûm tak rychle vsech zvyklostí a

obyëejûv zemí svych, v mchz zrozeni jsou, od-

vyknouti, aby snad jsouce v nëjakych povinnostecb

potfebováni nëco takového do zemë a dobrych

pofádkûv naSich nevtrusovali a právûm království

tohoto, podlé nicbi samych obyvatelé ëeské zemë

Bouzeni byti mají, tak na spéch rozumëti a se

nauëiti ; tak ovSem i proto aby starozitní Cechové,

jakozto praví, vlastní a pfirození vlasti nasí sy
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nové, pied tymtë v novë do zemë pfíjatymi cizo-

zemci jako nëjakymi pastorky jejími, vëtSí pod-

pory a odmèny za vërné a platné sluáby králi i

království ëinëné uziti mohli. Ano i jiní vidouce

pfi dëtech odmënu zaslouzilosti otcovské a nadë-

jíce se téhoz" i pfi synech svych tudy jako po-

nuknuti byli, tím ochotnëji v potfebách obecnych

se potfebovati dáti, a nizádné péëe a snaznosti

ke vzdëlání obecného dobrého sobé nelenovali.

4. Nicménë jak pfi snëmícb, téá pfi soudech

vysSích na hradë prazském, tak i ve vsech mëstech

a mësteëkach JM. Císafe a JM. Králové, téá pan-

skych, rytírskych, méstek^ch a duchovních, pri

právích nemá jinak mluveno, pfe vedeny, slysány,

pfíëiny pfijímány a souzeny byti, nez to vse ja

zykem ëeskym.

6. Tolikéz v tëch farácb, kostelích neb Sko-

lách, ve kterychá jest pfed lety desíti slovo bozí

jazykem ceskym kázáno byvalo a dítüy témuz ja-

zyku ëeskému se vyuëovaly, aby to nyní jeStë i

budoucnë v tom pfedeSlém dobrém spûsobu zu-

stávalo, a jiní cizího jazyku správcové SkolnL

knëzí a kazatelové, kteríá by ëesky neumëli a ne-

kázali, tam uvozováni a dosazováni nebyli ; v novë

vSak vystavené kostely a Skoly v to nepotahujíc.

Â jestli zeby kde od téch nahofe jmenovanych

desíti let, tak v nové na takové fary neb skoly

Nëmci dosazeni byli a cizím jazykem kázali ; tebdy

aby vSickni do nejprv pfíStího sv. Jifí odtad vy-

byti a na místo takovych knéáí, kde pod jednou,

tu od arcibiskupa, a kde pod obojí, tu od admi

nistrator, i také správcové ákolní Ôechové do

sazeni byli. Pakli by se toho od kterychkoli kol-

latorûv do toho casu nestalo, tedy aby jedenkazdy

z nich poknty 1500 set kop groSûv ëesk^ch pro-

padl na tento spûsob: jeden díl tomu, kteryá by
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to vyhledal, druhy k zemi a tfetí do Spitála. Â

ten, jená by to vyhledal, vznáseti má tu vëc do

souda komoruího ; a tjï soud komorní zádnych

hoj emství stranë pohnané dávati nemá, nybrz hned

strany vyslyseti a spravedlivou vypovëdí podëliti,

Skod pak mezi nima vyzdvihovati nemá.

6. A jakoá jistá zpráva se ëiní, zeby nëkteré

oso by ze stavûv i také lidu obecného mezi sebou

se zavázaly, aby pfi shledáníjichspoleëném zadny

jazykem ëeskym nemluvívaly, coz na veliké zleh-

ceuí jazyka ëeského se vztahuje: protoz" jsou se

stavové s císafem o to snesli tak: Kdoz by koli

ten byl, a jsa obyvatel království ceakého jazy

kem ëeskym, umëje jej, mluviti nechtël a jiné téz

od mluvení ëeského odvozoval, aby v zemi trpín

nébyl, nybrz v pûlletë pofád zbëhlém ven ze zemë

se vystëhovati povinen byl. Л pokudê by tobo

neuûïnil, aby jáko ruàitel obecného dobrého dale

zddnych práv a svobod krâlovství ëeskëho uéí-

vati ncmohl.

7. A naposledy ponëvadá se jestë to vyhle-

dalo, áe v nëkterych místech v království ëeském,

v méstech prazskych némeckého národu lidé obcí

nëmeckou se jmenují, jezto v témá království o

áádné jiné obci mimo obec ëeskou se neví; a jak

od JM. císare, tak ani od slavné a svaté pamëti

predkûv J. Mstí. králûv öeskych nikdy vysazena

ani dopuStëna nebyla a není, ani ve Zfízení Zem-

ském a v právích Království ceského zadné zmínky

o obci nemecké se nenachází : protoá na tom jsou

se vsickni tfi stavové snesli, aby toho na budoucí

easy nikoli nebyvalo a néjaká obec nová v Krá

lovství tomto zvláStní nëmeckou se nejmenovala,

pod pokutou vys polozenou."

Tyf byly jestë jiné easy, neá v kterych uz za

padesát let rozhorekoval se Bohuslav Balbín!
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Obyvatelstva mluvícího v Cechách cesky, po ve-

likém vraidëní a rozmetání íeského národa, ovSem

opët pfibyvalo v dobë tiSsí, vSak vedlé nëho zû-

stalo ve vlasti nasí, hrnulo se sem bez v§í pre-

kááky a rozmáhalo se zde také uz obyvatektvo

nèmecké. А co bylo nejvëtsí, ba vlastní bídou?

Mezi lidem cesky mluvícím bylo aá hrûza malo

skuteënych Cechûv ; s jedné strany nejhlubsí ná-

rodní tupost a neuvëdomëlost, s druhé nejohavnéjsí

odrodilství a krevní zráda, tak tu lezel národ

ëeskу^ svym nejlakotnëjSím a nejzurivëjsím vra-

hûm na pospasy! Nèkolik Cechûv, s rozumem a

srdcem, v zoufalé zalosti pohlízelo na sríceniny

své vlasti. Za padesát let vyhuben byl v Cechách

ceskij auch, г koren vyvráven ëesky národ; vedlé

zkázy politické a hmotné jestë vëtèí byla zkáza

mravní. Slyseno zde jeSté ëeskym jazykem mlu-

viti pri více neá dvou tretinách veSkerého oby

vatelstva, ale uá nevidëno ëesky národ. Boj po-

ëal o nábozenství, ale zajel koneëné a doboufií

tam, kam vitëzové na samém poëátku mífili: ni-

koliv pouhé nekatolictví, ale ëesky národ mél

v Cechách byti zniëen. To nejjasnëji dosvëdëili

bohuzel sami Ôechové, kdoá po válce tficitileté

v Cechách zbyli. Nepèstovánaf zde potom ani

jediná vëc, na nía záviselo zachování a zvelebo-

vání èeské národnosti ! Vsechny dusevní podpory

opravdové bytosti ëeské lezely tu pokáceny, vse-

chen mravní základ její byl tu pobofen: vítëzné

jesuitství mëlo jiné starosti, nez aby ze sv^ch

Cechûv dëlalo Öechy ! Jeremiássky pláë Balbínûv

zjevnym jest toho dûkazem.

Vedle neuvëdomël^ch a neëinnych Cechûv

uvëdomëlí Nëmci a ëinní odrodilci vlastního ja-

zyka! Coz z toho v Cechách za krátky ëas mohlo

pojíti ? Uz pocátkem století osmnáctého uëinëny
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v Oechách takové pokroky jazyka nèmeckého, ze

vycházely odtud i pfíspevky k nëmeckému pí-

semnictví. Bylof uz koncem století sedmnáctého

nékolik nëmeckych knih v Praze tiSténo ; ale ro-

kem 1705 vzmáhalo se vydávání spisûv nëmeckych

v hlavním mëstè království ëeského. álechta,

která té doby bez toho uz byla naskrze nëmecká

a ponëmëilá, vynikala i zde nejvíce. Za ní po-

spíchalo ponëmëilé mëSfáctvo zvlásté prazské,

vsechen tak zvany иëeny svët a kazdy, kdokoliv

chtèl byti pokládán za èlovëka vzdëlaného. Bylaf

uz tenkráte ëestina prohlásena za jazyk selsky,

sprosty, nevzdëlany, a vyhoSfována ze vSeho ve-

ïejného zivota státního, úfadního, vëdeckého, umë-

leckého, Skolního, spoleëenského atd.

Uprostfed století osmnáctébo uveden jazyk

nëmecky do síní vysokych skol prazskych. Rokem

1764 poëaty zde vyklady krásnych umëní jazykem

némeckym, a odnárodñovací záméry na pudë ëe-

ské dafily se tak znamenité, ze prodlením nëko-

lika málo let tak zvaní vzdëlanci v Oechách o

starych pokladech jazyka ëeského nevëdëli uá pra-

niéeho, ale za to znali a s nejvëtSím zápalem

soukromë i vefejnë ëítali vsechny plody teprv

probouzející se tehdáz literatury nëmecké. Zvlásté

mladí lidé obou pohlaví uchopili se v Oechách ja

zyka nèmeckého, jímz jeatë sám tehdcjSí panovník

prusky co hrubym a sprostym na prospëch fran-

couzského ve vsí okázalosti byl povrhoval, s ta-

kovym nadsením, áe i na vefejnych ulicích, v za-

hradách, na procházkách vídáno je pohfízeny v du-

Sevním pozívání Gellerta, Hagedorna, Gleima, Gesz-

nera a podobnych oné doby básníkUv nëmeckych,

jicháto hlavní snahou bylo, aby v samfch Nëm-

cích z Nëmcûv teprvé dëlali Nëmce, aby vytiskli

ze své vlasti svrchované panství písemnictví fran-
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eouzského. NejspíSe ani nenadáli se ve své vla-

stenecké snaze, ie dobudou jazyku svému dríve

Öech nez Nëmec. Vyklady o literature nêmecké

na université prazskë velice vzmáhala se známost

jazyka nëmeckého, obliba ve spisech nëmeckych,

náklonnost k duchu Bèmeckému po Cechách v oby-

vatelstvu, jez nazyvalo se vzdëlanym. Kdyá ne-

pfátelské snaby, ukládající o úplné bezzivotí ce-

ského národa, bobuzel ovsem jen za pomoci сeské

neuvëdomosti a ëeského odrodilství uz tak daleko

dospëly, domníváno se, ze nadeSla chvíle, aby

íeské bytosti zadána byla rána poslední. Zbyvalf

té doby uá toliko selsky stav v Cechách cizotou

sice strasné sevfeny ve vèech stránkách svého

vefejného zivota, ale v nejvnitfnéjsím, domácím

svém zivoíení jazykovém posud jen potud stíhany,

pokud sám v dusevní temnotë a opuStënosti své

kazil svou matefskou feë pfibíráním do ní drahné

vselijak zkroucen^ch slov z jazyka nëmeckého,

ktery jej v mëstech a v hospodáfskych rifad ech

vrchnostenské Slechty obklopoval a pronikal. Kdyz

рak uz uznáno, ze v stavu Slechtickém ponëmëo-

vací zámér jest na dobro naplnën a v mëstském

áe nemá daleko k svému vítëzství, pfistoupeno

k tomu opovrhovanému „sprostému a hrubému"

stavu selskému, aby z nëho uëinëno muy a ve-

liky pfíspévek k „osvícenému a jemné uslechti-

lému" tëlu nëmeckému. Hladovy stroj ponëm-

ëovací, jenz pracoval v Oechách sto a padesát let,

spustën nyní az do samé národní hlubiny ëeské,

kdyz „na vrchu" byl svûj úkol vyfídil. Kdyá se-

sekáno vrchol a vëtve národního stromu ëeského,

naprazeno sekeru na jeho peñ a kofeny. One

4. prosince 1774 vydán z Vídnë rozkaz, aby

ve vsech zemích dëdicnych, tedy i v království

íeském, zfízeny byly skoly némecké. Podlé toho
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rozkazu upraveno uá roku 1775 v Praze пёте-

ckoи normální Skolu, aby byla vzorem vöem né-

meckym skolám po krajích ëeskych. У kaídém

krajském mësté sfízeno пётеckoи Skolu hlavní, a

po vsech menSích mëstech a mëstyeech, jakoz i po

vèech osadách, kde byly fary, zalozeno nëmecké

Skoly trivialnt neb obecné. Tak hnáno na jazyk

cesky vrazednym útokera tfemi proady nëmectví.

VSak ponévadá shledáno, ze skolní déti na velikém

prostranství uvnitf zemé éeské jsou temer naskrze

leské, ustanoveno, aby jim jazyk némecky uí

v nejprvnéjaím ëase Skolním byl vstëpován. Bylof

sice uz roku 1770 dvorním dekretem nafízeno, ze

vSichni uëitelé v Cechách tnusejí umëti dokonale

пётеckу, jinak ze nesméjí byti ke Skolám dosa-

zováni, ale aby koneëаé bylo zjevno, proë na

uëitelích ëeskych známost toho cizího jazyka tak

pñsnë se vymáhá, vydán r. 1776 rozkaz, aby feëi

nëmecké vyueováno bylo ve ekolách, i vSude tant,

kde obyvatelstvo Ыгko po óesku mluví. Uëitelé

ovsem jesté sami nebyli dostateëné vycviëeni v nëm-

ëiné a zápasili tudíz s pfekázkami t(m vétsími pfi

své skolní mládezi, aby vládnímu rozkazu vyhovëli.

VSak „Da hofe" ustanoveno se na ponémëovacím

plánu v lidu ceském zcela pevnè a bráno véc

velice do opravdy. Správcové normální Skoly

prazské svoláni k poradé, aby sestavili spûsob,

podlé kterého by ucitelé po celych Cechách vy-

cviëiti mëli ëeské dëti v jazyku nëmeckém v pr-

vních dvou letech skolního ucení. Sepsali a vy-

dali „rukovët, kterouz nauëeiií se jazyku néme-

ckému ve Skolách pûvodnë ëeskych, jakoz i pfi

cvicení soukromém, se usnadñuje." Tato kníáka

byla ve Vídni schválena, a dne 5. kvëtna 1777

uëinéno dvorním dekretem opatfení, Jak by ja-

zyk nëmecky v Cechách dâle Sífen a peslován
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bуЧъ mêl." Od té doby poëato v království ëe-

ském uciti jazyku nëmeckému po mësteëkách, më-

stysech a farních osadách ryze ëeskych. Tu za-

hájeno ono ukrutné mofeni uëelivé a po vzdëlání

dychtivé mládeze ëeské, kteréá teprv pfed nëko-

lika lety zarazeno ; tu polozen základ té lidomorny,

do kteréz uvrzeno cely ëesky národ, aby vyte-

ënymi dary svého ducha, aby svou pilností a svym

dûvtipem ve vsech oborech lidského zivota, aby

ve vëdè i v umëní pomáhal zvelebovati a Sífiti

äivel k sobë nejnepfátelstéjsí. Uzito nejvznese-

nëjSí a nejslechetnëjsí snaby ëeského národa,

snahy po osvëtë a vzdèlanosti, snahy, kterouz od

vëkûv vyniká v celé spoleënosti lidské, aby mu

pflpravena byla záhuba nezbytná. Co nedovedly

libenice a krvavé spalky, co nepodarilo se hlu-

bokym smrdutym, vlhkym temnym zaláfûm, co

nepofldilo hromadné vyhánëní z vlasti, loupení

statkûv, pustoSení vselikych zivností a celé zemë,

co za stopadesát let nezmohli ani kati, ani dra-

gouni, ani soudcové, ani policajti, ani jesuité ; to

nyní mëly vykonati — Skoty, to odevzdáno k vy-

fízení — uëitelûm!

Aby novym ústavûm ponëmëovacím získáno

bylo jeSté více slly a dûlezitosti, aby rodiëe se-

znali, proë vlastnë jejich déti musejí záhy a pilné

uëiti se nëmecky, oznámeno r. 1780, ze do ükol

latinslcych, kteréz byly té doby jedinymi stfed-

ními Skolami v Oechách, jedinou cestou, po které

se mohlo dojíti vûbec k nëjakému vzdëlání vys-

Símu, nebude pfijat nikdo, Moby neosvèdëïl do-

Jconalé známosii jazyka nëmeckého. Mimo to bylo

touá dobou nafízeno, áe „dëti v Oechách nesmejí

byti pfijímány na uëení se femeslûm, pokud by

se nevykázaly vysvedéením, ze aspoñ po dvë léta
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chodily do skoly normal ní, totiz êe se ucily në-

mecky.*

Takovym spûsobem rozestfena po celém ëe-

ském národë hustá síf ponëmëovadho násilí, je-

muz mohl ujíti jedinë kdo vûbec do Mdnych skol

vstoupiti nechtël. Národu nasemu dáno na vy-

branou: „bud nauë se nëmecky a ponëmëi se,

aneb zûstan ode vselikého vzdëlání dokonale od-

loucen." Patrno, ze národní zivot ëesky na obou

stranách byl stejnym nebezpeëím ohroáen. Kdo

vstoupil do Skol, nemaje z domova ani nejmen-

sího ponëtí své národnosti, mimo to ze odevzdá-

val se duSevmmu mofení jazykem cizím, uz více

neá zpoly byl národu svému ztracen. Soustava

vyuëovací od nejniásí skoly farní v osadé ven-

kovské ai po vysoké Skoly prazské byla tak pro-

myslena, propracována a nastrojena, áe ëesky syn

o své národní zvlástnosti nedovédël se nic pobí-

zejícího, povznásejícíhoi, radostného; kdekoliv o

ní pfi nëm zavadèno, vstëpován mu pro ni cit ne-

tecnosti, hanby a opovrzení. Za to vënována nej-

pilnéjsí péëe, aby sobé zamiloval jazyk a ducha

Nëmcûv, aby umëje nëmecky povazoval se za ëlo-

vëka vzdëlanèjSího a vySàího neá jsou jeho re

dice na ëeské vesnici, aby ze svazku národnosti

ëeské co „nevzdèlané a vzdëlání neschopné",

která mu neposkytuje ani zádné spûsobilosti k na-

bytí úfadüv a k ëestnému postavení v zivotë spo-

leëenském, naprosto vystoupil a k národnosti në-

mecké véím áivotním snazením, veskerou dusevní

ëinností svou se pfidal. Vrazedné tyto záméry

ponémëovací ve skolách ëeskych dosly bohuzel

velikého naplnëní. Mládeá ëeská, procházející

odnárodñovacím strojem od nëmecké trivialky aá

po universitu prazskou, pfeváánou vëtsinou svou

nemóila se. Tfeba známost jazyka némeckého
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nebyla pfi ní dokonalá a správná, duch její bral

na sebe povahu némeckou, snahy její pohybovaly

se v kruhu nëmeckém; nebyvsi nikdy z uvédo-

mëní ëeská, stala se s nadsením a s láskou në-

mecká. Ponémcovací sfízeaí Skolaí, soastavnë

upravené v (Sechách mezi lety 1774—1780, byla

blavním pramenem, z nehoz proudilo se odrodil-

ství a zrada v národë nasem. Z tëch Skol vysli

ëestí synové, ktefí pak po vsecheu zivot svuj

Osvëdcovali se co nejvétsí skûdcové svého matef-

ského jazyka, co nejzufivëjsí tupitelé a odpûrci

národnosti ëeské, co nejochotnëjfií náhonëí a jed-

natelé ponëmëovacího plánu v Cechách ve vsech

oborech spolecenského zivota a vefejné správy

obcanské. Vsechny kanceláfe státní a vrchno-

steaské byly v Ôechách za dvacet let naplaény

takovymi odrodilymi. zvrhlymi Cechy, ktefí ne-

hledali vyznamenání v nicem, leda v urázení, ha-

nobení a tyrání svého národa, své vlastní krve.

Gech, jenz ani triviální skolou farní nepro-

Sel, nemohl ovsem ua nejnizSích skolách vesnic-

kych nabyti vzdëlání jiného mimo trochu ëtení,

psaní a poëítání; slouzilf pak odrodilcûm a Nëm-

cûm za nejvhodnëjSí terë ohavnych vtipûv o pfí-

rozené hrubosti ¿eského národa, o „selské" ne-

spûsobilosti jazyka ëeského k vysSím duSevním

snahám lidskym!

Lidnatosti v Cechách pfibyvalo v století osm-

náctém dosti rychie. Z tëch 800.000 lidí, ktefí

po vrazednych záhubách války tficitileté v této

ubohé zcrai zbyli, roku 1754 napocítáno zde opët

nz bez mala 2 miliony a r. 1780 pûl tfetího mi-

lionu; z tëch byly více neá dvé tretiuy stale roda

¿eského. V tora materialu pracováno ponëmëovacím

strojem velnii piinë a dosti Sfastnë; ale to vse

jeëtë nestaëilo plánûm, pro království ceské se
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stavenym; zdálof se akûdcûm a hrobníkûm ná-

roda Óeského, 2e to vse jde jeStë velmi pomalu.

Aby pribylo pomahaëûv, na újmu zákonûv zem-

ь;куcЬ. otevfen cizozemcûm uplnë volny vstup do

Cech a na Moravu, ëíma opèt veliké mnozství

Nëmcûv do vlastí naSich se pnstëhovalo, nebof

k jinym cizozemcûm „lidumilny" zákon o domácím

právu v zemích koruny ëeské nehledël, jinych

cizozemcuv sobë zde nepfál. VSak uá v hlubo-

kém temnu osudûv lidskych klíëila nová doba ëe-

ského národa. Kdyz neelechetná zásf nepfátel

dokroëovala nejvySSího stupnë krvelaëné zufivosti,

kdyz po stopadesátiletém fádëní na rodné pûdë

ëeské odvëcí skûdcové plemene slovanského uz

poëali radostnë rozhlízeti se 8 dostoupeného vr-

cholu svych tuzeb, kdyá v Oechách opravdu z ce-

lého tislciletí, co národ ëesky v nich vznikl a bud!

slavnë bud trapnë áil, bylo nejhûre : tu \xi z nej-

hlubSího lûna sevfeného a strápeného lidu ëe-

ského znenábla vzprímovalo se pokolení nové,

v nëmz opët vrozená jiskra vëdomí národního ne-

prátelskym sichrem rozdmychána byla v mocny

zar svaté a hrdinné lásky k vlasti, z nëhoa vze-

Ш kfisitelé zívota, obranci práv a mstitelé cti

ëeského národa. Y drubé polovici století osm-

náctého vystoupila v Óechách rada muaûv, kterí

osmëlili se vefejnë povëdëti , 2e jazyk Sesti mi-

lionûv lidí v Cechách, na Moravë, ve Slezsku a

v Uhrách, jazyk nálezející mezi nejdokonalejsí

feci na svëtë, jazyk, jenz z dob minulych honosí

se takovou hojností plodûv vëdeckych a umëleckych,

jazyk, jenz proslavil se v dëjinách osvëty evrop-

ské a jebozto známostí svého ëasu i panovníci

jinych národûv se chlubili, boden jest lepSích osu

dûv, neá do jakych uvráen byl. Poiíato nej-

dríve spûsobem ryze vëdeckym dokazovati tehdej
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Sím tak zvanym vzdëlancûm v Cechách dokona-

lost a vybornost ëestiny, psáno latiné a nëmecky

obranu materStiny pro neuvëdomèlé a odrodilé

Ceehy jakoz i pro Nëmce v kruzích uëencûv.

Vedle toho poëato obraceti vëdecky zfetel k dë-

jinám ëeského národa, aby s té strany úsilí o

vzkfísení ëeského jazyka nabylo mocné podpory.

Muzové, ktefí oné doby v první fadë podnikli tu

obrovskou práci, uëiniti z Ôechûv opët Cechy a

sjednati jazyku a jménu ëeskému opët právo a

úctu ve vlastní rodné zemi jeho, muzové, jichzto

památka nám i vsem pñ'Mm pokolením ëeskym

jest a bude velice drahá a svatá, jsou Adaukt

Voigt, Fort. Durich, F. Procházka, F. Pelcel, J.

Dobrovsky. Kolem tëchto muzûv sestupovaly se

kruhy jinych nadsenych milovníkûv vlasti, kteñ

snahy jejich Sífili ohnivym slovem na celém pro-

stranství ëeském mimo úzkou spoleënost uëencúv.

Po spûsobu znamenitého spisu Balbínova, jeja

Frant. Pelcel r. 1775 v pûvodním jazyku latin-

ském poprvé tiskem byl vydal, aby jím hnul my-

slemi lidí „studovanych", spisovány obrany jazyka

ëeského mluvou ëeskou pro vseobecnou potrebu

vlastenskou, na povzbuzení vsech rodilych a na

obrácení vsech odrodilych Cechûv. V té dobë

slova „vlastenec" a .vlastenectví" do jazyka ëe-

ského polozena a po celém národé rozsífena.

Spûsob, jímz" tehdejsí Óechové uvédomëlí

к svym krajanûm neuvëdomëlym a k odrodilcûm

mluvili, byl ohnivy" a dûtklivy. Bylof zajisté po-

tfebí, v samych základech otfásti tou obecnou

myslí ëeskou, bud otupenou a uhnëtenou, bud

zvrhlou a spustlou. Shledáno, ze první práce

vykonána bуЫ musí v lûnë národa samého, pak

teprv ze bude na ëase obrátiti se proti stranë,

s které vSechno nestëstí na národnost ceskou uva
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leno bylo. Nejdfíve musilo byti v Oechách více

uvëdomëlych, svého jazyka milovnych, svá práva

znajícícb, svych dëjin povëdomych Cechûv; nej

dfíve musili Cechové sami poznat, jak se chovají,

co ëiniti jsou povinni a jaky zloëin na nich еe

páSe: aby náprava vSech nefestí a utrpení byla

mozna. A v tom ohledu vidíme, ze tehdejsí pfední

rvlastenci", ktefí tuto vnitrní agitaëní ulohu na

sebe vzali, vëdêli, jak ji vykonati.

Napríklad polozíme zde nëkteré vëty z „Obrany

jazyka ëeského proti zlobivym jeko utrhaëom, téz

mnohym vlastencûm, v cviëení se v nëm likua-

vym", kterouz sepsal jeden z nejëinnëjsích Sirite-

íüv a podnëcovatelûvj národního vëdomí ëeského

v onëch ëasích, Karel Hynek Thám. Kdyá byl

vyznaëil, jak vytecní spisovatelé jazykem ëeskym

díla znamenitá byli sepsali v stoletích minulych,

kdyá jazyk ëesky byl jazykem státu ëeského,

obrací se k souëasnym krajanûm svyœ tëmito dû-

raznymi a vroucími slovy: „Ó jak uzasnou nad

tëmito jmeny kfepcí jonáckové naSi, jizto umëjíce

nëco o uëenosti a zivotech cizozemcû zvatlati, uz

se popínají a umëlymi byti se domySlejí, kdezto

jim o uéenosti a ëinech krajanû, o pfíbëzích vlasti,

kteréz vëdëti jim nálezí, zprosta nic vypravovati

nelze." . . . „Ejhle otcû naSich pro zachování a

vzdêlání jazyka svého horlivé snazenství, a hrubé

pfedsevzaté préce, ejhle hrozná nebezpeëenství

zmuzile a hrdinnë podniklá! Rdëte se hanbou

potomkové jejich, daleko, daleko od Slepéjí slav-

nych pfedkû uchylení! Rdëte se vSichni, jiáto ó

zel ! v jazyku, od pfedkû vzdy zachovaném, roz-

hojnëném a zvelebeném nepovëdomi jsouce, mrzce

jím zhrdáte ! B^Ète se i vy, ktefí jste v stfeáeni

jeho nedbanlivymi a lhostejnymi se prokázali a

snad ziiouby jeho íádajíce, rozmanitych k vyko
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fenëní jeho rad podávali! Ó jak truchlou pro büh

za dnû nasich jazyk cesky vzal proménu I Nevy-

pravitelná zajisté jest ueváínost a bezsmyslnost

jazyka, v némz zplozeni jsme, kteréhoz pfedci

chtíce zachovati válecnym pred nepfátely hájili

ramenem, lehce sobë vááiti, zavrci a dokona z vlasti

své vyhlazovati. O, kdyby nyní ozili milí pfed-

kové Basi, kdyby procitl M. Jan Hus z Husince,

Earel Zerotín, Daniel z Veleslavína, Jan Amos

Komensky, Bohuslav Balbín a jiní, ó jakby se

mutili, jakby zalostili, vidouce, áe jazyk jich mi-

lostny, od nich vzdy velebeny, za dnûv nynëjSích

od samych vlastencuv hanebnë zanedbán a potu-

pen jest, pfeuslechtilé pak jich spisy a práce po

rûznu rozmetány prachnivëjí a cervivëjíl ..."

»Vás viním ó Metí zemané a slechtici, jiáto likna-

vostí a nedbanlivostí jste takmér zvásniveli. Milost

k vlasti vasí, kteráz vzdy plápolati má, uhasla, a

lásku k vlasti v srdcích krajanû uz ni se snad

zanicující udusila. Vy, kterymz nálezí byti pu-

vodci a podpürci dobrého vlasti a slávy jazyka ma-

tefského, tím pak pñkladem krajany k podobnému

úsilí chvalnému ostnem pobádati, ó áel I kmen

jste mijící, Ôechûm k lhostejnosti podnëtu dáva-

jíce a od podnikání prací vlasti platnych zúmy-

slnë jich odvozujíce. Skíemenili jste se bídníci,

vlast svou ¡potupivSe a o zem jí udefivse. Nebof

pfilnuli jste k libostem, rozkosí a vilností drázdéní

v nejmrzfií rozmary a prostopáSnosti se vydavse,

tápáte se v nich a se pohfizujete. Úprava, skvost-

nost, zpupnost a lakota osedlala vás tak, ze není

lze nééeho vlasti prospèsného obmygleti, tím méné

co predsevzíti a v skutek uvésti. Ó béda váml o

kterychi kdyz potomkové nëkdy uslysí, drkotati bu-

dou. O kéz jména vase v potomství na vèky zprách-

nivëjí, by potomkové pomníce na vás neobnovili
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trud a áalost svou. Vám väak muzi rodem zna-

menití, milostí vroucí k vlasti zanícení díky naSe

s ochotností vzdáváme, velebíce Slechetnost mysli

vaSí, vy ubohych truchlících Óechûv jediná jste

potëcha, ve vas oni doufají, ktefíz slávë od pfedkûv

vzaté zlymi obyëeji nedáte bynouti, zádné práce

k navrácení kvëtu jazyka naseho neliknujíce. Ó

jak se blazí, jak plesá zemé ëeská, ze v lûné

svém takovych jeStë chová vlastencû, ktefí úsilím

svym nejchvalitebnëjSím jak sobé, tak vSem 6e-

chûm v potomství povësti dobudou nesmrtelné." . . .

,0 vzezfete vlaatencové, ktefí jazyka svého dle

príkladu svrchu pravenych zemanûv opovrhSe,

zádné dosavad péëe o znalost a vzdëlání jeho jste

nemëli I Nebot zdaz zkusenost toho nedotvrzuje,

ze mnozí z vlaatencû z jazyka otcovského ani

zbla neumëjí a umèjíce jej za nëj se stydí, drze

jej lehëí a byzdí? Zdaz mnohdykráte sbiedáno

není, ze jacísi lidé, zhouby jazyka naseho ááda-

jíce, snaznè o vyplenéní jeho usilovali, avfiak v brzce

uzrevSe, ze vsecky jich zlostné obmysly a tajné

úklady v drf uvedeny byly, o nic se více nepo-

kouseli. Tím se dalo, ze mnozí pro ëest a slávu

jazyka naSeho k mnobym uz pracem ruky pfici-

nivse, tím vsak byvse zdëseni od chvalného pfed-

sevzetí svého upustili a zlenëli, nevëdonce se ja-

kym stítem proti Sermûm obecnych jazyka naseho

odpûrcû obhájiti. Neuzasni nad tím, vlastenëe

laskavy, ale pomni, ze na vëtSím díle lidé ceStinë

zprosta nepoucení, pfeuSlechtilych vlastností je-

jích neznajíce, tak o ní pleStí a ávou, jako slepci о

barvách bezsmyslné rozsudky ëiní. Veskeré vSaîc oné

zlobivé zbëH didky a utrëJcy mamy a nicemny

jsou. Nebof kazdy v jazycích sbëhly clovëk svëd-

citi musí, 2e jazyk slovansky neb ëesky takovymi

jest u&lechtën vlastnostmi, 2e v nich cizích jazykûv



— 27 —

dalece pfesáhá. Тёc jistá jest, ëе jazyk пае v do-

leonalosti a jadrnosti nad jiné pfedeú* . .. ,Zmu-

dfete tedy uz jednak zhloupëlí a posetilí tvorové,

nechtéjte více potupovati a zavrhovati jazyka

onoho, o kteréhoz uzitku rozmanitém a vlastnostech

znamenitych dosti uz nyní pfesvëdëeni jste. Neb

zdaz tupost a posetilost vaSe tím jasnëj&i nebude,

ëím urputnëji a zlobivëji pravdé svètlé na odpor

budete? Bëda рak vám, jiëto o vyhubení milého

jazyka naseho jste se pokusili. Vyhnëte z vlasti

naSí lidé krutí do pustin dalekych, tam рak osa-

mélí strasti toliko a lopoty pocifte, mrzkych po-

klesek v touhách a ápëní pykajíce ! Pomnëte, bíd-

níci, ëе zálohy jazyku ëeskému strojíte nadarmo,

nébof zijí jeStë Ccchové, ktefí vlast zamilovavse,

o rozeífení slávy její vSt vûît a úsilím se snaèí,

tak, áe krajany prízní a Stëdrotou svou vzbuzují,

aby stuzíce mysl a áádnych se nehrozíce pohrom

perem svym vaemoznë ji zvelebovali. A vëc jistá

jest, ëe mnozí z naSincû za dnû nynëjStch se

vydafili, jiáto nejen slavné pïlbëhy a pamëti zemë

ceské ni v zapomenutí pfiSlé snaznë shledávají,

spisují a v známost uvozují, ale i ucené práce a

památky predkûv sprvu zavrzené, po koutech

rozmetané, dílem zettelé, opët na svétlo vydávají.

Proëez znajíce také muzi cti vlasti své zádostiví,

áe netoliko rozSírení pfíbëhû a uëenosti vlasten-

ské, ale téz vzdëlání jazyka prirozeného národy

oslavuje, jazyku ëeskému zahynouti nedopustí, no

tai chrániti ho a obhajovati neobmeSkávají."

Tak v letech osmdesátych minulého století

na pudë ceské hnaly proti sobé dva proudy ná-

rodních snah: jeden stary divoce rozvlnëny, vse-

chen pûvodní zivot v této zemi uá po pûl druhá

Btoletí pustosící, nëmecky ; irvibf novy, od tich^ch

praménkûv svych jeStë málo vzdáleny, v rozvali
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nách domácí národnosti vgechny jeStë zivota

schopné koh'nky peëlivë vyhledávající a zavlazu-

jící, ëesky. Onen mël pfi sobé veSkerou moc

ústrojí státního ; tento vroucí lásku k vlasti në-

kolika soukromníkûv: onen poskytoval dûstojen-

ství, slávná vyznamenání a hojné odmëny hmotné ;

tento stihán byl poniSováním, úsmësnoa potupou

a vyhrûzkami hmotné bídy. V té dobë narodil

se Josef Jungmann.

II.

Jungmannovo dëtstvi a jinosství.

Z chudiny, z které lidstvu nejvíce blaha bylo

vzeslo, má pûvod svûj i tento náS oslavenec. Na-

rodilf se ve vsi üdlicích, malé rolnické osadé asi

tfi hodiny cesty od Berouna na byvalém panství

kfivoklátském, dne 16. ëervence 1773. V pamë-

tech svého zivota, které spisoval co kmet dva-

asedmdesátilety , vzpomíná téi nëkterych vëcí

z svého dëtství. Ackoliv niceho v nich nepozna-

menal o svém otci, máme pfesvëdèení odjinud, ze

to byl clovëk velmi pfiëinlivy, rádny, vyssím snahám

dusevním naklonëny: vypravilf z chudiëké zivnosti

své rolnické tfi syny na universitní studie praz-

ské. Nezhladitelného dojmu zauéchala v mysli sy-

novë matka. Vypravujef o ní náS oslavenec z roz-

liënych dob svého zivota s nejvroucnëjsí láskou a

s tklivostí srdce nejalechetnëjsího. „Mne máti má

ni co zrozenátko bohu obëtovala a k oltári jeho

co knëze budoucího slíbila." RMáti moje, svatého

obcování osoba, mêla píezivou fantasii. Ona kdyá

nëkdo z rodiny umrel, duSi jeho jak fíkala nejen

v soumraku a v noci, ale i ve dne vidëla, ba

i pfes pole jdouc jeho pohledu zbaviti se ne
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mohla. Pri tom náuka o oöistci jí hluboko vstí-

pena svou bru mêla, proëeá nejeden neboztík od

ní mSemi, postem, modlitbami, almuznou z oëistce

vybaven jest. Zlí lidé ji ousméàuë pfezdívali

duèièka. Ш co mladé holëiëce zdávalo se, ze

jí kdoB, a to musil byti ustrasené mysli nëktery

neboztík, na zádech sedí, an ji záda v pravdé

bolívala. V pozdëjsïch letech ta bolest préstala,

v stáfí pak opravdu se shrbila. Ostatnë rozumná,

dobrá, pobozná, zpívala denné, ba cely den samé

nábozné písné, vse z pamëti." Dusevní povahu

matcuiu zdëdil Josef Jungmann, jak sám v pamë-

tech svych k tomu nasvëdcuje. „Já byl v mladosti

své pobozny nejzivëjSím citem, coa ne tak ze àkoly

jako od matky své jsem odnesl, a po vsech pro-

mënách z té strany mnou zbèblych zûstala mnë

neodñatelná víra v boha, kterému oddán jsem,

v nëj vsecku nadëji skládaje." . . . BKdyá jsem byl

asi Sestilety, pfipravili mne poprvé k zpovëdi a

ku prijímání. JeStë v svém 72 roce pamatuji s po-

hnutím ten blahoslavny cit, ktery tenkrát mi celé

bytí mé oslazoval. Já pfijav sv. hostii se cítil

ëista, svata, blazena, a zádal sobé, abych tu chvíli

vzat byl do nebe, kamá náleáeti jsem se cel^m

srdcem cítil, a obával se, abych zûstana na svétë,

neprovinil se snad nëëím. ëímá bych nabyté mi-

losti bozí opét potratil." Vzpomíná têi svého

prvního uëitele v Udlicích, Husáka, a pak ze co

dítë v rodném místë svém cistou mluvu èeskou

slychával, coá v pamëti jeho tkvêlo tím zivéji,

ponëvada po nëkolika letech pfised do své rodné

krajiny, nalezl tam v té vëci velikou promënu.

,Povstal tam Jachymov. Jakysi písafík ke mnë

se hned pfitulil, znamenaje po kabátu, ze musím

byti z Némec a èvandrkuje mnoho s radostí do-

lozil (po nëmecku) : Mluvíme zde vSichni némecky.
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Myslil jsem, tys Némec a vidíS po nëmecku

Oddech sobé v kole svych pfíbuznych, radova

jsem se, ze vzdy jeStë hlaholy tam zní uchu mémo

vítané. Avsak nebyla ëista ta radost. Uz jin

ne jako za starodávna kamna hrála, ale dávala

hic; nebyli to ti samí ale byli ncemlich ti lidé atd.

Skola vesnická za oné doby nevedla clovéka

daleko ; v Udlicích nebylo v té vëci lépe nez kde-

koliv jinde. VSak* pokraëování v uëení skolním

nebylo v tëch letech, kdyz JuDgmann vysel ze

Skoly udlické (1784), po celych Óechách uz moznc

jinak, leda cestou vládní soustavy ponëmcovací.

Do toho vrazedného proudu uvrzen byl mlady

snazenec udlicky v radách prvních. Jak se mu

vedlo, kdyá ze Skoly ryze éeské uveden byl (1785)

do normální Skoly berounské, vypravuje sám takto:

„Kdyz jsem vstoupil do némecké Skoly u piar:-

stû v Beronné, desítilety pacholík, umël jsem

ëesky ëísti, psáti a poëítati, zpíval na krachte,

vrzal na houslích a mël mnoho chuti k nceni.

Ucitel byl mlady piarísta, vysokého zrostu, ëerve-

ného líce, veselé tváfi, nesedal na kathedfe, ne-

brz ze málo zákûv bylo, vzdy po Skole se pro-

cházel drze v pravici rákosku loketní, jakou vy-

klepávají se Saty, které velmi rád uzíval co pro-

stredku nejen k mravnímu vychování ale i co po-

budky k pilnosti a napomáhání pamëti, pfi ëemá

se vzdy samolibë ulizoval. Nebof ktery z nás

odríkával lekcí, sfastny byl, jestlize bez klofce

neb Svihu nëjakého vyvázl. Coa trudno bylo, an

my na vëtSlm díle pouzí Cechové, a katechysmus

(jiného jsme nepoznali) pouze nëmecky a pan

uëitel pouhy Némec. Já jestë dobfe proèel, maje

pamë£ ëerstvou a pilnost neobyëejnou. Umël jsem

celé listy z pamëti, ac jsem z nich sotva dvë tfi

slova rozumël."

">

V
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Toto dusevní trápení ëeskych dëtí jazykem

nëmeckym, pfi kterémz bylo az pfíliS patrno, áe

nemá prazádného úcelu védeckého, ponévadz celé

uëení Skolní zálezelo jedinë v bezmyslénkovém

papouSkování katechysmu, bylo jestë znaënë roz-

nmozeno osobní nevzdèlaností ba príkrou suro-

vostí uèitele sama. „Rákoskovy" spûsob vyuëo-

vací a vychovávací netoliko v normálních ale i

y gymnasialních Skolách ponëmèovacích, zvlásté

v tlch, kteréá byly ve správë piaristûv, byl po

vlastech ëeskoslovanskych obecnym pravidlem a

trval v ohavnosti své po vSechen ¿as, pokud ono

josefinské sfízení skolní nebylo vyvráceno nátla-

kem národního hnutí ceského a vlivem volnejeí

doby evropské. Jungmann vypravuje nám, ze ne-

obycejná pamëf a zelezná pilnost jeho odvrátily

od nèho rákoslcu nëmecJcého uèitele v Вeroиnё.

Ysak rákoska sprosfáctví a surovostí nëmeckého

vychovatele pfece zastihla mravného a nad míni

pfiëinlivého pacholíka ëeského. Takovy mizerny

Nëmec, jemuz nebohá ëeská mládez v nizaích a

stfedních skolách josefinskych odevzdána byla, ne-

mohl sobë vûbec ani pomysliti, ze jest nad ní

dosazen pro nëco jiného, nez aby ji dusevnë a

tëlesnë moril a tryznil neustále, af ona dëlà co

délá, ëi ve skole 6i mimo skolu. Nejnevinnëjsí

hry a zábavy dëtské, nejprirozenëjSí projevení

mladosti byly mu pfi ní podnëtem k hrubym fore

stûm tëlesnym. Toho zakusil také Jungmann.

Vypravujef ze své zkusenosti berounské tento

pfíbëh : B Jednou jsem té rákosky pfece zle zaku

sil. Bylo parno. Vybídlo se nás nëkolik zákûv

koupati se v Litavce, potoku nevelkém. Pfisel

náhodou pan profesor a skrze olsiny nás vidël.

Konec radosti. Druh^ den exekuce. Kaády hfí-

sník musil kleknouti a rozhrnuv sosy polibiti zemi,
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pH cerna p. profesor umèle a cvicnë jemu na za-

dek ránu sviznou vymëfil, a to tak dlouho opa<-

koval, az dle zdravého ásudku jeho spravedlnosti

zadosti se stalo. Já ubohy nevëdèl, kde jsem

pro stud a zalost, poznav a slySev i cítiv pouejprv,

ze koupati se v Litavce brozny hfích jest. To

mne arci zastrasilo, ze jsem po nëkolik let kou-

pání v ohavnosti mël."

Prosed normální Skolou berounskou a dle

zákonûv o násilném ponëmëování národa ëeského

vykázav se dostateCnou známostí „úfadního" ja-

zyka rakouského, ktery mël státi se jedinym ma-

tefskym jazykem vèech národûv v monarchii habs-

burské zijících, Josef Jungmann r. 1788 pfisel na

piaristské gymnasium Nového mèsta Prahy. Zde

nenaSel zádné zmèny tobo poradku, v jakémz byl

vézel v Berouné; vsechno uëení i zde dle nafí-

zení z r. 1780 bylo nëmecké, majíc za blavni

úcel, aby mládez ceská v tom jazyka dospívala

k dokonalosti vzdy vètsi a vëtSi. Celá рak ta

úloha odevzdána byla pcmëti, kterouz jediné pfi

ubohé mládezi péstováno ëi spíse namáháno a

tryznëno. V tëchto smutnych ëasích jedinou ra-

dostí, jedinym zotavenim zdarného syna udlického,

byla touba k srdci matefskému. Vzpomínáf jesté

co kmet této své tehdejSi touhy po domovu ve-

lice zivé. „Touha po domovu jest dëtem, zvláSté

v samotë venkovské neb dokonce horské vycho-

vanym jako vrozena. Pamatuji jeStë ty sladké

chvíle, v kterych jsem ze studii co mlady hocb

domû se tëSival, domû pospíchával, doma se ra-

dovával. Kazdy koutek v svëtnici vital jsem co

stary známy, jedinë se divé, kterak se vzdy menSi

vSecko mi zdálo byti, neá za dëtinství moho by-

valo : svëtnice uzsí, stûl nizSí, vSe menaí, áe já

vëtSi vyrostl. Jeden rok na Stëdry dea byla tuhá
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zima, sm'h se chamelil, vítr studeny boufil. Matka

moje stojíc u okna pravila: „Bëda tém nebohym

lidem, ktefí dnes na cestách jsou v té nehodè.

Nedlouho, ajhle já tu skfehly, ac radostny pfijdu,

putovav ëtyfi mile k zádanému stëdrému veëeru.

Za hodinu nesnáze zapomenuta!" Vypisuje tak

dojemnym spûsobem uz na krátko pred svym hro-

bem svou neskonalou radost z návratu v náruë

matcinu, v dûm otcovsky, v rodny kraj svûj, Jung-

mann nemobl opomenouti, aby nesnaáil se, ze své

zkusenosti a ze svého nezkaleného citu pfiroze-

nébo vyváziti naucení váeobecné. Konëíf svou

vzpomínku témito slovy: „Vychovatelé! vу ktefíz

mládezi takovfch radostí nepfejete, srdci jejich ve-

liké násilí ciníte,"

K ëemu celou Skolní soustavou smérováno,

aby totíz dêti ëeské za nékolik leí umëly lépe

nëmecky nez ëesky, toho dosazeno i pri Jung-

mannovi. Nebylof v synu udlickém , skvëlymi

dary ducha hojné nadaném, posud ani probuzeno,

tim mènë pëstováno vedomí vlastní národnosti;

vyuëovaci plán nëmecky chopil se jeho vyteënych

schopností a kofistil z nich jediné k svému úëelu.

V dospívající mysli, odtrzené od pûdy své do

mád, poëal mizeti zivy pramen jazyka mate?ského,

a ve vеkи jinoSském objevoval se uá nluboce za-

padlym. Neslyse po devét let ve ákolách ani

slova ëeského, jsa po ten cas nucen a koneënë

zvykly, aby o váem, 6emu se nal, myslil po në-

mecku, rodák z ryze ëeské vesшëку, stale zije

v samëm stredu národa ëeského, octnul se uá po

odbytych studiích gymnasialních na trapnych roz-

pacích, kdykoliv sebe mensí známostí jazyka oe

ského mël osvëdëiti se ! Pfiznáváf se k tomu sám

za jinou pfíëinou, kdyz vypravuje o jedné své

vedé v mluvení, která ovвeт téz padá na ú(et

Hatlge iidí Vil, 3. 2



— 34 —

tehdejSího zvráceného skolství. „Jedna z mych

chyb byla kvapné zajíkavé mluvení, koktání, je-

hoz pfíëimí hledával jsem v ústrojí chybném od

pfírody; vsak ze ani v dëtském vëku ani v do-

spëlém stáfí toho nebylo, musím to pfipisovati

jediné vychování skolnímu. V tëch tfídách, kdeá

jsem se nejvíce z pamëti uëil, nejvíce jsem té

chybë podroben byl, aá teprv zrostly a rozum-

nëjSí sám jsem se poëal v mluvë zdráovati a

zdlouhavëji a lépe mluriti, coa mi se dafilo, kromé

kdyz násiiaé mysl má pohnuta byla, aneb kdyz

jsem sklenici piva neb vína vypil, tu jazyk ne-

staëil a já koktal. Nejhûfe bylo mi, kdyz jsem

Неskу mluviti chtël, tu mysl rychlá klopejtala pfes

slova neohebná, nepfíruená, s tëzkostí hledaná.

Nëmëinu jsem více na snadë mël, aë ne doko-

nale. Stalo se, ze jsem uz filosofii studuje v prázd-

ninách pozván byl od stryce svého, kdez nëktefi

z pflbuznych jebo stolovali. Mysl jeho zahfála

se veselostí obecnou, pfipíjením atd. Já poca:

zivëji se míchati v rozmluvu, ale mysl ubíhala

tryskem, an jazyk vázl v tenatech; vzdy mnë dé

vêt nëmeckych vyrazû tanulo na mysl nez jeden

cesky. Tu jedna z hostû v prostosrdeëné upfím-

nosti pronesla ta mne ohromující slova : „já vzdycky

slychala, ze jen v Otroëinovsi (odtud byla) kok-

tají, ale nalézám to i v Udlicích." Vsecko se za-

mlcelo, já se pyHl hanbou a zlostí a cítiv nedo-

statek materêtiny hned jsem sobë umínil, jí se

lépe pfiuëiti. Od té doby jsem v pravdë stal se

ôechem, aspoñ vûlí uprímnou."

Tu stojíme u prvního vytrysknutí národního

citu v patriarse novovëkého písemnictví naseho,

v nejfiinnëjsím své doby buditeli ëeského vëdomí.

Aá na takové konce uvedlo jej ponëmëovací ústrojí

skolní, áe mu pokazilo zdravá mluvidla a uvrhlo
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jej v hanbu ve spoleënosti mènë „vzdëlané" neá

byl on; le jej zrmrzacilo na tële a na duchu!

Kolik tisíc Oechûv, z nichá mohli byti lidé

svému národu ca prospëch a sуé vlasti na ozdobu,

ínstalo v takovémv dusevním zmrzacení nevëdomky

po cely zivot ? Ze Jungmann sám v sobë se vzpa-

matoval co Cech a ze nastoupil dráhu vlasteneckou,

musíme pfiëítati toliko vysèímu ïízení osudûv lid-

sk^ch, kteréz" neustanovilo, aby národ ceskу za-

hynul. Národní probuzení se Jucgmannovo 'jest

tím vyznamnëjSí, ponëvadá stalo se uplnô тлшno

ta ohniska, z kterych onoho ëasu u2 vyfjiehoval

plamen vlaetenectví. Z priznání vyse p'olozenéha

zajisté patrno, áe Jungmann co dvac<,'díety jinoch

(1793) jestë neaabyval se cítánlm dpisûv ëeskycb

a áe ho uplnë tajna byla Thamo,va obrana jazyka.

ëeského, vydaná uá pfed desíti lety. Ani tehdejSí

dosti hlasitë na vefejnost вe rozlehající ozvëna

vlasteneckych snah ze soukromych spoleëností

praáskych nedotkla se dfímajíclho velikána udli-

ckého. Zilf Jungmann jeStë v tom vëku svém

zcela mimo kruh dusevní ëinnosti ëeské ; jinak vëru

není lze pomysliti sobë, ze sám vfely, vnímavy

jeho cit byl by odolal kouzelné moci svatého zá-

palu pro právo a 6est zubozené vlasti.

Umysl jeho : státi se öechem, vznikly v duchu

zahanbeném z príëiny, která s ruchem vlasteneckym

nebyla v áádném spojení, doSel odûvcdnëní, utvrzení

a vzmocnëní svého na vysokych ikolách prazskych.

Pûsobilif na nich oné doby, kdyz Jungmann v në

vstoupil, mezi mládezí ëeskou pro dobro a ëest

vlasti dva muí ové: dûmyslny dëjepisec Pelcl, od

roku 1793 profesor feëi a literatury ëeské, a ve-

lebeny milácek tehdejsího studentstva praáskóho,

slavDy rodák královéhradecky, krajan Balbínûv,

Stanislav Vydra, profesor mathematiky. V studu-

2*
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jícím jinochu, v kterém jen sebe slabSí jiskra

citu vlasteneckého tlela, v tora témito dvéma zna-

meuit^mi uëiteli a vërnymi syny ëeskymi rozdnr/-

chána byla у 2ár na vèky neuhasitelny. Ze Skoly

tëchto dvou muzuv, jichá povinni jsme vzpomínati

s vdëëností nejvëtSí, vySli Antonín Jaroslav Puch-

mayer, Sebestyan Hnèvkovsky a oba bratfí Ne-

jedlí, spisovatelé CeStí, jimia novovëká doba ná-

rodního písemnictví potala. Z jejich Skoly vysel

téz Josef Jungmann, jenz oväem i snahou i schop-

nostmi, i pfiëinlivostí, i dûrazem, i dusevním roz-

hledem nad vSechny souíasníky své vysoce vynikl.

E studiím krasoumnym, k svobodnému badání

ve vëcech nábozenskych a ke zkoumání základûv

pravé lidskosti veden byl Jungmann na université

praáské profesory Seibtem, Meissnerem a Cornovou.

Duch josefinsky, ve vëcech nábozenskych k vol-

nëjàímu uzívání zdravého rozumu se nesoucí,

Bpusübil blahou zménu na vysokych ucelistích

v Bakousku. Universita prazská v tom ohledu.

mêla dosti dobré stéstí, ze k ní dosazeni byli

profesofi, vládní soustavë v tom smëru úplnë vy-

hovující. Froti odklizenému vyuëovacímu plánu

jesuitskému jevil se v novém sméru velík^, kvapn^

skok. Studium svobodnych myslitelûv, zvlásté fran-

couzskych vzalo v nábozenství a ve filosofii na

université praáské vrch, a na tyto prameny zpët

stopovati jest zdravé rozumové stanovisko, na

kterémz Jungmann v otázkách nábozenskych a

humanitnlch záhy stanul a po vsechen áivot svöj

setrval, aë verejnost zvlásté literární nedovëdèla

se o volnosti jeho ducha i v této stránce aá po

jeho smrti.

Pravili jsme svrchu, ze otec Jungmannûv,

udlicky rolník a vcelaf TomáS, nesa se vySSím

vzletem dusevním, tri syny své vypravil na Studie.
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Vëak nejslechetnëjSí a nejusilnëjSí pfiëinëní jeho

nebylo s to, aby duSevnë velice nadanym a poctivë

pilnym synûm na studiích v Praze sjednalo a po-

jistilo áivoby tí lepíí, цeá jakéz tu mají chudí Stu-

denti. Chudym Studentem byl v Praze i náS Jo

sef JuDgmann. Vypravujef o tom sám tímto do-

jemnym spûsobem : BJsou v lidském zivobytí udá-

losti, které tëzko náhodé pouhé pncísti, nébrá

témëf dluzuo za skutky nepochopitelaé prozfetel-

nosti boáské povaáovati. Kdyz jsem z gymnasium

do logiky*) vstoupiti mël, zádal jsem uziti jeStë

jednëch prázdnin v rodném misté. Abych pak

o jedinou tehdáz skrovnou vyzivu svou nepn-

Sel, — vyuëoval jsem dëvëe jakés ve psaní, poëtech

a poëátcích historie atd. — poprosil jsem prítele

a spoluááka S*, ku kterému mne náklonnost ob-

zvlástní nesla, a kterémuz jsem ve Skolách gymna-

sialních pfi vypracování úloh atd. platné sluzby

prokazoval, aby v ëase prázdnin moje místo pfi-

jal a mnë opët postoupil. PfiSed z prázdnin hlá-

sÍm se k svému ourádku uCitelskému svëdomitë

a ze ne hûre, neá od mého pfítele vedenému, toho

jsem sobë vëdom byl. AvSak co mu scházelo

v umëní, to doplnil on vrchovatë hladkym ja-

kymsi chováním a pfíjemnym spûsobem, bterym

se dlvce té a rodièûm — jimiz ona vládla — za-

libil. Odbyto mne, ze zûstanou uz pfi druhu

mém. Kdo vypíse city tehdaz srdce mé rozdírající 1

Nevdëënost a faleS milovaného pfítele, ztráta je-

diné vyzivy, odnikud pomoc, odnikud nadëje,

známosti mi platné nemël jsem, neznámych za

pomoc prositi jsem stydël se, — nevëda, kde tu

noc hlavu skryji, kam se obrátím, stál jsem na

*) tehdejsího prvního rocníku vysokjch skol.
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koñském trhu u sochy sv. Václava a plakal hofce.

An tu náhle jeden ze spoluzákûv pribëhna prímo

ke шnë, dí: „Nu, ie vás pak koneëné nalézám,

máte hned pfíjíti k profesoru, ktery vás hledá."

Vyrazen jako ze sna, pospíchám a co slysím?

Slova jako z nebe znëjící: „Chces-li pfijmouti

uëitelství domácí, jdi k M* К*, dostanes stravu,

prádlo a néco na penézích mësíënë." Ten komu

k popravë na zebfíku uz stojícímu náhle zahlesne :

milostl nemûze vëtsí radost míti, nez jsem já

t.ehdáz cíül, aë jsem vyhodu tu prací trudnou

se 6tyfmi bujnymi hochy kupovati musil. — Po-

znal jsem i zivé cítil, ze v tom pomoc vyssí mi

zjevena, vytrhnouti mne z nesnáze, v které jsem

nikdy ani pfed tím ani potom se nenalézal."

Po odbytych studiích filosofickych Jungmann

vstoupil na université prazské do práv (1797—1799).

Mël-li v nich nëjaké zvlástní záliby , hledal-li

v nich nëjaké vyhody pro pfíStí své zaopatfení

zivotní, a proë s jejich dráhy sesel, vypravuje

nám v pamëtech sv^ch sám, vyvracuje tím záro-

veñ tvrzení onëch zivotopiscü svycb, ktefí oblí-

bili sobé pfisuzovati mu náklonnost k uèïtelství

uz od mladosti. Pravíf Jungmann o sobé a stavu

svém takto : „Stav a zivot ëlovëka visí mnoho-

krát na pfíëinách malych a nepatrnych, a málo

kter^ ëlovëk vsecky své kroky platnëjSí podle

ustanoveného sobë zakona a plánu ëiní, anobrz

{'ak náboda neb okamzitá chuf jím pohybuje. Málo

«lo v tom ouradu a stavu stojí, ku kterému po-

volání má. Já — z vytknuté mi rodiëi m^mi bo-

hoslovné dráhy vyáinuv se — ne z náklonnosti,

ale 2e nëco jsem vzdy voliti musil, nastoupil studie

práv, v kterychá teprv tenkrát néjakou pochoutku

nalézati jtMà рoëai, kdyz jsem je byl opustil a

co pron í к zkouSce appelatorní se pfipravo
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val, vzdy jestë váhaje, kaш se ustanovím. Nez,

mël-li jsem v sobë povolání k uëitelství gymna-

sialnímu? Nikoliv, jdkëivo mi nepfipadlo, ëebych

lcdy Je uëitelskému stavu pñkroc4l, jehoë co pri-

vatnt uHtel в mládí jsem se vrchovaté nasytïl.

Сo mue pohnulo koneënë k té dráze? Maliëkost,

Byl jsem co jurista v posledním roce privatním

uöitelem logiky v domë barona E*. Nemël jsem

v niëemz nedostatku, mël víru a vá2nost, jakéá

jsem sobë zadati шoЫ ; ale v jednom mne roze-

znávalo panstvo co ëlovëka podlejSí tfídy, aniz

vím, stalo-li se to z oumyslného ryznamenání ëili

z hospodáfství pfíliSného. VSichni oudové baron-

eké rodiny a hosté, byli- lijad, mëli stfíbrné Шеe,

no2e a vidliëky; mnë u téhoz stolu sedlcímu cí-

novou lzíci a noze s kogtènymi stfenkami dáváno.

Тo marnost mou mrzelo. Ja uchopil se první pfí-

lezitosti, abych z toho domu dobrym spûsobem vy-

vázl. Byl konkurs do Litomëric na místo vystoup-

lého Gauby, já zakroëil a mezi jedenácti kandi-

■daty Stëstí mël místo obdrzeti." Tаk uz druhá

pranepatroá pfícina spûsobila v zivotë Jungman-

novë veliky, rozhodny obrat, urtila smër jeho du-

fievní ëinnosti.

Ш. '

Mocny vlastenecky vzlet Jungmannuv.

Co sestadvacítilety muá a co uvëdomëly

Gech, jenz uz s nëkterymi bàsnickymi pokusy byl

se i pfidruzil k novému liternímu p'okolení ëe-

skému (Puchmayer, Bautenkranc, bratrí Nejedlí,

Bnëvkovsky atd.), Josef Jungmann r. 1799 priSel

za profesora na gymnasium litomëfické. Snahy

sárodnl a litemí, jîmiá byl zahofel v Praze, na-
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byly v nëm na teto vlastenecké samotë tak pe-

vnéhe utvrzení a záhy daly se vzletem tak moc-

nym a velebnym, ze se staly netoliko základem

nové doby písemnictví ëeského, ale i podnëtem

к ëilejSí ëinnosti duSevní po veSkerém národe

nasem. V Litoroëficích dospël Jungmann na nej-

vëtfflio (¡echa své doby, odtud rozhlédl se po svém

národë ve vsech silách a potfebách jeho, v jeho

útrapách a právích, v jeho pokorení a slávë; zde

uëinil sobé plán celého zivota, zde poëal a s valné

ëásti také vykonal hlavní díla svá, jimiz se stal

nesmrtelnym. Za kratiëky cas vynikl v jasném

poznání celé situace óeské nad vsechny starSí

vudce , nad vSechny mladsí spojence své , nad

vsechny soucasaé úëastníky v obnovovacím díle

národním.

Se stavem, do nèhoz byl vstoupil, a na nëjí

az posud nikdy nebyl pomyglel, nemohl se dlouho

spfáteliti. Povazovalf jej toliko za doëasné, pro-

zatímné zaméstnání, na mysli maje, ze se vrátí

k dráze právnické. Teprv ëasem, kdyá jeho na-

déje v leosí néjaké zaopatfení zivotní tou drahou

îîsvëdëily se marnymi, a zvlástë kdyá byl seznal,

¿a profesara k národním a literním zámërum jeho

nejlépe se hodí, oblíbil sobë ten ufad a oddal se

mu s vroucností citu a s dûrazem ducha tak, ze

ovoce jeho ëinnosti uëitelské zdarem a prospës-

ností'svou ku blaha národa závodí s velikymi jeho

ëiny literními. Jungmann co uëitel má o vzkfí-

íeaí národního védomí, o rozmnození, zvelebení

a zuSlechténí jazyka ceského zásluhy rovnéz slavné

a velikolepé, jako co spisovatel. Umëlf mluviti

k srdci mládeze pûvabem neodolatelnym , projí-

mal ducha jejího mocí úchvatnoa, bylf jí sám

vznesenym vzorem vSech cností víasteneck^ch a

neunavné práce národní, vztycoval pfed ní úéel
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áivota jejího ve skvëlosti okouzlnjící, pripjal ji

к ?sobë svazky nejnèznéjsími ,' vedl ji po sobë

*rukou nejlaskavéjsí, byl pfítelem jejím nejuprím-

néjSím, vychováyal ji s peëlivostí nejdojemnëjsí,

vzdëlával ji na Cechy a na lidi dokonalé ; tak ze

z jeho ékoly v pravdé nové pokolení odcházelo do

zivota ëeského, 2e z jeho uëitelské ruky hojnë

pfibyvalo skuteènych Cechûv po vlasti, ze pod

jeho ochranou vzrostla nová spoleënost ëeskych

spisovatelûv, zanícenych pro nejvyS8í uëely národa

svého i veSkerého lidstva. Jinoch, z néhoz ne-

dovedl udélati Cecha Jungmann, byl zajisté prost

vsí schopnosti, byti dojatu Slechetností a pravdou.

Dovedlf oslavenec náS ozdobiti vlastenectví tako-

vcu líbezností své oaoby, ze kdo zamiloval sobé

jeho, musil zároven miloyati vlast. I v tom ohledu

jest vzorem mezi námi na vëky nedostizitelnfm !

Y pamëtech svych, sestaveaych na samém

sklonku zivota, poznamenal o svém pobytu v Li-

toméricích takto : „Plat profesorsky byl tehdáá

velmi skrovny, ale zivobytí ne pfílis drahé; práv-

nické oufady rad méstskych a justiciarû nebyly

o nic vynosnëjsí, aspoñ per fas (spravedlivym spft-

sobem). Já éekal príhodného nüísta, ëekal, &i

jsem se pfeëekal a uëitelství sobé oblíbil, zvlaStë

v okolnostech tehdejSích. Byli tam starsí profe

sor!, stav mûj zpfíjemñující, zvlástë Titze, profe-

sor rhetoriky (feënictví) a Klar, profesor poetiky

(básnictví), onen rozumem, tento nëznym citem

vytecní, oba ucení, v obchodu milí ; byli tam dobñ

známí hudby milovní, s kterymi jsem té duSevné

rozkose castëji pozíval; byl jsem líbymi manzel-

stva svazky k místu historicky slovutnému apon

íán ; poznal jsem, ze profesura i pilnému úred-

níku více hodin práznych popflvá nez snad jiny-

ourad, a hodiny ty byly mi vítány, an jsem he
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vzmkající tehdáz literatme ëeské milostí zahofel

a vSeliké pëkné plány budoucích prací sobë délai. "

Musíme zvlástë vyznaëiti, ze Jungmana byl

mai vèestrannë a vysoce vzdëlany, náleíeje mezi

nejosvlcenëjSí a nejucenëjSí ëleny soucasnéno vzdé-

lanstva evropského. Dach jeho zajisté netoliko

byl proniknut a naplnën staroklasickou jemaou

lidskostl indickou a feckou, a znaly vsech zivot-

ních i svëtovych názorûv starofímskych, nybrz se

zvláStním zalíbením péstoval i Studium novovëké

vzdëlanosti francouzské a anglické, vládna obëma

tëmito jazyky co nejdokonaleji ; kterézto skvëlé

a neobyëejné vyteënoeti ovsem dodávaly vlastenec-

kému snazení jeho vzletu tím vëtsího, záfily z ce-

lého zivota jeho lahodou tím sladíí a staly se

písemnictví ëeskému Stëstím a pozehnáním. Ш

na samém poëátku své vlastenecké cmnosti Jung-

mann objevil se co nejslavnëjSi representace ná-

rodní idey a národních snah âeskych v oné dobë.

IV.

Vlastenecká a literni cinnost Jungmannova v Li-

tomëricich.

Za nejpfednëjaí potfebu národní uznal Jung-

mann, probouzeti Óechy samé, aby milovali svou

vlast a svûj jazyk, aby nabyli vedomí své kme-

novní dûstojnosti, aby hájili svého národního zi

vota a cti. Za tou prícinou sepsal opëtaou obrana

jazyka ëeského uz r. 1803, tiskem paк uvefejnil

ji teprv 1806 v Hlasateli ceském, spise „k pro

spëcta a k potësení vsech vlastencû" vydávaném

v Praze Janem Nejedlym. Jungmann uzil tohoto,

iné doby nejrozSífenéjsího ëasopisu ëeského, jenz

X
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jsa stredistëm a organem nové spolecností literal

byl psán mluvou jadrnou a prostonárodní, aby

opët vefejnë hnuto bylo myslí ceskou. VSechny

stars! „obrany" objevovaly se mu pro vseobecné

úëely v národé uá nedostateënymi obsahem i for-

mou. Nová рak doba sama snesla a poskytovala

tolik nové a posud nespracované látky, ze nova

obrana byla nezbytnou nutností. Jungmann vy-

konal ten úkol velmi podarenë. Ujal se svého

pfedmëtu se stanoviska té doby nejnovëjSího, po-

lozil otázky, jak té cbvfle celému národu byly vi«

ditelny a podal rozbor jejich spûsobem velmi

svëáím, dûkladnym, zajímavym, mysl ëtenáfovu

bluboce pronikavym. Uzilf formy rozmluv mezi

obhájci a nepfáteli ceského jazyka, aby vyvrátil

a potfel vsechny vyèitky, kterél oné doby proti

právu a verejuému zivotu jeho soukromë a ve

fejnë cinény byly. MySlenková ostrost ba i znacná

ëast satiry pûsobily mocí blesku, a jsou pfíëinou,

pro kterou Jungmannova obrana éeského jazyka

jeStë nyní v pomërech uz valnë zmënënych má

svou velikou praktickou platnost, pro kterou stale

jest ëteuím velmi pouènym a uziteënym, a zû-

stane povzdy spisem ëasovym. Bylyf za ëasu

Jungmannova jako vzdy dva druby nepfátel jazyka

ceského : odrodilci a Nëmci. Proti kazdému táboru

Jungmann sepsal zvlástní obranu feëi ëeské ve

spûsobë rozmluvy.

Polozíme zde z rozpravy Slavomila s Proti-

vou nëkteré vyfiatky, abychom k preëtení celého

dûlezitého spisu své krajany povzbudili.

Prouva. „Ti Cechové, co se pfi nëmeck^ch

mravecb, spûsobu a feci tak vyboraë mají, iet i

neradi jsou, kdyz jim kdo dîevních jejich ëesk^ch

pfipomene, musejí byti velmi prosaiëtí lidé, ze se

citlivost jich tak náramné zmëny, jakou vy v po-
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nëmëení jejich vidite, neleká; zdá se, jakoby je

zmëaa ta nic nebolela, ano i pfíjemnëjsí jim byla,

neá snad pupë motejlení její." — Slavomil.

„Jsou to hladoleti, jicháto bohem bfich jest, a

jestlize ten pln, co jim do vlasti a národu ? Dejte

takovému sobíku jísti, a chcete-li, on vám zapfe

nejen vlast, ale i matku i otce svého; tak malo

se víze pfirozenym zákonem. VSak on vzdycky

najde pëknou zástëru hanbë své, budto pokrбе

ramenama, dí vám, ze tak osud to nese, nebo ko-

neëné za filosofa se vydá, jelikoz mní, ze témto

pëknë sluSí, niíadné vlasti nemíti. Aby o své

spoluobëany dbal, pfíbehy národu svého ëítal,

k tomu ho ani prosbou nepfivedete; a jak by

mnedle ëítal, ano ëesky neumí, a v nëmëinë jen

jednostrannë pfedky své sezná, aë 2e ani v nëm

ëinë neëítají hrubë takoví NeOechové letopisû o

národu svém, bojíce se, zeby doëtoucím se, jak

Slechetní byli otcové jejich, vlastní svëdomí jim

odrodilost od nich pfipomínalo a z hrdin poslych

hubencû spílalo. Coa tedy, chtí-li njíti zjevného

na sebe prstem ukazování, zbyvá jim jiného, ne¿

aby se doma i vné za Nëmce vydávali, jelikoz

vidí, ze Oechové od dávna tak zdvofilí jsou, a

Nëmcu, ktefí za dvacet i více let mezi nimi by-

dlíce ëesky nauciti se nemohli, beze vSeho sraíchu

snásejí : jednak tu oni zdvofilost mají jenom k ci-

zozemcûm, ze nechtí uraziti práva hostinství, ale

s naSinci nevím proë by takovou útrpnost mëli?

Na ty celá potupa a brdání jich slusnë naléhá, ze

smëli potupiti vlast 8vou, áezhule! sebírající pérka

po pávích, a znající se k stádu cizímu a kyhající

s ním." Prot. „Go na tom, jestlize oni Cechové

JsoU neb Nëmci, jenom kdyz Sfastaí jsou; íili

mníte, zeby Nëmec nemohl tak Stastny byti jako

Cech ?" — Slav. „Nejsem tak mdl^, abych to my-
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sШ. Já sobé vázím Nëmcü, co jiného národu osvl-

ceného. Ale mohou li Oechové pokud to jich po-

nëmëovaní trvá, Sfastni byti, to jiná otázka jest.

Pouhy Cech ode vsech oufadû. vylouëen jsa, ani

mizernym nádenním písákem byti nemûze, nybrá

jako tam u Egypfanû ku pluhu neb sídlu otcû

svych zaklen jest, jeito zatlm cizozemec naduty

v správu zemskou a prospëchy jeho se uvazuje;

aneb velkym nákladem a prací k oufadûm ten

klíë nëmecky sjednati sobë musí, ve Skolách, o£ko-

vanych sice nëmëinou, ale k tomu aejvíce hodnycb,

aby i poslední znik vtipu ëeského udusily ; v nicoz

by i nejbystfejSí hlavë za ëtvero i patero let ne-

bylo moziié se nauèiti kromë tomu nëmeckému

bukvari, hezky od slova k slovu, jakoby na mol-

dánky hrál. О porozumëní vëci, pohfïchu! dbání

není áádného a k posledu vyjde ubozák jak viel,

jen o nëco tupëjSí. Zda li vás nepñvítali jako

mue, Öecba pouhého, s pouze nëmeckym slabi-

káfem? Vás-li uëitel neujiSfoval jako mne tisíc-

kráte, ze Nëmec jsem, ze nêmëina jest má reб

materíká, ackoli matce mé nèmeckého slova nikdy

ani na jazyk nevstoupilo? A co studia? Zdaz

i tam, co by se nejvíce uëiti mëlo, u mládeze se

nepfedpojímá? Tèch zajisté áák ëesky bud pro

nesnadnost dvou feëí neznámych, z nichz jedné

neuëí se tak, jakby se zadalo, brzy se odstrasí, a

do díluy nebo na pastvu se vrátí, jestliáe postu-

dentiv se více mrzkym nebude povalecem, —

aneb pak vSecku nesnázi zmuzile preskocí a ko-

neënё buda vybornym Nëmcem, Öechem byti pre

stane, a k ouradûm v Cechách Nëmce jest mnoho

lepSí. Netrpí-li sama pfi tom spravedlnost? Zdaá

od naSich oufadû pouhy Cech spravedlivosti bez-

peënë nadíti se mûze? Prosebny jeho list ёeзky

bud se zavrhne, bud ze zádny mu rozumëti nechce,
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do nèmciny tfebas naopak prekládá, jsa podáván

od Kaifáse k Pilatovi, an zatím kaídy Skrabák

nad ním fruí, ze némecky není. Л tak Cech

chce-li k svému, vol nevol právnímu pfíteli, íasto

fekl bych nepfíteli a opët na vëtsím díle —

Nëmci, do rukou se vrhnouti prinucen." — Prot.

„Myslím, ze Óech uvykna nëmftnë, v umëní a vzdë-

lání dfíve a snáze prospëje, neá aby v svém ja-

zyku od dvou set let, jakz na to sami Oechové

nafíkají, zanedbaném, vzdëlávati se mël." — Slav.

„Ze umëní s jazyky do zemë se vnásí, kdoz po-

chybuje ? Ale zûstane-li umëní to v jazyku cizím,

aniá s velkym zástupem se sdëlí, tut myslím méné

prospívá, nezli bohatství, které tam pan Stejskal

za zito shrabuje a ve sklepë pochovává do truhly

áelezné: tomuVejskal, synáëek otci na lejtka hle-

dící, jen co z domu ho provodí, víka otevfít po-

bèbne a úplnou svobodn i obéh mezi lidmi po-

ziteëny spûsobí. — Snáze jest národu sto dobrych

spisovatelû vynesti, neá celému v jiny národ se

obrátiti. Dejte Cechûm , co k tomu potfebí, a

stojím za to, ze za dvacet let divy na literature

jejich uhlédáte; kdezto onëch padesát let, za

které onen naSeho národu dobrodinec, ze Ôechy

celé se ponëmëí, sliboval, ]\í drahné minulo, a ëím

dále, tím více vidëti jest, ie selhal. Tak bûb.

potrestej vsech Öechovych nenávistníkû , aby

zkvétati jej vidëli, ëím více se nadáli záhuby

jeho." — Prot. „Pravím, ze za dvë stë a kdyz

to ne, ovsem za ëtyfi sta let zajisté se znëmcï.

Nebo k tomu ïe pfichází, vidíte sám, jestlize vás

ta vlastenská láska docela neoslepila. Za posled-

ních tficfti let okolo pomezí na sta mësteëek a

vesnic se ponëmëilo; Sest krajû jest nëmeckych

a ti jsou právë nejlidnëjsí, nejvzdëlanëjèí, kdez

obchod, umëní, fabriky a hospodáíství v takové
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dokonalosti se nacházejí, jakéá v pouze ëeskych

ledva jaky stín onde a onde jest znamenati.

Némcû, pfidáte-li Prabu, vëtsí,mêsta a úfadníky

zemské, tolik nejménë jest co Cechû; a tito, kdoz

jeou proti onèm? — Sedláci a nëco mëSfanstva

v mensích mëstech; u vëtsích, jak sám pravíte,

za ëestinu se stydí, tak ze v Oecbách jazyk сe

sky 6edlskym, a to jen z ëástky, némecky naproti

túmu mëstskym a zvedenëjsím jmenovati se mûae.

Ac ze jiz i ponze ëeStí sedláci dëti své pilnë

k nëmëinë msjí, vëdouce, ze jinak jim od pluhu

daleko staviti se nemozno. A mëstské dcerky?

Co platna tém krása, bohatství? Neuméjíli né

mecky, i ten chatrny bradyl jimi pohrdne. Né

mecky jazyk této doby jest krása, vtip, cnost, bo

hatství i poctivost. Tof nlas sedláka i méSfana ;

vse nevrazí na ty pfedky nase, ze nebyli radëji

Nëmci. Jelikoz tedy nëmëina jediné jest spasení

vlastencû vasich, i coá jim jí nepfejete, a to jim

chválíte, ëehoá by rádi pozbyli? Vsak vëfíte-li

tomu ëeskému Poutníku, nic vám pilnost vase

neprospëje, protoze nad to vsecko dobfe on po-

zoroval, ze zemë ceská se Slovany jinymi toliko

na Moravu mezuje a coz nejbolestnëjsí rána ëe-

stinë jest, ze i novë zrûstající pokolení v pouhych

prvë Óechách nyní jiz v pravdë nëmecké jest ;

i jestliz tak, jakoz véru jest, není do toho ëaза

daleko, kdy se fekne: Kdez Cechové? Byli a

není jich více 1" — Slav. „Ze Óechie aspoñ skrze

Moravu s jinymi sbratrenymi Slovany se styká,

to má nad zemi madarskou: mùze-li vSak Madar

udrzeti se a zkvétati více, neá cizozemci sobë

pfedstavují, proë, chtëje téz, nemohl by Cech?

Ale pfimejme se, zhasne-li jméno jeho, on sám

toho jest nejvétSí pfíëina. Nedá-li jemu zdvofilost

jeho, aby jako Madar spolníky své nazyval pfí
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pletkami, mëlf by ovsem ho následovati v tom,

aby miloval jazyk svûj, a zachoval pûvodnost ná-

roda svého. která ze s újmou jazyka za nasich daû

náramne trpëla, toho zapírati bylo by arci o po-

lednách slepym byti ; ze by ale národ nás v pravdé

na poëepí byl, a strach sel, aby vse, co Cechem

jest, pfed námi oëitë nezhaslo, jak to jii jisty

lid s plnou bubou a s rsdostnym srdcem provo-

lává, jako nad hrobem Cechie dupaje a кпбe:

Ha ! tu 1еШ ! pfeëkali jsme të hrdá sokynë ! —

to myslím, smësny jest triumf pred vítèzstvím 1

Od té chvíle, co do Bojemie óech nohou vkroèil,

v neustav&ém trvá zápase s cizozemci, a tolik

tádycky nepMtel proti jazyku jeho doma i vné

val alo. ze divil li se Balbin po tolika vojnách byti

jen jednoho v óechách obyvatele, my dnes prá-

vëji diviti se тйёете, ëe slyèeti jest i nejslabSí

Mahol doSlé nás od pfedkû slovanStiny. Ne¿ tak

dlouho, i sám chté, umírá národ ! Pfepjal tedy

úsndek svûj ten, kdoz pravil, ze jiz nëmecké po

nás vyrusta pokolení, tak abychom my poslední

Oechové byli ; 6 tof mluvil ze áádosti srdce svého !

Cili mní, íe se vypu Jí jazyk nás co neduh në-

jaky, oëkováním jiného? Zajisté, pokud ten ve-

liky obecného lidu zástup ëesky mluví, plésati

nad pohfbem Üecha jest smësno ; právo-И ? Tomu

by tuSím Nëmci, kdyby jich se to jako a nás

tykalo, nejlépe uëili. Nez dëkujme bohu, 2e není

tak zle, aby nemohlo lépe byti. Lid cesky jest ;

panstvo nechi sobë hovofí francouzsky neb chal-

dejsky, coi na tom? ¿e lid za to je má, zaë se

vydávají, — za cizince, a tím mènë je miluje,

cím mènë od nich milován jest. VSak jim to

Spatnë sluSÍ, kdyá s poddanymi svymi skrze tlu-

"^maëe mluví. To-li depota a chromota mizerná,

-oí fíci o tëch trefnych opiëkách mezi nizsími,
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jene myslíce, áe kdy neumèjí ëesky, bned páni

jsou, ëeskou feë za selskou mají? — Ubozátka!

nevëdf, ze kaády jazyk tu kdez doma selsky jest

a áe sedlák jest obyvatel zemë nejpfedaëjèí, jenz

by jim právé fíci mohl : coz mi to jeëí okolo

hlavy ? Já vám dávám jísti: jste-li vy lidé jako ja,

mluvte, af vám rozumím !" — Prot. „Tof zajisté

zvedenëjSím Cechûm nikdo za ouhonu nepolozí,

ze nëmecky se uëi a s jazykem nmëní nëmecka

sobë osvojují." — Slav. „Není to jejich ouhona,

ze umëjí nëmecky, ale ze neuaéjí ëesky ! jakí

toho dobré a sláva vlasti jejich vyhledává. Kdyby

miiedle, cizozemec, ¿ta pfíbëby zemë ceské zá-

dostí pojat byl vidëti ten národ, jehoz tolik pfedkû,

tolik hrdin bylo, kteiy nejsa velky veliké sobë ve

svëtë získal jméno a samym sebou toliko pfemo-

áen byti mohl; kdyby pravím pfiputovav k nám

vidël a slysel, jak mnohy poctivych otcû nezdárny

synek nemírnym veselím v divadle tleská rukama

na pochvalu herci nëmeckému, ktery pfijda po-

hostinu opovázil se toho hrubeSství, praviti ve-

fejnë vsem vûbec Ôechûm, ëe v bourlivém ëasu

dókázáli se byti pravym nârodem nèmeckym! ja-

koby jen Nëmec hodnym byti mohl: — kdyby

vidël a slysel, jak za tak velebné a slechetné

pfedky tak châtraí potomeëkové se hanbí a stu-

dem lekají, kdyz Cechy je nëkdo nazve, vidël a

slysel, jak ëlm kdo mènë Öechem jest, tím vëtSí

hodncsti dochází: jak tu soudce protokol sobë do

nëmëiny pfekládat dáti musí, nebo kraje správce

jak dûlezité zemë pána rozkazy pouze ceskému lidu

nëmecky vykládá a kdyz vse hubu nañ otvírá, mní áe

to pozornost, a neví áe posmëch jest; nebo jak

tam a tam není Cecha duchovního, by lidu slovo

bozí ëesky hlásal, protoze v Oechách studující za

patnáct let nemá, kdeby se nauëil cesky, a má-li
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neví, ze k plataosti to jest; jak Nëmec kaplan

s lidem se modlí aá se vsecko za brich popada,

a jak na to jeho správce druhy den do Ikoly

bëzí, honem némecky uëí, a kdyz to hned nejde,

vseho tak nechá: kdyby ty a podobné vëci na

své oci vidël a na své usi slysel, jako my je vi-

díme a slysíme den co den: kdyby vidël koneëné

ten národ pocestnym jedoucím po dilezancí po-

dobny a spojeny jen místem, bez spolní záleáito-

sti, bez odménné lásky, bez vlastenectví ; podobny

oném ëtyfem sochám predstavujícím ëtvero ná-

rodû, jeito stojí na mostë praáském, aby byly

vërnym obrazem cizího sobë ceského národu, je-

muz na dovrSení hanby nic jiného neschází, neá

aby, k ëemuz se i jiz schyluje, jako páni s pod-

danymi, sudí se stranami, tak i duchovní uëitelé

s lidem skrze tlumaëe mluvili: — ó coa by se

pohrdlivym ëelem obrátil, nebo smíchy pukal, blaho-

slavë sobë, ze cizokrajny jest, a pospíchal by

z té hrdin starych zaskoudlé krajiny, kde patrní

vyjevují dûkazové, jaká riefest z toho byvá, Шуе

národ znechutë sobé cnost a mravy pfedkû svych,

zaneaba i jazyka svého a svízel doma, vnë pak

potupu sobé pr4praví."

Po tomto mistrném rozboru zivotní otázky

ceské Jungmann dotknul se svého predmëtu jesté

s jedné stránky, ku kteréz po vsechen zivot svûj

zaujal stanovisko zvlástní opatrnosti. Az posud

slyseli jsme, ze hlavní, ba jedinou vinu tak hlu-

bokélm a hanebného poklesnutí národnosti ceské

v Cechách pfiCítá Óechum samym. V tomëlánku

zajisté bylo velmi mnoho pravdy, aë v nëm ne-

byla úplná. Bez podajnosti a odrodilství Cechûv

samych, ktefí po tficítileté válce bud co uprímní

neb сo zdánliví katolíci ve vlasti byli smëli zû-

■^ stati, jazyk ëesky nikdy nebyl by byval uveden
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na takovou mizinu a na takové pokofení, v jakém

koncem století osmnáctého se octnul. Vádyf nej-

svétëjsí povinností tëch katolíkûv, — a nikdo jiny

z Ôechûv nesmël v zemi zûstati, — pfece bylo,

aby zachovali vërnost svému jazyku. ¿e jí ne-

zachovali, proto doslo v Oechách na konce tak

'velice áalostné, ze po pûl druhém stn let mohlo

byti mluveno o umírání sesti milionùv (I) Oechûv

-v zemích koruny ëeské. Ш Balbín udefil na od-

rodilství ve vlasti rukou pfísnë káravou, Thám

tepal do nëho palicí dubovou ; vsak Jungmann jal

se mrskati je blesky tak zhavymi, jakych v té dobë

cizáckého nátlaku a vlády absolutní vûbec uáiti

mohl. Vëda pak, áe Ôechûm mûze povëdëti vsechno,

ëímkoli srdce vre, Jungmann byl pfílis dobrypo-

litik, aby nebyl umël „sprâvnë" zachovati se

k víádë samé. I Ncmcûm co národu mohl fíci

dosti trpkou pravdu, ale s Nëmci co s vládou

musil mluviti jinak, chtël-li nëcebo dosíci. Bylf

ducha prudkého a ohnivého, krev v nëm vfela a

city jen jen kypëly; neostychalf se nikdy slova

proti krajanûm svym vërnym ëi zrádnym, smële

ozval se proti celému plemeni nëmeckému; ale

k nëmecké, vládë, od nía vlastnë vsechno zlo a

neètëstí v Cechách bylo poslo, dobfe vëda, áe tak

pravda jest, pfece po vsechen zivot svûj vefejnë

(soukromé a dûvërné smyslení jeho ovsem bylo

jiné) , ëinil sve bytosti tuhé násilí a s nejvëtsí pil-

ností hledël k ní co k místu nestrannému, kteréz

celou pri národního zivota ëeského má rozhodnouti,

kteréz o niëem, co v ÔecMch po pûl druha sta

let se dëje, niëehoa neví, jemuá cela vëc teprv

oznámena byti musí, a do nëhoz lze nadíti se do-

konalé spravedlnosti. Toto politické stanovisko své

v otázce ëeské vyznaëil Jungmann uz v první

své obranë jazyka ceského, kdyá celou nvabu mezi
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"

^

odrodilym odpûrcem a vërnym obhájcem národnosti

ëeské konëil tëmito slovy: Prot. „Jednak pochy-

buji, aby jazyk ëesky" jen na prostfední stupen

dokonalosti se vznesl, pokud (povím otevfeaëji,

jelikoz jen tento nëmy háj jest svëdkem nasím)

ta hlavní závora jej svírá a znikati mu nedá a

dáti nemûze." — Slav. „Myslíte zemské fí-

zení?" — Prot. „Tak jest I Nebof patrno, ze

dobré slavného domu panujícího Mdá, aby z Cechû

Nëmci se stali ; tof by jemu snadnost správy, je-

dnotu a sílu vlády ejednalo." Slav. „Dvûr naà

i s nepMteli zachází pravotnë : my bychom s pra-

vdou pfedeñ jíti se Stítili ? A6 vsichni slavní

z tohoto velkého domu panovníci nemëli se stejné

k Ccchum, fíci se mûze, padne-li jazyk ëesky,

áe oechové sami tím vinni budou. Nébo jîë-U

kdy jednohlasnë prosili zemëpdna o zachováníja-

zyka svého, jiz-li jen znáti dali, ze jim mily jest?

JiS-li jim, kdy ceho pozâdali, odepfel? Zdaê

k pokynutí na prosbu svych vërnych vèdycky ne-

byl pfeochotny ?*

Tu uz znamenati bylo netoliko novou, ale

velice svëzí, jarou a dûraznou sílu, která jala se

otfásati duchtm ëeskym. Tak posud nikdo k Ce-

chûm a k odrodilcûm nebyl mluvil!

Aby pаk zároven podal pfátelam i neprátelûm

dûkaz, jak ohebná a lahodná, jak zvucná a plynná,

jak mocná a jemná, jak k pronesení nejvzneSe-

nëjSích mySlenek a nejnëznëjsích citûv lidakych,

k vylícení svrchované velebnosti pfírodní ve

lice spusobilá jest ëestina, aby literním ëinem do-

svëdëil, ze jesté ani to není prav£ jazyk ëesky,

jímá nejvyteënëjsí do té doby spisovatelé ëeStí,

Pelcl, Procházka, Kramerins plsí; aby skutkem

nepopíratelnjm utvrdil, 2e ten selsky, ze vsí ve-

fejné správy zemské a obëanské, ze Skol i z ufadûv
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8 opovrzeníin vyhostënf, od vlastních synûv svych

opustëny a skorem ni dvë stë let zanedbany jazyk

ëesky dokonalostí, bohatstvím a spanilostí svou

úplné vyrovná se nejslavenëjsím nyní mluvám

evropskym, ze do nëho i bez dalsího vzdélávání

a pilování pfenesena bfti raohou nejpfednéjsí, my-

slenkami i fecí, díla z literatur po celém svëté

velebeaych a pëstovanych, aniz by v vzuesené

pûvodnosti své doznala nejmensí újmy : pfelozil

r. 1805 perlu literatury francouzské, vëënë krás-

nou Atalu.

Za pûl druha ata let opët poprvé jazyk ëesky

zaskvël se v pravdivé své podobë ; ba ovláduut

a provanut uslechtiïym, k aejvyséím idealûm lid-

skosti se nesoucím dachem Jungmannovym i vy-

stoupil nad své vzory z ëasûv minulych. V§ak

Jungmaunûv ëesky pfeklad Ataly netoliko má vy-

sokou cenu díla umëleckého ; jestii velikym einem

národním. Jím vjslo na jevo, k ceти obuoveaé

vlastenectví ëeзké se váze, jaky kleuot národaost

ëeská v sobë chová, ëeho tëch nëkolik spisovatelav

ëeskухЬ pro svûj národ hájí. Pomysleme si, ze

ten jazyk, jímz psán pfeklad Ataly, ve vlasti své

zaroveñ byl vytiStën ze vsech skol a úíadûv, fe

ma odñata vlechna vefejná oprávnënost, ze byl

v opovrzení svych i cizích, a Ы uz povazován za

domírající stopu nckdejsího nenávidëuého státu a

národa ceského! . . .

Jungmann ovsem od samého pocátku své

vlastenecké a literoí éinnosti byl pfesvëdëen, ze

nepostaëuje, aby jazyk cesky pouze se vzkfísil,

ale ze rovnëz nutuo, aby pecováno o jeho Slech-

tení. Vsemi silami ducha i citu ponofil se v skla-

diStë mluvy matefské, aby v nëm vyhledal a se-

strojil jazykové tvary pro vySsí potfeby písemnictví

nmëleckého a vëdeckého. Co zajisté az do jeho
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doby psáno po ëesku, nálezí do oboru literatury

nazvané prostonárodní; Pelcl, Kramerius a jiní

vysoce zaslouáilí vlastenci z doby pfedjungman-

novské dbali jedinë o to, aby obecny lid ve svém

jazyku mël co dobrého ëísti a udrzovali proto srfij

spisovní jazyk na stupni obecné mluvy ëeské.

Jungmannovi se vidëlo uz nutno, aby íeStina se

vznesla do vyse umèní a vêdy, aby vûbec se stala

dokonalym prostfedkem k nabytí vzdèlanosti ta-

kové, jakáz se pëstuje vjakémkoliv jazyku jiném.

Sám podal dflkaz, ie to mozno. Vystoupilf ihned

s takovou plností, líbezností, lahodou, jasností a

silou spisovného jazyka ëesкéЬo, ze se znamenitë

lisil od vsech spisovatelûv z pokolení starSího i sou-

casného a ze se stal vzorem vsem, kdoz po ná-

vodu jeho srozumëli potfebám literatury ëeské a

dûlezitosti svého íasu. О SlecMëní svého ma-

tefského jazyka Jungmann peëoval a pracoval po

vsechen zivot svûj ; jeho pfiëinëním spisovná

mluva naSe dala se vzletem vjssím, kterymz do-

stihla vsechny novëjSí jazyky evropské v dokona-

losti slohové.

Bud uz na studiích v Praze, bud v nejprv-

nëjSí dobë svého pobytu v Litomëricích Jung

mann vstoupil v pfátelské spojení s nëkolika

rovnëz horlivymi milovulky své vlasti a svého ja

zyka matefEkého, a áil s nimi, v jinych ufadech

a na jinych místech v Ôechach postavenymi, v pil-

ném dopjsování vzájemném. Puchmayer, obabratfí

Nejediï, Bsutenkranc, Vetesník byli s ním ve stá-

lych stycích liternícb; viak nejmilejsí pfítel, s nímz

vsechny slasti a strasti zivota svého sdílel, jemuz

srdce své otvíral do kofan, jemuz svëfil nejskry-

tëjèí své myèlenky a city, byl posud zijící slavn^

^ vlastensky kmet, velezaslouzily spisovatel ëesky,

knëz Antonín Mare\ nyní dëkan v Libuni. Z kor
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respondence, kterouä oba slavní syno?é ëestí uí

v prvních letech tohoto století mezi sebou mëli,

nabyváme velmi dûlezitych a zajímavych zpráv

o vrdtfním dusevním zivotë Jungmanuovë, o vlem,

co v myslénkové jeho dílaé se chystalo a dálo,

ale co na vefejnost ani literní ani mimolitercí

nikdy vyneseno nebylo. Z tohoto pramene doví-

dáme se, ze Jungmanu co uvëdomëly Óech zá-

roveó byl uvëdomëly Slovan, a ze myslenkou slo-

vanskou co nejmocnëji podpíral, posilñoval a tuzil

národní ideu ëeskou. Y dusevním sourozenstvi

s velikym Slovanstvem nalézal i povzbuzení i útëchu

i nadëji ke vsem svym pracem ëeskym. Slovanské

smySlení Jangmannovo projevovalo se zvláStë v te-

hdejSích válkách francouzskych a vzalo na sebe roz-

hodny tvar a smër politicky. Polozíme zde në-

které vynatky z pfátelskych dopisûv Jungman-

novych z Litomëfic psanych Markovi mezi lety

1807—1810; doufajíce, áe tlm do zivota svéhd

oslavence hloub nahlédneme.

1807. Jungmann projevuje své nejvroucnëjsí

prání, aby vsem Slovanum pomáhal, vsechna práce,

která není slovanská, jej mrzí, i pfíprava k pro-

fesuíe na vysokych Skolách; praví, ie Marek jej

duchem i známostí jazyka predëí, stëáuje sobë, ze

v Litoméñcích obcuje se spatnymi latiníky aNémci,

a prosí Marka, aby k Oechûm pouëení a zvele-

bení vzdy nëco psal, pfekládaje i okládaje, ,zvláStë

prosím, abyste Hlasatele vzal do své starosti a

Nejedlému pro nëj nëco posylaK"

1808. Dëkuje Markovi, ze mu udëlal velikou

radost, uziv v svém dopise ruského píerna.

' 1809. „Na mne se svaluje vseliké bfemeno

zivota lidského; s jedné strany zloba sousedûv,

magistratu, direktoratu, s druhé malá nadéje k do
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sazení clle predsevzatého *) pro velkou nesprave-

dlnost rakouského , ktery nedávno tfi pro-

fesory z Vídnë do Prahy dál, jako bychom y Óe-

chách sami oslové byli. Oddám se zcela ëeStinë,

v které jsem posud nejvíce blahosti zakusil, jak

bude co skromného v Praze k dostání, vezmu to,

nejistota bytí a osudu mne dáví." **) — Pocifujte

vseho, coz pfíroda (dobrá máti) v nadbytku svém

k pozívání pfedkládá, neslySe hlasu hlupstva zá-

konního ajsa ëlovëkemmezi tygry a opicemi.***)" —

„Tomsa spatnë psal noviny a Rulík je nepíse

lepe. Krameriusa Skoda 1" — „Tësi më jistá ëаka,

ze aá pfestojíme tyto bídy nynéjSí, dobfe ve vlasti

naSí, tfeba nás \íce nebylo, povede se. NaSe ñ-

zení jde ke konci.f) Rakousy jsou v ruce Napo-

leonové, Vlachy, Tyroly ztraceny, Murat táhne

s 80 tisíci k Bonapartovi, Kellermann od Mohuëe

do Sas. öechy a Morava trpët musí, f) Vyjde

Fenix z popela." — „Já vés miluji bez vselikych

ohledûv a chci-li, abyste pecoval o literatura nasi,

neCiním toho pro sebe ale pro vlast, o kterou péce

vSech nás první jest. Ach ëе ták málo dobrych

vlastencûv jest, ach, ze i ti, kdoz nejlepsí jsou,

osudem zlym nám se berou. Procházka dne 2.

*) Ucházelf se Jungmann o místo profesora fysiky na

université prazské.

**) Byloí té doby jednání, aby fád piaristsky uvázal se

ve správu gymnasia litomërickébo, címz ovsem posavadní

tamejsí profesori svétátí byli ve své existenci ohroáem.

Jungmann рак od roku ,1800 byl zenat, pojav za manzelku

Johannu Svéteckou z Cernèic, deeru byvalého krajského

ve Vrsci a roku 1807 mël uz ctyri dítky.

***) Antonín Marek byl uz toho casu knézem, kaplanem

v Roiáalovicích.

t) Tyto vëty jsou v dopise písmem ruskym, aby je

nikdo mimo Marka nemohl precísti, kdyby snad poseí

psaní ztratil.
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pros, umfel." — „Durych, Pelcl, Procbázka jsou

tam, jediny Dobrovsky mezi námi. Zatím po-

mnëje na lidskyeh vëcí nestálost, tím se kojím,

2e dokavad národ nepojde, v2dy nékdo k zvele-

bení jeho se narodí, ano právë ta smutná muzuv

tak vjfbornych smrt mne více pamatuje, ëe jië na

nás dochází, o vlast se starati. Kdo z nás mûze,

ten pracuj, ábychom moëno-li lepSí vlasti docho-

vali potomkûm, nez nám od pfedkùv zûstavena.

Pojde-li vlast, at jen za nás, okolo nás, dokud

my saháme a staëíme, nepojde." — „Mam radost,

ie zase ëástka Slovanûv z jha nëmeckého osvobo-

zenajestvPolStë, caka íe izde více bude.* — nPra-

cujte, co by k osvícení ducha slouëïlo ; srdce naSe

jiê více potravy ceské mají, neê duch." — (Knêz

Kares poslal Jungmannovi к opravë knízku o svá-

tosti oltáfní. О tom píSe Jungmann k Markovi

б tímto poznamenáním) : „Já bych pfece Mdal

sobë by4i pñvodcem básní (NB. pëknych) ne2 kníáky

o svátosti oltáfní." — „Vetesník neustává milo-

vati toho sirotka, jejá vlastí jmenujeme."

1810. (Marek projevil jakousi málomyslnost ;

k tomu odpovídá Jungmann) : „VaSe málomyslnost

nemûze nám byti pravidlem, ponévadz by z toho

následovalo, abycbom niceho nedëlali. Cesky mlu-

vících lidl vády jeStë 6 milionûv jest a ten národ

jest starSí nez Napoleon i F a doufáme,

áe obadva pfecká. Národ 200 neb 300 let sklí-

ëeny vzdy za 30 neb 50 let zotaviti se mftée.

„Za sto neb více let náramná Evropë zmëna od

Bus nastane," a to mi ze srdce vypsáno. Já pe-

vnë vëflm, ze ruská mocnost francouzskou pfe-

ti'vá a nám Slovanûm to potëSitelno byti musí, kdyz

náfeëí vsecka slovanská v jedno se spolëí. My od

Bnsûv, Busové od nás zdokonalení jazyka pfijmou.

Co tedy cesky píSeme, jiê pro velikou ñSi slovan
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еe cvièili v pravidelném mluvení své matersliny.

Jungmann ihned s nejvëtèí radostí nabídl se za

uèitele a tak bylo biskupské dovolení co nejslav-

nèji uvedeno ve skutek. VSak aby bylo vyzna-

Seno, ze jazyk cesky na uèilisti pro vzdelání knéáí

lidu ceskému není ucebním pfedmëtem fádn^m,

vseobecnë povinnym a s jinymi pfedmëty bcho-

sloveckymi k. pf. s hebrejstinou, s zidovskymi

starozitncstmi atd. na rovni postavenym, nepo-

skytnuty k vykladûm jebo místnosti studijnl, ale

vykázána mu síñ postranní. Jungmann ovsem byl

pfíüs -vtliby i Óech i ëlovfk, aby taková mizerná

nezdvofilost byla se bo dotkía; ale pfece nemohl

jí neznamenati a dávaje o ní svému Markovi

zp?ávu pfipojil: „Já tféba v chlevë cesky uëiti

budu.'

Jedna tez velmi dulezitá otázka vlnila se uá

v oné dobë myslemi nëkterych predních vlastencûv

a spisovatelûv ëeskych, uznánof, ze by vëci ná-

rodní velice prospëlo, kdyby sfízena byla nëjaká

jednota hlavních zasvëcencûv a vzdëlavatelûv jejích.

Slo o zalození spolku ëeského. Jungmann uz r.

1809 dával vèdomost Markovi, ze o ëemsi podo-

bném mezi vlastenci se premyslí a podotknul, ze

k tomu potfebí bude i peni zité podpory. Marek

k tomu úëelu ihned zaslal JuEgmannovi 20 zlatych,

nacez tento odpovídá: „Vy mne zahanbujete, nez

jsem já jestë rozmyslil, jakou pomúcku spóleonosti

âeské budu mcci dáti . . . Edyby se úsilí téch

dobrych Oechûv v nivec rozplynulo, ode mne v po-

ctivosti zpët obdrzíte, ano kdyby potfeba bylo

i od mych dëdicûv, proëez i moje manzelka o tom

jest zpravena. Budu vám snad ñëco více o té

spoleíncsti psáti." — Z pozdëjsích skutkûvJung-

mannovych vidíme, ze jemu tanulo uz tenkráte na

i zalc zení a síízenl takového spolku ceského,
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jakymá jest nynëjsí Matice ëeská; vsak s jin^ch

Btran mezi tehdejeími vlastenci pomySleno na ja-

kysi spolek s vyznamem pólitickym. А k tomu

JuDgmann neradil, aby vládní soustava, záduému

spolcování vûbec nepfející a k snahám ëeskym

zvlásté nedûvërivá, sltbé kvitko národní práce mocí

svou ibned nezniëila. Vybízelf vende a vzdycky

k nejvétsí opatrnosti; sdélil Markovi r. 1810, ze

bude psáti Rautenkrancovi a Puchmayerovi , aby

s Dím zalozili óeskou spoleënost dopisující, a kdyá

Marek mu oznámil, ze turnovsky duchovní správce

pan Óebis, Ôech velmi rozhodny a horlivy, spo

leënost vlastencûv za jinym úëelem rád by srídil,

odpovëdël: „P. ÔebiS by mohl nëco dobrého spû-

Bobití, kdyby k spoleënosti ëeské napomáhati chtël;

nebude-li jiná, aspoñ ta se piece stluëe, která

z kousku jistiny knihy vydávati by mohla, zvlásté

denník nëjaky, tfeba jen Hlasatele dále." A téhoz

roku stanoviv za hlavní pravidlo národní politiky

ëeské: dobfe ¿il, kdo dobfe se tajil, — dotkuul

zamërûv pánë Cebisovych také tëmito slovy k Mar

kovi: „Tím samym jsem vám psal, aby P. ÖebiS

do hnízda vosího nepíchal, ale radëji, mûze-li on

podtají a opatrnë vlasti ëeské napomáhati; a tak

my vsickni dëlejme! Dobrého nám a vlasti

z Vídnë nikdo neporueí."

Ale pfes vsechnu opatrnost svou ve vëcech

politickych Jungmann pfece neubránil se, ceho

cbtël zniknoutí, nebrz ze vsech predních tehdy

vlastencûv ceskych první otocen byl sítí tajného

vysetfování policejního. Pfíëinou k tomu (bohu-

zel) stal se sám jeden z tehdejsích vzdèlavatelûv

národníbo jazyka, muí, jenz o novovëké písem-

nictví ëeské nemalych sobé získal zásluh, ale jenz

v áivoté Jungmannové hraje úlohu velice nechval-

nou, Jan Nejedly, od r. 1801 profesor jazyka ée
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ského na université prazské. Stále pokraöuj

v slechtëní mluvy roatefské pfenáSením do ní nej

znamemtëjsích plodûv z literatur cizích, Jungman

r. 1811 vydal mistrny pfeklad slavné básnë an

glické : „Ztraceny ráj." V pfedmluvë k nëmi

pficinêné ohrazoval se proti vyôïtce, jakoby v<

svych spisech uzíval neznámych slov, zvlástë jino

slovanskych. Pravilf: „JsouÉ tu, jedno nebo dvë

Nechtëj mily vlastenëe, aby vzneâená basen vsed

ním jarzykem zneuctëna byla ; radëji Slovan jsc

lepsí slovanStinê pfivykеj, a s rozumnymi toho

abychom г ту Cechové vseobecné spisovné fee,
slovanské vstfíc pomalu kráceli, ëddej.u

MySlenku veliké literární, dusevní jednoty

slovanské Jungmann postavil v popfedí své vla-

stenecké cinnosti a vidël ji uskuteénënu jedinë

v pfijetí jediaého spisovného jazyka slovanského,

„kteryá by druhymi náfeëlmi vëënë a nesmírnë

se bohatil a slechtil". Bylif mu v té mySlence

pobudkou a vzorem Nëmci. Vèak vysloviv ji

v pfedmluvë k svému pfekladu Ztraceného réje,

nenadál se, ze mezi samymi vlastenci a spisovatëli

ëeskymi vyskytne se neSlechetny udavac. Nemû-

ieme jinak vyrozumëti, proë Jan Nejedly se staï

záby tak urputnym nepfítelem Jungmannovym, ze

váèni své obëtoval i cest svou i blaho národa,

leda soudíce, áe vida velikou duSevní pfevahuroj

dáka udlického nad sebou, ze závisti a z obavjj

byti jím v národe zastínénu, dal se unésti zástím

k nëmu az k mrzké cinnosti tajného denuncianta

policejního, zradil vëc národní a pokálel památku

svou ve vlasti seredou nejohavnéjaí. Jungmann

zajisté na samém pocatku své národní uvédomé-

losti pridruzil se k nëmu co uph'mny pfítel, chO'

val se k nëmu, jako ke vsem lidem dobrym nebc

zlym, vády s nejvëtèl slechetnostl ; ale nedove'
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v nëm vzbuditi city podobné. Ve svych pamëtech

sepsanych na krátko pred svou smrtí, vypravuje

vzhledem k jedinému spisovnému jazyku slovan-

gkému o prvním jebo nepfátelském skutku takto:

„To byla má mySlénka a zadost v pfedmluvë

k prvnímu vydání Ztraceného ráje pronesená,

kterouz proti mnè uchopiv mstivy Jan Nejedly

tajné policii co nebezpeênou pfedlozil a mne tH-

letému tajnému vySetfování policejnímu podvrhl,

z kterého jsem jen zákonnympovinností svych oufed-

ních zastáváním a neúhonnym zivobytím dosti cele

a stastnë vyvázl.a

Na jiném místë vypisuje povahu Jana Nejed-

lého tímto spûsobem: „Jan Nejedly pri obnovení

literatury národní na poëatku tohoto století mèl

nemalou zásluhu. Horlivost jeho zdála se pfevy-

Sovati vseliké ocekávání vlastencûv, avsak kdyz

doktorem a advokátem uëinën, pomalu ochaboval

a ëinnost svou v literature stavil, a jaká to byvá

ve védách a umëních, ie ka pfedu nekráëel, po-

zadu za jinymi zUBtal. Nicméné jsa letory ícalo-

Icrevné, zádostiv cti a nechtëje slávy své zatemniti

stal se závistivym, podezHvavym, neprítelem ci-

ziho snazení."

Z této povahy J. Nejedlého, jakoz seznáme,

za krátko poSla jeStë vëtsí pohorSení v národë a

plynuly stalé svízele a nepfíjemnosti Jungman-

novi ; vSak ve vlasteneckém a literním smëru ná-

rodního vûdce nestala se tím ani nejmenSí zmëna.

Nabyváme tobo vëdomosti téí z listûv jeho psa-

Dych r. 1813 k Markovi, jená té doby byl kapla-

nem v Libuni. „Vy tam v Libuni pry Busy máte,

pogovorite s nimi. U nás (v Litomëficích) vSecko

plno pñprav, tolik vojska, tolik náspû a záprazí."

— BMé knihy a papíry vèecky leáí v sklepë v tru-

hlách a ëekají sladkého pokoje. Pfedvëírem pri
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ëed z Prahy nalezl jsem a sebe ruského general»

Tolla. S jeho adjutantem jsem maoho hovofil.

Go nejdríve k hlavní bitvë pfijde, tou se náá osud

rozhodne." — Ze jste slyseli stfelbu jedaoa, víte

aspoñ, jak jest tém, kterí ji slySeli éastëji a z blízka.

Minulou sobotu *) byl jsem na Ostrém, vrchu blíá

Oustí n. L. a díval jsem se na boj, v kterém ves

Krinice hofela, dílem od nasich, dílem od Fran-

couzûv zapálena. Cely den chodím jako zmámeny,

teprv dnes jsem knihy ze sklepa vynesl. Rusové

tady zhusta táhnou. Já pilnë govoruju s nimi.

NeSkodt to UecMm, ëе se seznámí s Busy, aspoñ

vidí, ëe více Slovanûv na svëtë. Podrëí M Aléks-

andr VarSavu, tu my kyrylici pfivykati bademe. *

Z Litomëfic Jungmann vjdal na vefejnost

jeStë jeden spîs, v nëma svûj ëesky a slovansk^

program zevrubnë vylozil. Bylaf to opëtna obrana

jazyka ëeského proti nanejvyse podlému a potup-

nému tvrzení, kteréz v ëasopise „Bohemia, für

gebildete Bœhmen von Bœbmen" r. 1812 ë. 1. o

jazyku svém matefském byl spáchal Uhl, profesor

na gymnasium píseckém. Jungmann tu opët vy-

stoupil co obhájce národní feëi a bytosti proti

odrodilci, jenz, budiz tu o nëm poznamenáno,

v pozdëjSlch létech svych гase se napravil ba i

ostrou písniëku o ëeskych odrodilcích byl se-

psal. Ve Vídni vydáván byl r. 1813 péëí J.

Norb. Hromádka ëaaopis ëesky nazvany „Prvotiny

pëknych umëní"; v nëm Jungmann beze jmena

uvefejnil Bóhemaryusovi odpovëd, jejímuzto moc-

nému, úchvatnému pûsobeaí mezi milovníky i

Skûdci jazyka ëeského srozumíme dle nëkterych

vjnatkùv. Z vlastencûv a spisovatelûv ëeskych,

*) Psáno ¿ne 24. záíí 1813.
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btefí vyèli z ponémcovacích Skol josefmskych, dva

vynikli ohnivym, dûraznym a dûmyslnym hájením

práv a cti své matefStiny Bautenkranc a Jung-

mann. Jungmann pak podnikal a rozhodoval

hlavní bitvy, pfi kterych slo o to, aby netoliko

byly vyhrány, ale aby jich také bylo vykofistëno

v obou válëlcích táborech. Obrany Jungmannovy

netoliko porázejí nepfítele a zrádce, ale zároveñ

posüwují pfítele a vërného syna národnosti ëeské.

Jeho odpovéd Bohemaryusovi, aë vysla beze

jmena, ihned poznána byla vseobecné za dílo jeho ;

tak uz známa byla moc jeho ducha, spûsob jeho

boje, povaha jeho zbranë. Zde nëkteré vëty z ní :

„Bûh, ktery se v rozmanitosti svého stvofení

kochá, jeètë se neznemëil, ano posavad v§em ja-

zykûm rozumí a váickni jazykové dûvodem jsou

jeho pfepodivné mocnosti. Lépe vám, knezí cestí,

lépe lidu nasemu, lépe tomu bezprávné pohanë-

nému jazyku, abyste desatero kázaní tfeba jen

prostredních pûvodnë sami ze srdce svého vynali

a slozili, nez jen jedno némecké, tfeba v sobë vy-

borné, pfeloáili." — „Jestlize Nëmci jakym takym

právem z franciny a angliëiny vypujëovati mohou,

tof my Cechové mnohem pëknéjáí, mnohem pfí-

hodnëjSí máme zfídlo, z kterého milo váziti: sbra-

tfené s námi feëi slovanské. Tëch pováze vlaste-

nec nás, sífiti se musí v srdci. an pomní, ze mluví

jazykem nejvëtsího v známëjSím nám svëtë na-

rodu, jazykem poli Evropy a veliké ëásti Asie

srozumitelnym. Tam, tam oëi obrafte, Slované

milí, odtamtud ëeho vám nepfízeü ëasu odñala a

získati bránila, berte hojné a bez nedostatku.

Prehlednéte, pfeberte, pfevaéte své feöi veSkerou

zásobu, co jí v knihách, cо mezi národem v li

bán ëistém kvétu zachováno, toho vSého co zlata

Setfte, v jeden sklad národní uvectte a éeho by

Ma tío. Wdn TU. 3 3
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se dostati nemëlo, od bratfí svych Slovanûv best

rozpakû vezméte." — „A co medle Bohemaryuse

chcete s tím, v samém sobé smutnym, vám ale

(ó hanba) smësnym obrazem utiStëného a posla-

paného národního jazyka? Myslíte boure tropiti,

srdce vlastenská rozhofëiti proti králi nám со

otci milovanému ?" — „Jen se pfiznejte, ze vas

pouhá strannost a spolu neumëlost proti tomu

pëknému jazyku zasadila. Cili myslíte, ze nëmecky

rozprávéje hned vysSím pánem se byti zdáte ?

V áádné pry spoleëuosti, v áádné besedë a schùzce

¿esky nemluví? Proô? Bud! ze neuméjí, nebo se

stydí. Obojí nikomu ëestno. Jsa vy pak vzdëla-

nëjsí, tak vzdëlán, ze jen k vzdëlanym Cechûm

písete, budte rozumnëjsí a ukazte na sobé, ze stud

za národní a k tomu tak slíëny jazyk jest hloupy

stud. Mluvte vy ëesky a hned mate jeden spo-

lek lepsí, v kterém se mluviti bude ëesky; já

uëiním téz v mém, kazdy v svém a hle ! ve vsech

spolcích ëesky jazyk se rozlehá. Na nás jen zá-

leêí, chceme-li sobë váziti tobo nejdrazSího od

predkû nám zûstaveného pokladu a ¿est zachovati

tomu poctivému jmenu slovanskému, ëili dopustiti,

aby vëdy v nectnych hubách valchováno bylo.

Kdyby slo po vasí hlavè a národ náS vgeobecnym

se znëmëováním svou národnost potratil, byli by-

chom podobni Mulatûm, Barbet&m, Mourenínûm,

Kalabresûm, Mikeletûm a jinym mizernym smíSe-

ninám, povrhel mezi národy, bez karaktern, bez

cnosti, bez obecného ducba, bez národnosti. Vera.

já milerád obcuji s pouhymi a jak díme kovanymi

Némci, milerád s nepokazenymi prostymi vlastenci

a jak pravíme Staroëechy; ale to pravidlo dávno

se ve mnë stanovilo : Varuj se Nedonëmce 1" —

„Nestyccme se za sedláky ; jsou nasi lidé, jsou.

naй bratfí. Nepejchejme nad svûj národ, ale kde
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mûzeme prospívejme jemu a jsme-li moudrejsí,

Tyuëujme jej psaaé i ústaé v jeho feëi, aby nám

lozumël; a pfináSí И zloba ëasu nëjaky nátisk

na ného, vsemoznë mu odlehëujme. Nechtëjme

jen sami vidëti a národ ai ve tmë tápá. Pfejme

kazdému tolik svëtla, kolik oko jeho snésti mûze.

Tím se nikoli nezahodíme, ale v pochvale u vdëc-

nych budeme, pfítomny i budoucí vëk nás ze-

hnati bude ; nebof ta lampa, jakoz vy ze zádosti

srdce mluvíte, jestë nedohasíná, nybrz jen knot

její oharkem se dusí, kteryz sejmete li, ona uté-

Senym svëtlem opét zasvítí." — „Pravda se na

vëky skryvati nedá, dríve ëi pozdëji na vzdory ne-

pfátelûm se vyjeví. My nëmeckého jazyka, co se

tyëe jeho vlastnosti, byf i náS pëknêjSí byl, ne-

haníme, z obledu literatury vysoce velebíme, pri-

jímajíce vdëënë, co nám nesmrtelní Nëmci k vzdë-

lání poskytujf; ale i svûj prirozeny, jakoz nás

tomu sami Nëmci pfíkladem vyuëujl, milujeme, a
■vëdouce dobfe, ze kaád^ národ jen v svém ja-

zyku nejjistëji a nejrychleji vzdëlán byti muze,

svfij národní jazyk, zvlásté ze toho velice hoden

jest, Tydokonaliti (usÍlujeme." — „My Slované a

zvlaStë my Cechové jak jinda tak v tëchto ëastch*)

svou neoSemetnou lásku k zemepánu jsme nepo-

chybnymi dûvody na jevo dali, a protoz od jeho

spravedlnosti opët záétity a otcovské k nám sklo-

nënosti dûvërnë se nadejeme." — ,Národ maje

národní spisovatelstvo, jest pánem nesmírného po-

kladu. Zachovají-li se v svëtë jeho knihy, muze

z popela vlasti vzkfíSen byti. Ñezdámy syn, kdo

se stydí za rodiëe, proklaty spisovatel, kdo svúj

národ pfed cizinou tupí Iй . . .

*) Francouzeké války.

3*



— 68 —

V.

Jungmann v Praze.

VnëjSí stránky Jungmannova zivota jsou velmi

klidny, prostiëky. Z nábozného slibu matëina mël

byti kiiézem ; pfirozená, zdravá povaha tëla i

ducha, rovnëz jako svobodny smër mySlení, jímá

se pustil ve studiích na fakulté filosofické v Praze,

uvedly v nëm slib matëin na zmar. Vystudoval

práva a z nepatrné príëiny oddal se stavu uëitel-

skému, v nímá za krátko zalíbilo se mu tak, ze

ustanoviv pfi sobë byti uëitelem svého národa,

stal se i uëitelem jeho mládeze. Na gymnasium

litomëfickém bylo nejvroucnëjSí touhou jeho, aby

se dostal na uëilistë do Prahy, do ohniska veske-

rého vlasteneckého i literního ruchu ëeského. Po

patnácti letech prání jeho doslo naplnéní. Dne

29. záfí 1815 stëhoval se do Prahy co profesor

gymnasia staromëstského, veda s sebou rodinu

ëtyf dítek, syna Josefa, dcery Johannu, Annu a

Katefinu. *) Se svou manzelkou Johannou byl

dostal v Litomeficích dûm, na jehozto základé tam

nabyl r. 1805 i práva mëSfanského. Ten prodal

a koupil si spoleënë s radou Górbrem v Praze

na siroké ulici dûm 6. 749, v nëma o sv. Jakubé

r. 1816 se usadil a do smrti své setrval.

Praha, do ktcréz nyní vstupoval, byla ni jiná,

neí z které r. 1799 byl odesel; i v celé zemi

zmënila se situace národní v nékterych vëcech.

Ta zmëna byla k lepsímu.

Y ëele vefejné správy zemaké stál ëlen staro-

bylé Slechtické rodioy ëeské, jenz snahám vla-

*) Dvé dítek zemïelo mu v LItomëKcích.
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stenskym nikoliv nebyl na Gdpor, a jenz s nëkte-

rynai jinymi Slechtici, vëdeckym smërem o ëest a

blaho své vlasti horlivè usilujícím, pëstoval prá-

telství upfímné. Bylf nejvySSím purkrabím v Praze

Frantisek hrabë Kolovrat Libstejnsky, a hrabata

KaSpar a FrantiSek ze Stemberka i Fridrich

Berchtold zili s ním v pfátelství.

Ve spisovatelstvu ëeském valnë profídlá fada

bojovníkûv starSích dopíñovala a mnozila se no-

yymi mladymi, rovnëz pilnymi a snahou svou na

nrnoze uz vySo se pnoucími silami, z kterych në-

které uz znacnë vynikaly pracemi vykonanymi.

К Dobrovskému, Krameriusovi, Puchmayeru, Hnëv-

kovskému, k Rautenkrancovi, k Nejedlym, k Zie-

glerovi, k Markovi, k Táblicovi, druáili se uá

Kliçpera, Jan Sv. Presl, Purkynë, Vojt. Sedláëek,

Milota Z. Polák; a v ëiku ke sluzbë národní uz

pfistupujícím byli Kollár, Celakovsky, Safafík,

Palacky, Kamaryt, Hanka a j.

Horlivym pûsobením nëkterych, k ufadûm

ucitelskym dosazenycb milovníkûv vlasti, na roz-

liënych konëinách zeraë odrûstala cilá mládez

v nadSeném vëdomí národním, záhy zasvëcujíc se

k apostolství vlasteneckému. Karel Thám r. 1802

pofial ítení íeáká na gymnasium staromëstském:

téhoz roku ßautenkranc jal se svym neobyëejnym

ohnëm vyucovati èeStiaë a èífiti vlastenectví v se

minán královéhradeckém ; v Plzni prof. Sedlácek

r. 1815 zahájil pfi studující mládezi uëení se

matefStinë.

Správa státní uz také seznala, fe bez jakési

známosti té potlaëované cestiny sama nemûze obe-

jíti se v nëkterych oborech svych. Nejdfíve shle-

dáno, ze dûstojníci ve vojStè pro pluky ëeské,

jichz jakoz védomo, vády bylo a stale jest pëkny

poèet, pfece musejí umët tu „selskou feë" spro
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stého muástva trochu lámat, a prodlením casa

také srozumëno, áe ëeskym zenám, kteréá ве

uíí babictví, dotycny pfedmét pfece musí byti

vykládán po ëesku. Proëeá na skolách kadetních

uz od r. 1752 stale udráován také uCitel jazyka

ëeského a r. 1808 nafízeno, kde by zádny dûstoj-

ník od setniny k tomu ufadu schopen nebyl, aby

jiny uëitel z mëstského stavu byl ustanoven. Пokа

1810 vysel zákon, ze pro zkousení bab dëkan fa-

kulty lékafské v Praze jazyka ëeského dokonale

povédom byti musí. Dne 1. bfezna 1811 c. k.

vojenská rada uëinila vefejná piwhlásení, ze

k auditoriatûm pfijímá jinochy znalé nëkterého

slovanského jazyka neb madarského, coa na uni-

versitách ohlaSováno byti mêlo. ß. 1812 pfiká-

záno, aby v fízení trestním protokol tam, kde ja-

zyk ëesky" samotny v obyëeji, na levé stranë ëe-

sky a na pravé némecky psán byl. Téhoz roku

dovoleno, ze poslední vûle mûze éeská byti (1) a

ze toliko takoví svëdkové, kterí rozumëjí jazyku

odkazovatele, mohou vydati svédectví. VSak na

vysokém ucení prazském naskrze vládly jazyky

némecky a latinsky; ba r. 1812 oznámeno, ze ani

stavitelem zednickym a tesarskym nemûze byti

ustanoven nikdo, kdo nebyl zkouáen na technice

praáské, kde veSkeré uëení dalo se téá jedinë ja-

zykem némeckym. Tím pouzí Cechové i od ta-

kovych zivností odstrëeni byli.

V tëchto pfíznivych i nepfíznivych okolnostech

jazyk ëesky piece netoliko se zachoval ale i stále

vzkvétal ; pribyvalo védomí národního, pfibyvalo

Öechûv nejen lidí v Cechách. I po mëstech ven-

kovskych nejvíce zneSvafenych odrodilstvlm a tu-

postí znamenati bylo toho (asu jakysi pokrek

v duaevních snahách národních, k ëemuä zajisté

nejvíce prispívala mládez domácí, vracející se
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obëas domû z uëilièf, na kterych dostalo se jí

probuzení a Hvëtla pfedními tehdy syny národa.

Obnovování jazyka i lido èeského musilo poëíti a

pocalo pnrozeDé pfi mládezi, která vzdy a vsude

r zdravém stavu svém jest nejurodnèjSí pûdou

idey práva a spravedlnosti, nejëinnëjsím sïfitelem

a obhájcem opravních zámér&v v zivotë clovëëen-

stva. S nevysloviiou radostí pohlíáíme nyní na

ony ëasy národního vzkñsení ëeského, kde mládeá

skutecnë ve valné vëtâinè své prijala do srdcí

svych símë rozsévané ku blahu národa po vlasti

v pomérech velice trapnych a dusivych. Ten-

kráte zajisté bylo k tomu potrebí mysli jeaté ve

lice idealní, aby nëkdo vstoupil v fady milovní-

kûv a obrancûv své materStiny proti celé poném-

ëovací soustavé státní. Prohlásiti se Óechem,

chtít byti Cecbem, znamenalo tenkráte pfi lidech,

ktefí nemëli úplného zabezpeëení zivotního uz

z domova, jako vydati se v píen vsem rozpaküm,

vsí nejistoté, vsem svízelûm existence hmotné.

Nynëjsí naSe mëfitko národních pomërûv nehodí

se k onëm dobám naprosto. Nyní uz mozno jest

byii Cechem pro veliky uzitek hmotny, pro za-

opatfení tëlesného zivota, dle zásad zcela prak-

tickych, soukromych, od potfeb^ národních zcela

odlouëenych ; onoho ëasu kaády Cech byl idealista,

jená nehledé k svym prospëchûm osobním, ba

prímo odríkaje se jich, nasazoval síly své jedinë

k podpofe mravné osobnosti svého národa. Vzkfí-

sení ëeského národa k opëtnému zivota vefej-

nému, spolecenskému , státnírou, umëleckému a

vëdeckému nálezelo tenkráte mezi nejvySsí ideály

lidstva evropského. A v dosaient tëch ideál&v

netësili se Óechové pomoci a povzbuzování se

strany národûv a státftv cizích, jako jiní té doby

v potupë a v uhnëtëní úpéjící národní kmeny
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evropské; Cechové musili se vzpamatovati a vzdvi-

hati se sami, a kdyz uz i to u nich se dálo, kr-

ëili rameny nad „zoufalymi" jejich pokusy nej-

Slechetnëjsí ëlenové jinych narodûv evropskych.

Y druhé desítce tohoto století bylo ovSem ui

snáze státi se v Öechách Öechem nez v století

sedmnáctém; ale síly a odhodlanosti mravní bylo

k toma potfebí jesté nikoliv menaí, ¿ehnáme

nyní z plna srdce té dobè, kde ve vlasti naSí

potupené, bolestnë sevfené a s opovráením utisko-

vané pokolení nové vedením nëkolika národních

vëStcûv uvëfilo v dûstojnost, právo, ëest a sílu

svého kmenovního zivota, kde po stech a po ti-

sících duchûv, nevidouce kolem sebe nez daleko

zachmufeny obzor, smëlym letem pustili se, aby

rozmetali temnoto, ktera zahalovala hvëzdu jejich

vlasti. Se svrchovanou vdëënostl vzpomínáme nyní

tëch krajanûv svych, »kteri nevidouce uvëfili". Ale

co fíci o tëch hrdinách, kterí nemajíce jiné zbrané

leda neobmezenou lásku k svému jazyku a k své

vlasti sami první vrhli se v boj proti záchvatnéma

proudu déjin, ktefí zaskoëivSe cestu ëasu, velitel-

skym hlasem zvolali: „Á¿ sem a nic dále!?"

Jungmann v Praze uá shledal zdarné ovoce

svého snazení a svych prací. PfiSelí sem neto-

liko co známy, ale i co vysoce ctëry, velebeny, mi-

lovany kfisitel národa. Jako on touzil po Praze,

touzila Praha po nëm. ZvláStë mladSí vlastenecké

a spisovatelské pokolení dychtilo po jeho pfítom-

nosti, JsOuc mu oddáno vsí duSí, celym srdcem

evym, hledíc k nému co k svému drahému vûdci

a vznesenému vzoru. Spoleënost spisovatelaká

sestupovala se v Praze pfed jeho pflchodem kol

dvou stfedûv: jedni kol Dobrovského, druzí kol

Nejedlého. Nejmladsí druzina, na vefejnosti jeStë

■^
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neznámá, áila rûzno, necítíc v obou dotëenych

muáích dostateëného k sobé pûvabu.

Ani Dobrovsky, ani J. Nejedly nepostaëovali

novym potrebám vlasti, nebyli zejmena dle srdce

éeaké mládeze, na nía vseliky pokrok ve vëci ná-

rodní závisel. Zásluhy obou tëchto muzûv o ná-

rodnost ëeskoи uá byly ukonëeny. Mimo to dluzno

povëdëti, áe Dobrovsky podnëcovatelem národních

snah ëeskych, kfisitelem jazyka ëeského k novému

zivotu nikdy nebyl a J. Nejedly ze jím byti uá

pfestal. Pro tyto otázky právë octnul se Jung-

mann s obëma na velmi tuhych sporech, které

ovsem pro rozvoj národních i literárních ideí byly

velice prospëSny, ale JuDgmannovi mnohou chvíli

velmi ztrpëovaly. Dobrovsky po cely 2ivot svûj

nevëril, ze jazyk cesky jeStë nëkdy by mohl na-

byti nëjaké vefejné platnosti státní a spoleëenské ;

pohlízelf k nëmu co k jazyku na dobro ni odu-

mrelému a studoval jej, vyznaëil jeho pravidla,

velebil jeho vyteëné vlastnosti s tymáe interesem

pouze vëdeckym, s kterymz ponofil se i do jinych

jazykûv, skuteënë dávno mrtvych. Ôestina byla

mu pouhym materialem vëdy, v které pracujeme

bez rozechvëní, klidnë, beze vseho zretele k casa,

k místu neb k osobám, jichá se tyce. Aë sám

nikdy nebyl dospël k správnému uzívání jí prak-

tickému, — íími stanovisko jeho k ní nejlépe

иrëeno jest, — pfece opravil veSkerou budovu její

védeckou; ale vie jen pro vëdu, nikoliv pro zi-

votní praxi národa sama. Nemëlf nadëje, áe ná-

rodnost ëeská z poklesnutí svého jeStë nëkdy by

mohla povzdvihnouti se. Sám rodem Nëmec mël

pro jazyk ëesky velmi mnoho rozumu a dûmyslu,

ale velmi málo citu a zápalu. Neëiníme mu z toho

ani nejmensí vycitky a s velikou vdëcností uzná-

váme vse, co pro vëdecké ocenëní a vzdëlaní na§í
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matefstmy byl vykonal; ale nemuzeme zamlceti

pravdy. Dobrovsky nebyl Óechem; byl Némcem,

ktery nedostízné pfedaosti jazykûv slovanskych

probádav, nalézal v nich co ëlovëk vysoce uëeny

a vzdélany své zvláatní zalíbení, ba ktery studium

jazykûv slovanskych vënoval veskeren zivot svûj;

ale pouhá vëda sebe dûmysluéji péstována ani

neprobouzela národní vedomí v kruzích s védou

se nezabyvajících, ani nevedla zivot národní v Ce-

Sích uz probuzenych o jediny krok dále. К toma

bylo potrebí dûvèry, nadsení, lásky ëeské k ëe-

skému hlaholu, k tomu bvlo potfebí Óechal Do

brovsky cím starSí (f 1829) tím nedûvéfívéj&í

ke vsemu, co celilo k povzdvizení národa ëeského,

nébrá i s úsmëchem pohlíáel ke vsem opravdovym.

snahám v tom smëru. JeStè r. 1792, vypravuje

ve svych déjinách feci a literatury ëeské, co od

polovice století osmnáctého pro opëtny rozkvét

ëeStiny se dëje, uëinil o tom svûj úsadek v tento

smysl: „Vsak vznese-li se jazyk ëesk^ vsemi té-

mito novymi pobudkami, snahami, pracemi a vSím

tímto úëastenstvím nëkolika vlastenecky smysle-

jících muzûv dríve 6i pozdéji na stupen dokona-

losti ponékud vySsí, neá jakého dosáhl v zlaté

dobë za Maksimiliana a Rudolfa II, zûstavuji bu-

doucnosti na rozhodnutí, ponëvadá to závisí na

tolika okolnostech. Hledë k nafízení z r. 1780,

podlé kterého zadaému Cechovi, jeuz by nebyl

mocea jazyka nëmeckého, není dovoleno vstoupiti

do Skol latinskych, povazuji to uz za sotva mozne."

Ale r. 1824 uí nazval Jungmanna, „pfemrStënym

vlastencem", ponevada tento byl pfesvédcen, ze

národ ëesky jeSté jest schopen nëëeho jiného, neí

aby slouzil za pouhou látku védeckou.

Jak to dopadalo s J. Nejedlym, kdyá „uëinën

doktorem a advokátem", slovy Jungmannovymi

S
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poznamenali jsme uá svrchu ; „pomalu ochaboval

a cmnost 8vou v literature stavil." Vsak to jeStë

nebyl ëas, aby ochaboval a odpoiinku se oddával

cesky národ.

Tudíá nebylo vëtSlho stëstí, nez ze do Prahy

se dostal Jungmann. Teni byl mué, jakéhoë doba

vyéadovala ; tent byl Cech, jenz novému pokolení

se stal heslem. %Jungmannistéa, tak s hrdostí

nazyvali se ëlenové noтé národní a literal spo-

leënosti ëeské, a „Jungmann" znamenal nadsení,

dûvéru, lásku k zivotu ëeského národa, stálou

práci pro dobro vlasti. Vëdëlf sám, jaky vyznam

snazení jeho má, kdyá r. 1816 v listu k Markovi

byl podotknul: „Dá buh námi lepSí epocha lite-

ratury êeské vznikne." Z této doby zajisté také

pochází nékolik versûv, které v pamëtech svych

zanechal a v kterych hledë k staraím pëstitelûm

písemnictví íeského mluví o novém vèku tëmito

slovy:

„Nam se roznmn dostává,

za své vûdství mëjte vdék!

S vámi éas stary pfestává,

s námi obrodïl se vëk.*

Maje tak pevué vëdomí, 2e novy vëk v aivotë

národa ceského uz nadesel, 2e nadesel hlavnë pfi-

cinëním jeho sama, Jungmann pfece co nejpeéli-

vëji snazil se, aby vlastencûm z vëkи starého ve

vsem vyhovèl. Neslof pfi nich zajisté naskrze

o Uta, ale o smyslení; Jan Nejedly n. pf. byl

i o tfi leta mladsí nez Jungmann, ale nálezel

úplnë do vëkи starého, ktery uz „pfestávalV

Píestával prirozenym rozvojem vëci samé, a proto

Jungmann sám se vsí setraostí choval se k osobám,

aby vëci neuSkodil. Té doby, kdyz do Prahy pfi-

sel, uz ozyvali se ve spisovatelstvu ëeském, zvláSté
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nejmladSím, dûtkíiví hlasové, aby dle vëdeckych

Pravidel, které stanovil Dobrovsky, upravena byla

ëeská dobropísemnost. Jan Nejedly, profesor feëi

a literatury ëeské na université, hájil onoho spû-

sobu pravopisu, jejz za pravidlo vytknuli vzdélá-

vatelé jazyka v století Sestnáctém a sedmnáctém :

Bratfí ëeStí.

Bylif Bratfí ÔeStí své doby velice pilní, dû-

myslnt a sfasfní Slechtitelé jazyka svého matef-

ského, a jsme jim co strázcûm národnosti v ëa-

sích uá velice smutnych povinni nejvroucnëjSími

díky a pamëtí nejsrdeënéjsí; ale celé hlubiny ja

zyka ëeského pfece neprozkoumali a nepóstihli,

zvláStë v pravopise zanedbali nékteré stránky

v ústrojnosti jeho. Dobrovsky vytknul ty nespráv-

nosti a dûslednë celym ústrojím jazykevym pro-

vedl pravopisnou soustavn.

Aby ëtenáfové nasi znali vëc, která v národ-

ním zivoté ëeském tolik hluku a pohoraení spûso-

bila a zvláStë Jungmannovi brzy po pfíchodu jeho

do Prahy pfes vsechnu dobrou vûli jeho tolik

mrzutosti nadélala, povíme jim, ze spor se toëil

o hlásku i v psaní po hláskách c, s, z. Mnohy

z nich usmèje se soustrastné, ze taková ctázka

mohla kdy plamenem vySlehnouti z komnat uëen-

cftv na vefejnou ulici, nefku-li ze nékdo a zvlásté

takovy ëlovék jako Jungmann mohl míti z ní né-

jaké nepfíjemnosti. A pfece bylo tomu tak. Otázka

písmene i po c, s, z boufila v písemnictví ëesкéт

po tficet let a nejpfednéjSí síly s obou stran

súëastnily se v jejím fesení; z doby staré J. Ne

jedly, z vëku nového Jos. Jungmann. Nejedly

bránil pravidla bratrského, aby po c, s, z nikdy

nebylo psáno í, nybrz vzdy y. Jungmann dle

pravopisné soustavy dûmyslnë spofádané Dobrov-

skym tvrdil, ze po с nesmí byti psáno nikdy y,
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a po s, z nëkdy i, nëkdy y, jak pravidly pfísnymi

stanoveno jest. Spor pro sirSí obecenstvo zcela

nepatrny, mël základ velmi dûleiity. Neslof v pravdë

o ty nevinné literky » a í/, kteréá se tu octly ve

vrazedném nepfátelßtví, ale Slo o zásadu svobod-

ného myslení, o zásadu pokroku, o rozumny vyklad

vëci. Nejedly nehájil tak zarputile dobropísem-

nosti bratrské, jako spíSe své vlastní neomylnosti

a autority co profesora na université praáské.proti

„novotám", jez hlásali lidé ve spoleëenstvu mnohem

níze postavení. Jungmann pak stavël vSude vèc

mnohem vySe nez osoby, propûjcoval a hájil práva

rozumu vèude, snazil se dosíci ve vsech otázkách

jasna a pravdy co nejdokonalejsí.

Vsak mylil by se, kdo by pokládal jeho za

pûvodce bouflivého sporu o i. Jakoz praveno,

Dobrovsk^ dle celého ústrojí mluvnického a jazy-

kového vytknul pravidla pro uzívání i & y. Jung-

mann jeStë r. 1816 ve shodë s Nejedtym Mil se

naskrze dobropísemností brátrskou. Bezpochyby,

ze tento zretel pfitlumil ponékud záSÉ a závist

Nejedlého k nëmu, tak nechvalnym spûsobem

osvëdëenou x& r. 1811; nebof za ëtvrt roku po

pfíchodu svém do Prahy oznamoval Jungmann

Markovi: .Pan Nejedly zdá se ponëkud vraceti

se k pfedellé své lepsí povaze, toliko niéeho o

novotácb v dopropísemnosti slyseti nechce. Já

o tom s пгт se nechci nesnadit, vëda jako kazd^,

áe v tom vzdëlání naSí literatury nezáleáí. Kéz

bychom mëli hodnë mnoho pëknych spisûv, tfebas

jen v bratrské orthografii. Já myslím, abychom

pro tak nedûlezitou vëc, jako i, roztrzek Skod-

nych netropili."

T© jest nejprvnëjSí projevení Jungmannovo

v otázce, kterou za nëkolik let sám slavnë vybo
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joval proti Nejedlému. VSak té doby v popïedí

jejím stál Hanka, stoupcnec Dobrovského.

Jungmann mël jiaé starosti. Seznalf, íe ná-

rodnost ëeská neuéiní celkem zádného kroku

k pfedu, pokud jejl jazyk bude vyloucen ze Skol

a z úfadûv. Zkusilf na sobë samém, v jakém

trapném postavení národ vëzí pod panstvlm nëm-

ëiny na têch místech. Protoz uz v první obranë

své materStíny, r. 1803, polozil v ëelo svych po-

boznych zádostí: „aby nám opët do skol aradnic

jazyk náS mily uvedli, aby se mládez ëeStinë uèiti

musila." Pfised do Prahy a vida pomëry ve-

rejné správy zemské vzhledem k tém osobnostem,

které je representovaly, ponëkud pfíznivé, pfi-

druáil se usilnou snahou svou k tëm vlastencöm,

ktefí rovnëz s ním seznali, ze obnovení národa

musí poëíti ve Skolách.

Dne 23. srpna 1816 vydáno bylo z Vídnë

nafízení, aby pro gymnasia v místech pouze ce-

skych aneb kde spolu rodilí Ôechové se nachá-

zejí, prefekti a profesofi v jazyku ëeském zbëhlí

k úfadûm svym dosazováni byli; v tychz gymna-

siích záci, ktefí známost jazyka ëeského z tri-

vialních Skol aneb domovním vychováním s sebou

pfináSejí, aby také v ëeském pfekládání a v 6e-

skych spisech se cviëili; pocátkem kazdého Skol-

ního roku aby ohlaSováno bylo posluchaëûm práv,

2e v pfijímání k úfadûm politickym píi jinych

schopnostech stejnych dána bude pfednost tëm,

kdoá umëjí ëeзky, ponëvadz pry .známost a umèní

jazyka ëeského politickému úfadníku, jenz s pod-

danym prímo mluviti a na nëho s uëinkem pû-

sobiti má, jest na nejvySe potfebna. Protoz mlá

dez studující nyní i budoucné k dûkladnému na-

ucení se jazyku ëeskému vzbuzována budiz, a vse

to vstëpuj se jí v mysl vsí mocí s tím dolozením,

■
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áe ode vSech, kdoá k praxi konceptní hlásiti se

bndou, pohledáván bude co nevyhnutelná vyminka

dûkaz, ze dokonalou známost a zbëhlost jazyka

ëeského mají." Jinym nafízením z dne 20. pros.

1816 stanoveno, aby kandidátûm stavu knëaského

pomáháno bylo i vlastními uëiteli, kdeá by ti se

vyskytli, k dosaáenl známosti jazyka ëeského ; po-

slucbaëfim pak lékafství a ranhojiëství oznámeno,

ze ti, ktefí krajskymi lékañ, ranhojiëi, méstskymi

fysiky a vrchnostenskymi lékafi v tëch krajinách,

kde jediné neb z cástky ëeskym jazykem se mluví,

pak ti, ktefí lékafi a ranhojiëi v nemocnicích, ko-

neënë ti, ktefí profesory lékafské a ranhojicské

kliniky aneb porodoictví uatanoveni byti zádají,

oemají-li jazyk ëesky za svûj matersky, dosíci

mohou takového úfadu toliko vykáííce se vysvëd-

cením vefejného uëitele, ze jazyku ceskému se

nauéili.

Jak tato veliká zmëna v ponëmëovací sou-

stavé vyuëovací náhle se stala a jaké úëastenství

v ní mél Jungmann, vypravuje sám v listu k Mar-

kovi, kdyá byl pronesl к nëma radostnou nadéji,

áe „námi lepéí epocha literatury ëeské vznikne."

Pripojilf vyplnëní této nadéje k podmínce, „jen

jestli to, o ëem se pracuje, aby ëesky jazyk sobé

kazdy duchovní, právník i lékaf pfiosobiti musil

se zdarí", a vypsal cely, velice zajímavy prftbëh

vëcí takto : „Direktor filosofie zadal ke dvoru na-

vráení o potfebë ëeStiny. Jeho dûkladny spis

gubernium dvoru podalo s velikou domluvou a

dopisem. Dvûr nemohl zavrhnout dûvodûv, podal

toho na ordinariaty (bohoslovecké), na direktorat

medicinsky a na dvorní kancelár juridickou. Bi-

skupská konsistof litomëfická cele pro tu véc byla,

ale pozdéji pfiSlo psaní od praáské konsistofe,

▼lastnë od Bretfelda, aby se proti toma ohlásili,
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a tak hned tam obrátili. Toho já se dovèdër,

nastrazil jsem pana J. Nejedlého, aby co moáná

proti tëm Nëmcûm pracoval. Byl tu Tachecy a

Piller, tèm to bylo nastrceno, ze ono psaní aeni

z vûle zdejSi (prazské) konsistofe, nébra jen Nëm-

cûv, a tak nevím, budou-li litomëriëtí dosti mu-

áo\é, aby na svém stáli. Jestlize ten pes (1)

Bretfeld také druhych konsistofí nepfevrátil. My

ubozí maliëcí pomáháme jak mûzeme. Dej bûh

sfastny konec. Go se tyëe fakulty medicinské,

ai Krombholz a jiní Némci proti tomu, pfece

protomedikus a direktor MatuSka z üástky na po-

kynutí Nejedlého proto se ohlásili a tak tedy uí

jedna rána dobfe pädla. Tvrdy (referent) take

8 námi jest, a tak mâme nadëji, ëе spravedlnost

naSe prorazí. O juristech nic nevím, proto ze to

ve Vldni se jedná, neb snad pozdëji k naSJm pfi-

jde; pfijde-li blaze. Krtiëka direktor jest Cech a

vlastenec. Snad se za naSeho vëku ta veliká râna,

kterou Josef jazyku пaSети zadal, aspoñ záho-

jovati poène a casern dá bûh i zahojíl To vSak

vám jako vëc tajnou k potëSent toliko k vëdomosti

píSi, neehte to tedy pfi sobë, abychom Nëmce na

sébe více nepolodli. Potom kniby ëeské lepSí ob-

chod míti budou, an kazdy Student vzdy nëco

ëísti musí, aby se cesky nauëil; polehounku ve

vSech úfadech ceStëjSí lidé zasednou a tak nâ-

rodnost naSe vzkvétati bude. Dejz to bûhl" —

Za tri nedële po tomto listu Jungmann uz ozna-

moval Markovi vydané z Yídnë nafízení, kteréz

jsme polozili s pfedu a pfipojil jeStë tyto zajímavé

podrobnosti: „MatuSka, Krtiëka pro to se pro-

nlásili; mezi ordinariaty prazská a litomëfická

konsistof hanebnë, budëjovická dobfe, králové-

hradecká vybornë se ohlásily."

Yidouce s jakymi nadëjemi Jungmann hledël
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vstfíc císafskému rozhodnutí stran pfipuStëní ja-

zyka ëeského do ceskych skol, snadno se domy-

slíme, s jakou radostí uvítal sfastny vysledek vla-

stenskych zádostí. Vsak nadesla mu ihned nová

dûlezitá práce. Nebylof knihy, z které by mládez

¿eská na gymnasiích, zvlástë ve vyssích trídách,

byla mohla nauciti se uslechtilému slohu své ma-

tefstiny, z které by byla mohla poznati dokona-

lost a krásu svého jazyka, která by jí byla mohla

dáti návod, jak vysoce jest spûsobila ëeStina

k formám umèleckym a vëdeckym. A jen takové

vyucování ieStinë pfi dospêlejSí mládezi vlastenské

mël Jungmann na mysli. Pokrok, ktery v jazyku

ieském pfiëinëním jeho i jinych uëencûv a spiso-

vatelûv národních za novëjSí doby byl se stal,

mël uz co poëatek vyuëování uveden byti do síní

skolních; mládez mêla hned poëíti poznáváním

nejdokonalejsího spûsobu své matefské mluvy. Tu

nezbyvalo nez aby Jungmann sám pHlozil ruku

k dílu. Bylf k tomu i vyzván vrchním feditelstvím

gymnasialním. Sepsal aSlovesnost" ëeskou s pfed-

ním zfetelem k vlastenské mládezi; vsak poslou-

áil jí velice i tehdejSímu mladsímu spisovatelstvu

ceskému. Uclnil sbírku nejdokonalejsích prací,

jimia nova doba písemnictví ëeského se honosila.

Vzhledem k mládezi eetñl i toho zfetele, ze vy-

bral vèe k Slechtëní a povznesení citu vlastenec-

Jceho. Správa studijní schválila Slovesnost, abyjí

mládez na vsech gymnasiích v Cechách, kde podle

vynosu z dne 23. srpna 1816 cviëenl v cestinë

dovoleno, uzívati sméla. Musíme zvlástë pfipojiti,

áe Jungmann psal Slovesnost uz obnovenym pra-

vopisem Dobrovslcého. Tím èasem zajisté, nez

tuto knihu vydal (1820), rozeSel se s Nejedlym

na dobro. Pfátelstëjsí pomëry jeho k tomuto muzi,

o kterych zmínil se Markovi pocátkem r. 1816,
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netrvaly dlouho. JeStë jednou r. 1816 Jungmann

psal Markovi: aJá nechtëje Nejedlého uraziti, po

savad nepfistupuji k nové dopropísemnosti." Mala

Srûtka strhla se mezi nimi uz r. 1817. Toho roku

totiz Hanka chystal do tisku první svou práci

v plsemnictví ceském, „ëesky pravopis", dle sou-

stavy Dobrovského. Nejedly povazoval to za emëlf

a hruby útok na sebe. Co se tu stalo, vypravuje

Jungmann Markovi takto : „Nejedly premluviti

chtèl Haase, aby netiskl té vêci, an pry nikdo toho

kupovati nebude. Já tedy ujal jsem se té kníëky

a i pfedmluvu k ní najasal, a proto jsem z mi-

losti Nejedlého vypadl. On bez toho nic sâm ne-

dëlá, anië tak snadno dèlati cо bude; proô tedy

v cestë tèm, Мoё chtëjí?* VSak vëtSí, ba koneëná

pfíëina, ze Jungmann sám ve svych spisech se

odhodlal uzívati pravopisu obnoveného a ze tudíá

dopustil se skutku, jehoz mu Nejedly az do smrti

neodpustil, udála se dñsledné z povahy Nejedlého

roku 1818.

Ten rok zajisté opët vyznamenán jest v zi-

votë Jungmannovë písmem zlatym. Vídíme ta

svého oslavence co hlavního úcastníka pfi zaklá-

dání ústavu, jená na samém poëátku jeho vlaste-

necké cinnosti mu tanul na mysli co nezbytné

ústrojí v národním zivoté, jená po tficet let byl

hlavním stfedistëm a pruzinou ëeské mySlenky a

jená v déjinách naseho národa po véky skvíti se

bude na nejëestnëjSím místé zásluhami nehynou-

cími. Jesti to Národní Museum Oeské, jehoz jméno

za policejní vlády Bachovy ovsem bylo zmënëno,

aby o národé Ceském nebylo pri ném feëi. Po-

lozíme zde vypsání, jak tento slavny a dûlezity

ústav náS vznikl, vlastními slovy Jungmannovymi,

kterymiz poëíná pamëtní kniha musejní. Z do-
' •■^mut Jungmannov^ch k Markovi pfipojíme pаk

Л
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nêkteré, k témuá pfedmëtu se táhnoucí vyuatky,

kteréz nám ostfe osvëcují mnohé stránky tehdejsích

öasûv v Cechách. Y pamëtní knize musejní vy-

pravuje JuDgmann sam o povstání sboru musej-

ního takto : „Pfíklad mnohych a rozliënych ucenych

spoleëností jak v ciziné, tak v monarchii rakouské

a na dale i v Oechách z jedné strany, potfeba

veliká nëëeho podobného u nás pro stav jazyka

a literatury ëeské stísnëny a ku vznikání jejímu

nepfíznivy z druhé strany, uoené a vlasti milovné

krajany nase k uëinëní néjaké spoleënosti od mno

hych let ackoli beze vSeho téméf uôinku povzbu-

zovaly. Pokusili se o to Pelcl a vrstevníci jeho

nëktefí za panování Josefa II, scházejíce se, jakoá

pravili v hromadu, na spûsob sousedûv v fádnych

veskych obcích; avsak poznavSe zjevenou nad tím

zemského fízení nelibost, brzo se rozstoupili, ni-

áádné patrné stopy tëch prvních k spoleënosti

ëeské krokû nezûstavivâe. Na konci 18- století

zamySlená Puchmayerem, Hnëvkovskym, Nejedlymi,

Bautenkrancem a nëkterymi jinymi mladymi spiso-

vateli Bpoleënost, nejvíce básnická, pouhou my-

Slenkou zûstala, dllem pro poSlé tehdáá od Fran-

couzûv vseliké spoleënosti podezfení a ostuzení,

dílem áe sbírky básní Puchmayerem obstarávané

nedostatek spoleënosti doplnovati se zdály. Teprvé

po sjednaném vseobecném v Evropë pokoji (1814)

zvláltë pak po pfíznivém ceStinë r. 1816 daném

nejvySSím narízení mySlenka o ëeské literní spo

leënosti znova i zivëji hybati se poëala. Tëáko

v pravdë fíci, kdo první po mnohych letech opët

ji vyjevil, ano kaády potfebu její stejnë cítil. Pan

brabé Fridrich Berchtold mëv v tom s panem J.

S. Preslem a jinymi Öechy *) radu, vyhotovil jiá

*) Ó té skromnosti!
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r. 1817 navrzení obsírné ëeského národního museum.

To navrzení s podepsanym*) podali p. prof. J.

Nejedlému s tou zádostí, aby dovolení k tomu

nejvysSí vlády vymoci bJedèl; on vSale tri ëtvrti

rojcu je и sebe maje ani kroku neuëinil.

Zatím proneslo se, ze nëktefí z panû stavûv

chtëjí zaraziti podobnou spoleënost, totiz nynëjSí

v pravdé i povstalé 6eské národní musem. O ëemz

kdyá pan hr. Berchtold doslech, usnesl se s spo-

leëníky podati plán svûj pánûm podnikatelûm ná

rodního museum s tou áádostí, aby jeho, pokud

by se hodil, k svému zámëru uzili. VySlo ko-

necnë dne 15. dubna 1818 Frant. hr. Kolovrata

provolání k vlastencûm .... Jakkoliv plésali

spolecníci ëeStí**) nad tak slavnë zamySlenym a

ètastnë vyvedenym ústavem, nicménë co nejvíce

na srdci jim lezelo, t. zvelebování literatury aja-

zyka ëeského, toho jen slabou nadëji v ohláSeném

plánu vidëti se domnívali. Proëeá uvolili se o to

J. Ex. p. purkrabího oustnë a vyslovné zádati.

Poselství to vykonali p. prof. Presl se spisovatelem

této zprávy***) doprosivse se ku pomoci prof.

Millauera. Hr. Kolovrat jim cinil dobrou nadëji

k vyplnëní jich áádosti, prônes pfi tom: „Wir

sind noch eine Nation (jeStë jsme národ)!"

K tomu z korrespondence Jungmannovy k Mar-

kovi tyto zprávy (1818). „Jedná se mezi nemno-

hymi posud z nás o zalození národního museum,

dej bûh, aby z toho co bylo. Hrabé Berchtold

udëlal plán." — „Plan k museum lezí и Neje-

dlého jië mësíc. Ten vähavy clovëk to posud ani

*) Tu nebylo moino, aby Jungmann zamlíel svého

jmena.

**) Rozuméj Jungmann a Presl.

***) Jungmannem.

"4
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neëetl. Ze strany orthografie (jpravopisu) ëekám,

bude-li co z museum, potom bych svéhlavosti Ne-

jedlëho tu dbëf pfinesl a psal mu bfichaté ypsy-

lon, aie nebude-li z toho nie, a toê jàkoë vidím

nejvíce jeho váhavostí, potom nevezmu na nëho

ohled, aë jest zly a utrhaëny ëlovëk. — „Nëmci

chtëjí take museum zaloêit a nâs pfedejtt. Ne-

jedly váhá.u

Rozmluva, kterouz Jungmann mël a nejvys§ím

purkrábím o Úëelu národm'ho museum ceského,

zvlástë pak zvolání Kolovratovo : „ Jesté jsme ná

rod", tak mocné uchvátilo jeho mysl, áe v Kra-

meriusovych novinách z dne 25. aubná 1818 vy-

dal pfeCeàtëné provolání „k vlastencûm" a ze

jakoz sám praví, „nëkolik slov ze srdce, tenkrát

nadëjí a radostí opojeného" pfipojil k nému.

Bylf Jungmann pfesvédëen, ze ceské národní mu

seum dle plánu Kolovratova ve vsem vyhoví M-

dostem jeho ducha a srdce: po rozmluvë s nej-

vySaím purkrábím nadál se, ze národní museum

vedle schránky pfírodnickych a déjepisnych pa-

mátek ëesk^ch stane se i zástitou ëeského jazyka,

ceské národnosti. V tom sladkém domnëní pfi-

dal k provolání Kolovratovu tato slova: „Vlastencil

Ejhle dávná áádost nase, zaraíení spoleënosti pro

zachování à zvelebení jazyka ceského vyplnéna

jest. Pod kfídlem mocnym vysoké slechty naSí

vzniká národní museum, jéhoz hlavní úëel jest

zachováníjazyka, zachování národa ëeskëho. „JeSté

jsme národ", jsou slova z osvícenych úst vySlá.

JeStë jsme národ, ozyvá se po vsech konëinách

milé vlasti naSí Öechye. S tichou a zatajenou bo-

lestí nesli jsme posavad ten osud, ze nasemu ná-

rodu a jazyku vsecka vySsí uëení zavfena byla;

jîá jsme zkázy jeho zeleli; ale nepojde, nikoliv

nepojde. Jiz dobrocmn^m zemê pána na své
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vërné Öechy vzhlednutím ozyvá se mily ná§ ja-

zyk na vyssích stolicích uëitelskych, jiáS i v gym-

nasilch jeho zvuky slyèeti a dá bflh i jinde sly-

seti bude. Svaty budiá tento ústav národu, z kte-

rého mnoho, pfemnoho dobrého oëekávati mûáeme.

Bud nám zalozenl národního museum národní

slavností, kazdy srdcem plesej, kaády nëjakou obéi

na oltáf národnosti pfináSej. Nechf sebe mensí,

geniovi vlasti líbezná bude. Nëkolik zlatych ni-

koho z nás neochudí a v celosti prospëje. Staré

rukopisy, kniby neb jiné památky v nasich rukou

tak dlouho jisté jsou, jak dlouho my je peëlivë

chováme, zavíeme oci, lhostejny dëdic je vydázá-

hubë. Museum jich nejjistëji ochrání, bud* ono

dëdicem naSím. Uëení vlastenci, kvëte národa!

Liknovali jste se vydávati ëeské spisy pro veliky

náklad, dílem pro nejisty odbyt. Museum narodní

se o vydání jich budoucnë postará, vy mu spisy

svymi velikomyslné pomáhejte. Okolní národové,

jestli kdy nyní s zehravostí samych sebe Setfí,

národství jest heslo jich vûkol a vûkol. I jest

na té dobé, abychom i my tolikéá uëinili, aby i

nám vfelo srdce po jazyku svém, lea Se íeské

jmeno na véky zadati, a ztrativSe pfedkû slámt

potomstvu hanbu zûstaviti chceme!"

Národní museum ëeskе bylo potvrzeno dne

14. ëervna 1822.

Z nëkterych podotknutí, kteráá za pfícinou

musea Jungmann uëinil o J. Nejedlém, seznáváme

pravé jádro otázky mezi obëma. K tomu jesté

pfipojme, ze Nejedly r. 1814 Jungmanna ve Skole (1)

sméSnym (I) ëinil pro slovo „pfíroda", pravë, áe

jest Polák a Eus, ale ëeslsy ëе neumí!* Vzhledem

k tomu vsemu také poznamenal Jungmann v listé

к Markovi poëátkem r. 1810: „Nejedly niëeho

nevází, cokoliv jsem pokoji v obéi prináSel."
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Y tëchto letech jestë nëkteré jiné vëci ná-

rodní a osobnl mocnë bud trpce bud radostnë

dojímaly ducha Jungmannova, jakoz o tom svému

Markovi èasem podával vëdomost. ßoku 1817

peal mu : ,Také gymnasialní denník vycházeti bude

nëmecky, s pfidáním latinskych, íeckych a ëeskych

bIov (jen na oko). Zat N.. ci 1 Kdyby

tëch p . . nebylo, byl bych desetkrát síastnéjsí.

Ve Sitole co nëmecky feknu, to vSe i ëesky na-

stejno, aby se nevzteklí vrahové, aè pfece vztékají.

Таk jsem vám otevfel ránu srdce sveho. Dá bûb,

v2dy zvítézíme ! Roznásejí se tu s jakousi lzí, áe

Cechye, Morava a Polsko mají spojeny byti v jedno

slovanské království rakouské. Bodejz to pravda,

nechf by jiá ëesky neb polsky jazyk obrali za pa-

nující, vády by slovansky byl. Boëe, jest to tuze

pekná myslenka; tu bud! andel vynasel, aby nine

potëSil, bud dabei roztrousil, aby mne touêením

muëil!* . .

Téá uëinëny v tëch dobách nález svrchovanë

slavnych památek písemnych z Sedé dávnovëkosti

Сesкé, objevení rukopisu zelenohorského a krâlové-

dvorského, naplnilo mysl Jungmannovu nevyslov-

nym potëSením. Uvítalf oba skvëlé dûkazy vy-

eoké, pfevzácné vzdëlanosti a ohlasy hrdinskych

Cinûv nasich praotcûv s nadsením nejvroucnëjsím.

Poslal hned Markovi opis Záboje a Libusin soud

mezi nejprvnëjèími preëetl, spofádal a novoëeskym

smyslem vylozil. Za pfíëinou tëchto drahocennych,

na velikou pychu a potëchu nasi Sfastné zacho-

vanych zbytkûv z bohatého, samostatného zivota

ceského v èasích nejstarSích, Jungmann octnul se

zase na krutych sporech s — Dobrovskym. Tento

uëenec povazoval a co nejdûraznëji prohlaSoval

oba rukopisy, Zelenohorsky i Královédvorsky za

podvod, za vëe padélanou a na osálení vefejnosti
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podvráenou nëjakym falesníkem, jeja nazyval

„padouchem".

Ponëvadz Jungmann pravosti tëch velikych

nálezûv neohrozené hájil, Dobrovsky neostychal se

i jého vyznaëovati co strûjce podvodu pfi ruko-

pise královédvorském. Jungmann zmíñuje se o tom

Markovi, v nedostiáné slechetno3ti a jemnosti své

mysli pfipojuje bozsky naivnë : „Blázen, já mu

dam sto zlatych, Jcdyz on to dovede, a kazdémii

jinému !* Spor o pravost LibuSina soudu a ruko-

pisu královédvorského vedl Dobrovsky se vsemi

obhájci tëch národních klenotûv, zvlástë pak s Jung-

mannem v rozpravách a korrespondencích do-

mácích jakoz i v zahraniënych li stech literárních

a vëdeckych, az do své smrti (1829); i odeSel

v zatvrzení svém. —

Té doby uz dávno zdály se snahy ëeskycb.

vlastencûv vládë nebezpeëny a polieejní aparát

musil se jimi velmi pilnë zabyvat. Jungœann,

jakoz svrchu jsme seznali, ovsem toliko z nesle-

chetné pobldky se strany J. Nejedlého, byl tfi

leta v tajném vySetfování policejním pro „pan-

slavistickou, vlastnë ruskou propagandu." Boku

1819 oznamoval Markovi: „Ze policie na patrioty

ëeské pozor dává, to nezdá se byti bez dûvodu,

ponëvadz to samé nás prefekt, s . . . . nëmecká,

profesorovi Svobodovi mezi vyhrûákami prohodil.

Nèmci ovsem uzívají kazdé zbranë proti nám, ale

co tím prospëjí? Z druhé strany toho i neopa-

trnost naSich nëkterych viastencûv pfíëina. Purkrabí

zajisté není nepfítel náS, a pfece fekl Dobrovskému,

nepfestane li Sedláëek drázditi Nëmcûv, ze jej

dá zavfíti. Hrabe Sterriberk pfi kazdé prílezitosti

napomíná, abychom zvolna SU a opatrnë." — Ve

sv^ch pamëtech pak vypravuje o policejní ëinnosti,

pokud jeho sama se tykala, tyto velmi zajímavé
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vëci: „Pfesazen byv z Litomëfic do Prahy co

profesor rhetoriky, vbèhl jsem jakozto známy ëesky

vlastenec v tajné vySetfování policejní, an ЫЫу

Öech vláde podezfdy byl. Poznal jsem tenkráte

v krátké dobé svët lépe, nez pied tím po léta.

Mël jsem tri zvëdaëe tajnych srdce mého citû a

domnëní, ale mimo to, ze v pravdë nebylo, co by

ze mne vytáhnouti zlého mohlï, vsickni tak hloupé

sobé vedli, ze jsem jejich zámysl v ta chvíli

uhodl. — NejlezlejSí a nejnebezpeënëjsí byl Jan

Zimmermann kfizovník, spolukláSterník mého bratra

Jana, scriptor pri c. k. bibliotece a censor knih.

Ten nejinak nez bratíícka mne nazyvaje denné

témêf ke mnë chodil, na procházky vodil, co ëtu,

co píSi, co mluvím pilnë pozoroval, prílezitost dá-

val, abych nejtajnëjsí svou mysl jemu odkryl, to

co by rád byl ode mne slysel, sám pronásel a po-

svëdëím-li, chtivë hledël, rozmluvu pokaádé na

ceskou historii, na stav ëeské zemë a národnosti,

na rakousky dûm, na císafe a na vsecky lapavé

pfedmëty obracel. Bylo to sermování, jehoz soty

vsecky ífastnë jsem zachytil Stítem ducha pfítom-

ného a neviny. Na konci unaveny jiz a zoufající

nade mnou, kdyá se naposled louëil, ujav më la-

skavë za ruku pravil : bratfíëku ! jak dlouho jeStë

bude trvati to panování rakouské? — Naëez já

8 podobnon pfítvornou laskavostí a pfátelstvím

odpovëdël: bratflëkul modleme se kazdy den r&-

áenec, aby trvalo vëënël — Aproë? rekl on, po-

trhna sebou jako nevërící. — Proto, dím já,

kdybychom je dnes ztratili, ze zejtra nás PruSan

lapne, pazoury na nás vztahujicl. — Nevéda co

na to fíci divnë se vrtël a odsel. Druhy mflj

strááce byl hrabë Oejm, znám^ z té strany pán,

Cehoz ani cele netajil, praviv mi, ze smí, kdykolf

chce, bez opovëzení k jeho milosti císafské do
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Nejedlym, jenz poCátkem roku 1820, jakmile Slo-

vesnost Jungmannova tiskem vysla, vefejuë se pro-

nesl, ze nedopustí, aby v skoly uvedena byla, po-

nëvadz pry mládez jí by se Icazila. To byla od-

povëcü profesora jazyka a literatury ëeské na vy-

sokych Skolách prazskych k tomu zlocinu, kteréhoá

Jungmann se dopustil, dle rozumu uziv v Slove-

snosti pravopisu obnoveného I Jungmann dovëdël

se tëch jeho slov, vsak pfece i jemu poslal jeden

vytisk Slovesnosti s prípisem : „Na dûkaz váánosti."

Opëtné vytiatëní Slovesnosti z gymnasií po Cechách

spûsobilo potësení také Dobrovskému, jenz ji byl

nazval: „ëeskym netvorem!" Jemu nejvíce nelíbilo

se pfi ni, ze byïa netoliko dûkazem víry v zi-

votnost jazyka ceského¡ ale i mocnym prostfedkem

k povzbuzení, utuzení a zvelebení té zivotnosti.

Kdyá takovym spûsobem vlastenecké a kulturní

snahy Jungmannovy potkávaly se s rozhodnym od-

porem vefejnym se strany vlády, a bud1 s nesle-

chetnymi bud se zpozdilymi tajnymi úskoky a zá-

skoky se strany ¿eské samy, nalézaly v srdcích

vsech uSlechtilych a rozumnych synûv národa pûdú

velice kyprou a ozvënu radostnou.

Láska k Jungmannovi byla spoleónym nej-

vysSím zndkem vSech opravdovych vlastencûv, a

tëch bohudíky zilo po Cechách ve vsech krajích

uz tak hojnë, áe dávali dusevní smér své dobë.

„Jungmannisté" sami s brdostí nazyvali se tehdejSí

nejmladsí ilenové ëeského vzdëlanstva, ceské lite-

rární spoleënosti. K pracem Jungmannovym hle-

dëli s nejzivéjsím úëastenstvím, o Jungmannovi

vypravovali a dopisovali sobë slovy nejnadèenëjSími,

dávajíce mu v skrytosti jmena nejsladaí.

K pfedním ctitelûm JuDgmannovym, oddanym

drahému mistru s celym srdcem, nálezeli záhy

Fr. L. Öelakovsky a Josef Vlastimil Kamaryt.

\
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Jsouf oba z jeho vlastenecké i literáraí Skoly, vy-

rostli z jeho ducha, po boku jeho. Ze vzájemnych

dopisûv jejich, sahajících zpët az do r. 1819, pa-

trno, jakou neodolatelnou, nevyslovnë blahou mocí

pusobil na jejich mysl, na celou umëleckou fia-

nost jejich Jungmann. Z dopisûv téch dvou pfátel

nejjasnëji znamenáme, jakou pruáinou nové lite-

ratury ëeské, jakym bohatym zdrojem novéno

proudu v dusevním zivote naseho národa byl

Jungmann.

Roku 1820 (3elakovsk£ trval na Btudiích v Linci

a Kamaryt v Ceskych Budéjovicích. V Linci zila

té doby spoleënost ëeskych vlastencûv a spisova-

telûv, jejímzto stfedem byl doktor Klicpera, bratr

Václava К. Klicpery, tehdy ni pfedního náro-

dovce z mladSího pokolem, básníka a profesora

v Hradci Králové. U doktora Klicpery byvaly

slaveny besedy vlastencûv ëeskych, tam rozmlou-

váno o vlasti a vzpomínáno vseho, co srdci draho.

Na den sv. Josefa 1820 scSli se také, a Ôela-

kovsky dávaje toho Kamarytovi vëdomost, píse:

„O polednách nastala radost u stolu pana doktora

samymi vlastenci obsazeného." Po dokonané ho

st inë první pfípiték pronesen na pozdrav a oslavu

Jungmannovu. Chystaje se z Lince zpët do Prahy,

Celakovsky volá : „Aj Libusino vëkovité zlaté mësto,

kdoz by po tobé netouáil? Tam vidèti naSeho

zlatinkého Jungmama.u A pfibyv téhoz r. 1820

na místo své nejvroucnëjsí touhy, nadsenë roz-

plyvá se: „KaModennë volám: Jen jedna Praha

a v ní jen jeden Jungmann ! Jungmann, Jung

mann ! ó, co to jmeno lahodi sluchu тети ! Jak

hlazí a vzdvihá srdce mé!u Snaha obou mladych

básníkûv povazovala se za posvëcenu, kdyz Jung

mann s ní byl spokojea. Öelakovsky k druhému

svému pfíteli, poctivému Óechu Plánkovi, mistru
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truhláfskému ve Strakonicích, r. 1820 psal: „Po-

vazte, Jungmann më pochválil, to budu hned o

pûl stfevíce vySe* kráëeti. Já ho mám rád, celého

bych zceloval, kdyby jen se dal ;" a ke Kamary-

tovi se pronesl: „Jen kdyz se nase básné Jung-

mannovi a jinym na slovo vzatym líbily!" Oítání

spisûv Jungmannovych nálezelo mezi nejmilejSí

zábavy pfátelské. Kamaryt v odpovédech svych

praví, ze „jitro hned v prvním uzardëní slavívá

na onëch místech, kde (s Öelakovskym) chodívali,

ëtouce Ztraceny ráj, neb Hlasatele neb jiné vy-

bornosti vlastenské!" Slovesnost rozSifovali Jung-

mannisté po národë velice horlivé. Kamaryt ozna-

muje Ôelakovskému, 2e jí do Budëjovic nvedl

deset vytiskûv.

Z tëch nëkolika slov patrno, cím Jungmann

nové vlastenecké a spisovatelské spolecnosti byl,

a jak velice Sfastnë vzkvétalo jeho dílo, tfeba

ve skolách vládní soustava príkre stála proti

nëmu. Péëe jeho o dobro a ëe&t vlasti nemohla

byti ani zaraáena ani zviklána zádnym pfíkofím

a zádnymi pfekázkami. Vzpomínaje vselikych

ustrkûv, jichi stále doznával ze zloby a zpozdi-

losti tábora nëmeckého a ëeského, zvolal v listи

k Markovi té doby: „Já nicméné neopomenu pe-

covat o taková díla, která by národu nasemu trva-

lejSí prospëch nesla nezli v protokolech zapsané

vyklady svat^ch evangelií."

Druhá veliká starost Jungmannova v té dobé

tykala se národního museum éeského. Vidëli jsme,

s jakymi nadëjemi a s jakym ohnëm postavil se

sám v ëelo podniku, aby proñ vzbudil interés ce

lého národa. Z provolání ucinëného k „vlasten-

cûm" dne 25. dubna 1818 zjevno, ze Jungmann

povazoval museum za ústav sfízeny pro zachování

»velebení jazyka íeského. Ysak záhy seznal,

\
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äe ostatní úëastníci v torn díle od zámèrûv jeho

právé v tom ëlánku se liSili. Museum dalo se

drabou, na které se stalo zajisté velmi ëinnym a

vysoce zásluínym sbëratelem a schranitelem vsech

pfírodnickych, dëjepisnych a archaeologickych kle-

notûv a památek královetví ëeského, ale jazyku

a literature ëeského národa dostávalo se z nëho

pobudky a podpory aá k nepoznání malé.

To tëzce nesli vSichni Cechové, jimá v öe-

chách jazyk ëesky byl mluvou matefskou, a ktefí

zachování jazyka ëeského národa povazovali aspoñ

za rovnéz tak nutné a dûlezité, jako zachování

déjin jeho a sneSení obrazu ëeské prírody. Ze

JuDgmann mezi tëmito muzi mël v tom smëru

tuzby nejvroucnëjSí, není potfebí teprv Siroce vy-

pisovat. Tfeba povëdëti, 2e tou tváfností, kte-

rouz museum s poëátku ve skuteënosti na sebe

vzalo, vidël se v svych nadéjech velice zklamána.

Nedostatek péëe o zachování a zvelebení ëeského

jazyká pfi národním museum ècském dal podnët

k vSelikym novym umyslûm a zámërûm ve spo-

leënosti, která jazykem ceskym zila.

Ш dne 13. záfí 1821 pan Václav Pesina,

tehdy faráf v Bluëínë na Moravë uCinil návrh.

jakoá obyëej u jinych národûv, aby také èeètí

spisovateié podporováni byli jakymsi zvláStním

spolkem, ktery by co zvlástní ústav se pfivtëlil

k národníihu museum pod ochranou hrabëte Ko-

lovrata.

Líbilo se navrzení a jiz poëali nëktefí ohla-

éovati se k podpofe jeho. Pfedloáeno tedy fe-

ditelství musejnímu, naëez dne 16. prosince 1821

dána odpovëd, ie národní museum éeské nemûze

jeètë takové podpory ëeské literatury na sebe vzíti,

postfednë ze ovsem rádo bude kazdému vlasti

prospëSnému podniknutí napomáhati, a kdyz mu
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peníze svëfeny budou, je po vûli darcûv k uëe-

lûm zvlástním obraceti. Potfeba pry tedy, aby

pfátelé ëeské slovesnosti o tom se srozumëli, a

pak národnímu museum vëdomost dali. Ujal se

té odpovëdi pan PeSina a dne 1. bfezna ohlásil,

8jedná-li se takovy ústav, áe on se sv^mi pomoc-

níky 200 zlatych roënë posylati bude. Tu tedy

na tom bylo, aby o vzniknutí takového ústavu

nëkdo se zasadil. Poëali tedy opët pfátelé ëeské

slovesnosti mysliti o tu vëc. Parkynë navrhl plán

r. 1822. Mêla to byti spoleënost postranní, s mu

seum spojená. Ysak to nelíbílo se zejmena Jung-

mannovi, jená povazoval samo národaí museum

ëeské za povinno, aby sobé svého vznesenébo

jména, jakoz i úëastenství a lásky celého národa

získalo pfedevsím svou péëí o zachování a zvele-

bení ëeského jazjka. Bohuzel, nebylo lze pfe-

svëdëiti vybor musejní, v ëem hlavnë zálezeti má

uéel toho ústavu. Vycházelo na jevo, ze tento vybor

pfece nemá ani nejmensí dûvëry v zivotnost ja-

zyka ëeského a v úëastenství Óechûv ke knibám

ëeskym; ze se mu zdá vècí mnohem snadnëjSí,

pëstovati vlastenectví ëeské jazykem nëmeckym!

— Ale Ôechové nelenili, aë ovsem teprv po pro-

jití celé desítky ëasové svûj zámër provedli.

У dobé, kdyz neunavnym povzbuzováním a hrdin-

skou prací jejich bylo nade vsechnu pochybnost

stvrzeno, ze zivot národa ëeského není áádny

klam, zádná nalíëená vëc, ale ze to s ním jde

velmi do pravdy, seznal vybor národního museum

ëeského, ze starost o ëesky jazyk téz nálezí k po-

vinnostem jeho, ze bez pëstování ëeského písem-

nictví národní museum ëeské nemá v té spolec-

nosti, která byla representad ëeského národa, po-

tfebné náklonnosti, ze vftbec v národë ceském

neudráí sobé tu pfízen a to úeastenství, kteréhoz
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mu Jungmann svou áurnalistickou agitad r. 1818

byl získal. Deset let jeSté minulo, nez národní

museum ëesкé upraveno bylo v tom spûsobu, jak

je sobé'byl myslil a jak je národu ëeskému do

nejuëznëjsí péëe schvaloval na samém jeho po-

cátku Jungmann. Teprv roku 1830, kdyá Palackf

zamy^lel vydávati encyklopédicky slovník cesky,

yfbor muBejní z porad o to odb^van^ch dne

11. ledna usnesl se zfídíti zvláStní sbor le vë-

deckému vzdëlání národního jazyka a literatury

ëeskè. Meli na mysli ovsem pfedevsím vydání

encyklopédického slovm'ka ëeského a jmenoval zá-

roveñ tfi redaktory toho díla : Jos. Jungmanna,

Fr. Palackêho a J. S. Presta. Tif byli prvnl

ëlenové sboru k vëdeckému vzdëlání feëi a lite-

ratury ëeské, z nëhoz pak vznikla nynëjSl Matice

oeská co zvlâStní odbor deského museum.

Tak po 50 letech naplnény byly nejvrouc-

nëjSí tuáby vlastencûv a spisovatelûv ëeskych, tak

koneènë stal se pravdou obraz, jeja Jungmann

r. 1818 slovy „proneSen^mi ze srdce nadëjí a ra-

dostí opojeného* o národním museu ëeském „?la-

stencûm" byl vylíëil.

Kdyá tyto vëci se dály a nez dle potfeby

vlasti vyfízeny byly, Jungmann ovsem dnem i nocí

pracoval, aby prospëch národa i desaterymi jinymi

smëry pokraëoval.

Jednlm z hlavnlch ukolû áivota, jeja sobë byl

vytknul na samém poëátku svého pobytu v Lito-

mëficích, bylo sdëlaní velikého slovníka ëeského,

v nëma by veskeré bohatství, vsechna síla a vsechna

ozdobnost jazyka naseho obsazeny byly. V pamë-

tech svych sám dotyká, 2e vlastenecké a literní

snaby jebo nesly se mnohem vfèe nez kam do-

spëly, ïe ideály jeho ve skuteènosti naplnény ne-

byly, 2e duch jeho byl mocnëjaí ne2 tèlo. ,Pfe-

M»«ce lldn VII. 3. 4
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klady moje a malickosti sem tam tiSténé mëly

byti cvicením slohu k vëtéímu pûvodnímu dílu

pfipravujícím ; ale zmnozené práce oufední v Praze,

pfibyvající vëk a jiné okolnosti spûsobily, áe jsem

vyjma Historii literatury a Slovesnost na jednom

díle, totiz na Slovníku prestati musil. Jak malá

síla jest ëlovëka k vyvedení jen hlavnëjSích jeho

zámyslûvl" Tak rozpomíná se na práce svého

dospëlého vëku muzného, na ideály svého zi-

vota kmet sedmdesátilety ! Blaáeny, ze s tremí

syfmi díly jest spokojen. Jaké asi bylo to vëtsí

pùvodní dílo, k jehozto vykonání Jungmann se

nedostal, nemûzeme na jisto urëiti, avSak dle ve-

likolepych príprav k nëmu ëinënych snadno mú

deme domysliti se, ze bylo urëeno na souhrnné

obhájení a nejskvëlejsí ozdobu jazyka oeského.

Díla, kteráz Jungmann ve vaí nedostizitelné

skromnosti sám za svá hlavní prohlasuje : Slo

vesnost, Historie literatury a Slovnik spadají

s jádrem svym mezi léta 1820—1830.

Ôelakovsky, jenz ze spisovatelûv ëeskycb,

v Praze zijíclch, byl nejoddanejsím ctitelem a nej-

horlivéjsím násíedovníkem Jungmannovym, nej-

zdárnejsím Jungmannistou, rozpisoval se kpfatelûm

o drahém mistru svém velmi do podrobna. Eoku

1821 píüse Kamarytovi: „Jungmann, tato hvézda

první velikosti, na svém slovníku porád pracuje

a jak se mné zdá, dohotoveny hodlá poslati do

Petrohradu, kde akademie, která vsecky slovanské

slovníky kupuje a vydává, jej vdëënë prijme."

Kdyz téhoz roku Stëpánek dostal zlaty peníz za

své „zásluhy o literaturu ëeskou", zvolal Cela-

kovsky v listu ke Kamarytovi: „Jaky pak peníz

zasluhuje nás miláeek Jungmann, kdyz ten

t n dostal zlaty? Ale vádyf jsem si

vzpomnël, kdyz byl císaf v Praze, ze hrála se



— 99 —

ceská bra a ta se mu líbila a byla od ètë-

pánka." — Roku 1822. ,V pojednání mém o вá-

rodním básnictví, cokeli jsem o národnosti kde

fekl, to vsecko vymazáno, a já pfi tom pfi vsem

nejvétsí skromnosti a mírnosti uzíval na vzdor

srdci svému. Tam jiz to s námi doslo. Pan Jung-

mann velmi jest tínt znepokojen." — „Rozmily

Jungmann poëne dávati svobodaé prednáSky v filo-

logickych vëcech slovanského jazyka, o vëcech

poetickych a vyklad na Rukopis královédvorsky\" —

Roku 1823. „JuDgmann poslal onehdy do Uher

Safafíkovi moje a tvé básnë." Roku 1824, deva-

tenáctého bfezna. „Dnes ráno odjel z Prahy

kochany Marek, zdrzev se tu po ëtyri dni. Ye

stfedu jsem strávil rozkosny veëer do pûl noci

u Juugmanna, v spolku samych hodnych nasincû.

Báfuika spusobil ke cti Markové akademii, ho-

stinu. Byl nad míru vesel." — „Ai se bude

slovnik tisknout, to bude teprv radostl" — Ve-

glof uz dávno v mily obycej mezi Jungmannisty,

nazyvati Jungmanna báiuSkou, „otcem".^ Tím sr-

deënym jmenem vyznaëuje ho vzdycky Celakovskf

ve svych prátelskych listech ke Kamarytovi.

1824. „Dobrovsky báfusku nazyvá „einen über

spannten Patrioten." — „BáfuSka chce vydati svou

literaturu na praenumeraci, postarej se o nékolik

pfedplatitelûv." — ,Nëco o pfedrahém naSem

báfuSkovi, za Merého byeh právé srdce z ñader

vyñal. Jest pravy mucedlník za naSi dobrou vèc.

Muz takovychto zvláStních povah se mi jeStè

v zití nenaskytl. Pfihodilo se mu cosi jemu i nám

■vSem nemilého. Byly totiz zkouSky a vysl^chal jed-

nohoze svych skoláku, kteryzto jinaknedbalecmnoho

neumël, píekládaje z Jatiny na nëmëinu. Ghtël

mu báfuSka pomoci a dí, by pfekládal ëesky, áe

snad to lépe pûjde. Slo to ale stejnê, ba snad

4*



— 100 —

i hufe, naëez báfuSka se pfiuucena vidèl, mu dru-

hou klas dáti. I jde ten smëly kluk k prefektovi

a snad jím pobídnut i k Skolnímu direktoru pfed-

stíraje, ze mu báfuska pri zkousce otázky dával

z ëeského krom pfedpisu skolního, a ponëvadzz nich

neobstál, áe mu dal druhou klas. Byl tedy k Pa-

tricovi volán a k direktoru, kde zvláSte ten ko-

vany nëmec Patrik s hrubou na nëj si vyjel : ze

pry zamëstnávánlm se ëestinou bez toho skolní

vèci zanedbává a ze mu to bez toho nic platno

není, ze nikam se éestina nevysiue, ze daremnë

bez vsí odmëny jen cas mrhá, aby pry radëj pro

nëmëinu pracoval, atd. Naëez on mu moudre od-

povëdël, ze svou zachovalost a pilnost profesorskou

nejedním pochvalnym dekretem dokázati mûze a

zbyvajícím ëasem jak má nakládati, proto ze zádny

ani pfedpis nemá, ani ze jej od nikoho neprijímá.

Mimo to udávání u policie trvají stale, a tu zase

vosy se shrnuly na Hanku. Coz nepochybné tajnym

pûsobením naseho Janka (Nejedlého) se dëje. Dle

vselikych okolicností musí to by ti ëlovëk seredného

srdce, ktery pro y vlastence a Öechy jinak myslící

zniëiti usiluje." —

Tento príbëh a tyto okolnosti, zachované

v pamëtech Celakovského, jasnéosvètlují situaci, —

v kteréz Jungmann a vàichni cestí vlastenci ducba

pokroëilejSlho v onëch ëasích vëzeli.

H-1 Roku 1825. „Dobrovsky stary kutil se svym

hrubianstvím (proti Jungmannovi stran pravosti

Libusina soudu) zalezl do Jahrbücher für öster

reichische Literatur." — (Posylaje Kamarytovi

desáty arch Jungmannovy historie literatury ëeské) :

Bûh posilñ Jungmanna ! Aby jiz byla venku,

ta tnnohym mozkem otfese, anto ani ту, ЫеН se

s literaturou zanáeíme, ani о polovici jsme ne-

vèdëli. Ani sami nevíme, o kolik stupnùv jsme
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postoupili vySe. Práve takováto -epocha dá nej-

lépe poznati karaktery lidské a Slechetné umysly,

a 0 tobo Mediate nás Jungmann platt ëtvrt,

ne-li více celé Óechye." — „Zde obdráujeS poslední

archy (Jungmannovy historie) ; nyní je v pácu roz-

tomiiy baëkorovy vëk jezovitsky. Smíchy by në-

kdy ëlovëk puknul, a zas srdeënë zplakal nad ná-

rodem. Ti tuëní jezovcové posvítili národu." —

Vypravování nase dotklo se uí nëkterych ji-

nych muzuv, skvëjlcích se netoliko v národë na-

sem a v celém Slovanstou, ale po veSkerém vzdë-

laném lidstvu vedle Jungmanna zásluhami ne-

smrtelnymi na místë nejcestnëjsím. Dva z tëchto

muzûv: Palacky aâafafík, vzhledem k svymvnëj-

sim pomërûm zivotním jsou s JuDgmannem ve

spojení zvlástním, pro dusevní dëjiny naseho ná-

roda velice dûlezitém. Ani Palacky ani Safaflk

nenarodil se v Oechách, onen na Moravë (1798

y Hodslavicích) , tento v Uhrách (1795 v Kobelá-

fovë). Ale oba pfesídlili se do Cech a stali se

tu Stëstím, pozehnáním a ozdobou svého národa.

Záhy vynikali vlasteneckymi snahami ëeskymi, a

vstoupili v duSevní styky s Jungmannem, jená

z Prahy fídil nejvySsí smër svého národa. Ш r.

1818 oznamoval Jungmann Markovi : Safafík a Pa

lacky vydají pry co nejdfíve nëco o ceském básni-

ctví, aë se jmenovati nechtëjí" ; odtédoby pak pé-

stoval s nimi pilnou korrespondenci o vëcech li-

terarních a vlasteneckycby kteráz byvsi ulozena u

Palackého a Safafíka, bohuzel se ztratila na ne-

nabytnou Skodu jedné z nejdulezitëjSích a nejza-

jímavëjsích kapitol národních dëjin ëeskych. Máme

ovSem pevnou nadèji, ze ty vëci dojdou jasného

vylození ëasem svym z pamëtí Fr. Palackého;

zatím musíme spokojiti se s resultaty a s nëkte-

rymi velmi kratickymi zprávami, kteréá Jungmann
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o pomëru svém k Palackému a k Safafíkovi рo-

lozil do pfátelskych dopisûv k Markovi. Jisto

jest, áe o pfivedení Palackého a Safañká do Óech

Jungmann ma ne-li jedinou zajisté jelikou zásluhu.

Palacky pfiSel do Prahy r. 1823 ; Safafík za deset

let pozdèji, 1833. Jungmann dne 23. února 1823

oznamoval Markovi: „Palacky mi psäl, ëе nemá

chuti Ы kazatelství", a ze jej áadá, nebylo-li by

mozno, aby dostal v Praze nëjaké místo vycho-

vatelské. K tomu pfipojuje Jungmann, ze teprv

nyní se dovëdël, ze Palacky není katolík, ale zá-

roven uvazuje : Prosím Vás, kdo pak by u nás

vzal nekatolíka za vychovatele, leda zid" . . . Nic-

méné vidíme Palackého uz téhoz r. 1823 v Praze,

z ëehoz domySlíme se, ze Jungmann s pfáteli

svymi, zejmena s Presly a s Hankou nalezl cestu,

která by príStího, posud nejvëtSího dëjepisce 6e-

sMho, do Óech uvedla. Za deset let pfiëinil se

Jungmann i k nvedení Safafíkovu do Cech.

„Z strany Ëafafíka ustanoveno mezi námi Jco-

пеcпё a jemu ohláeeno, ëе na 5 let jeho игcепу"тг

sklady opatrovati se vynasnaeíme." Sfízenaf pro

povolání Safafíka, jenz toho ëasu byl profesorem

na gymnasium novosadském v Uhrách, sbírka mezi

vlastenci ceskymi, a Jungmann byl mezi pfedními

sbërateli národních pfíspévkûv na opatfení zivo-

bytí tomu muzi, ktery ve vëdë slovanské posud

nejvyse pronikl, prozkoumav dávnovëkost a pû-

vodnost slovanskou az do nejhlubsích kofenûv

jejich.

Tak vidíme Jungmanna v cele, kdykoliv Slo

o sfízení néjakého národního ústavu, kdykoliv o

sesílení spisovatelské spoleënosti ëeské muzi ve

svém oboru uz znamenitymi. Nebylf ani Safafík

ani Palacky, pokud mimo Öechy meSkali, vlastenci

a spisovateli ëeskymi v Ôechách neznámymi; ná
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rodnë probuzené obëanstvo ëeské vëdëlo obecnê,

ze JBOu to muzové, z nichá ëeskému národu kyne

nejvëtsí uzitek a sláva, a tudíz byla propaganda,

pro në spûsobená, velice Sfastna a v^datna ; jakoï

uvítání Palackého v domë hrabat Sternberkûv a

úëty vedené pfi národním musen ëeském o pod-

pore èafafíkovë zjevnë dokazují.

Kazdému novému dûlezitému, vlastenskému

a liternímu podnikn Jungmann vyznaëoval smër,

razil v národë cestu a vtiskl znak pozehnání.

Roku 1823 zaraáen první vëdecky ëasopis ëeskу

„Krok" ; Jungmann sepsal do nëho úvodní básen.

Roku 1827 poëal vjcházeti ëesky Musejník;

Jungmann poloáil do nëho jednu ze svych nejvy-

teënëjSích úvah kulturních, „o klassicnosti v lite

rature jûbec a zvláStë ëeské." Roku 1828 zalo-

zen „Casopis pro katolické duchovenstvo" , list,

jenz získal sobë platnych zásluh o povzbuzení

vlasleneckého smyslení a vëdeckého ducha v ka-

tolickém knëzstvu ëeském. Jungmann uëinil knëmu

úvodní rozbor otázky, potfeba-li knëzi ëeskému,

aby t jazyku svém materském dûkladnë byl

vzdëlán.

Kdekoliv zasazeno nové radlo do pûdy ná-

rodní, Jungmann byl ne li prvním zajisté vzdycky

z nejpfednëj&icb pmovníkûv, jicháto pfistoupení

k dílu uz znamenalo jeho zdar. A vëemi podniky

smëfoval Jungmann k jedinému nejvyssímu Úëelu,

ke cti a blahu vlasti, k zachování a zvelebení ce-

ského jazyka. K mládezi, k uéencûm, ke knëz

stvu, ke kazdému, k jehoz srdci a rozumu jal se

mluviti, zvolil vzdy nejvhodnëjsí spûsob povzbu-

zování k vlastenectví a k stalé práci pro rozkvët

národa.

V „Kroku" pravil: „Rozum cviëny a národ-

ství v mysli velké, to hrad peven. Jazykem jedno
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áiv národ; toho smrt — jeho záhnba." V úvoda

k Öasopisu pro katolické duchovenstvo, vypsav,

jak velice snadno pfípravuje se k ufadи knëz-

skému v Öechlch Némec, touzí takto: „Jak roz-

dílny' stav jest nasrnce, k témuz oufadu povola-

ného ! Ledva poëav sobë jazyka pfirozeného vë-

dom byti, jiz zase jeho takofka odfíci se a né-

meckému vsecku svou pilnost obëtovati musí,

právé v tom vëku, ktery" ku pfijetí vseliké formy

jest nejschopnëjsí, vëku, kteréhoz city a ponëtí

jsou základem celého budoucího duchovnlho zi-

vota. Jaky tu div, jestlize slabé hlaholy mater-

Stiny postupem ëasu v dusi jinochovë docela zte-

mnëly, jestlize zásoba dochované az do muzství

feëi materské v pfeouzkych mezech samého temë?

dëtinství zavfená nikam staëiti nechce, ani k po-

rozumëní prostickych spisûv ani k jakémukoliv o

vëcech domácích neb obecnych porozmluvení, af

nedím k feënické neb kazatelské vymluvnosti.

Jaky div, jestlize nëmecky mysliti navykna do

ëeského áití a bytí nikterak se nehodí. Div tu

radëji, jestliáe jinoch takovy docela se neodëestil

a jakozto bohuzel ëasto byvá predsudkem a ne-

chutí k pfirozenému jazykú svému nezavfel : jest

liáe tu nenabytnou a pozdë uznanou ztrátu co

muá aspoñ ponëkud nahraditi usiluje.*

Úvaha Jungmannova „o klassiënosti v lite

rature, zvláSté ceské", polozená v prvním roëníku

Musejníka, dalá podnët k sporu velmi zajímavému.

V ten ëas, kdyz byla sepsána, zajisté uz velmi

mnoho bylo zlepsilô se v Cechách na prospëch

národnosti ëeské, ov§em jedinë hrdinskou prací

nékolika vërnych a slechetnych synûv vlasti,

v jichzto ëele sШ Jungmann. Úspëchy vlaste-

neckych snah byly patrny a mnozily se co den.

VSak pobled na ohromnou práci, která jestë zby
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\ala, nedopouStèl vzniknouti radosti z díla uz vy-

konaného, nébrz nëkdy i otravoval nadëji, ze vie

k dobrému konci privedeno bude. Jungmann za-

jisté nálezel k tèm vlasiencûm, kterí se dali do

práce s nadsenou jistotou, ze národ ëesky opët

se vzdvihne. Kdyby byl mél o té vëci nëjaké

pocbybnosti, nebyl by vëru podnikl nic na vyko-

nání její uz roku 1800, kdyá jeStë bylo v Oechách

hûfe nez r. 1828. Hájilf téz té jistoty prou vsem

nepfátelûm jazyka ëeského, jakoz i proti vsem vá-

havym, nerozhodnym a málomyslnym synûm vlasti.

V té jistotë zálelela nejvëtSí síla JuDgmannova

ducha.

A pfece i on, rozhlízeje se r. 1828 po ná-

rodë a písemnictví ëeském, byl zachvácen mrá-

kotou beznadëjnosti. Vidël, ze mezi lidem sel-

skym a mëstskym národnost ceská dosti vzkvétá,

ale obëanstvo zámoznejsí, zvlastë рak slechta, ze

chova se k ní stále ne-li nepfátelsky aspoù ne-

teenë. Opëtné vytistëní jazyka ëeského ze skol

(r. 1821) zalostí rozryvalo zlaté srdce jeho.

Z tëchto pocitûv pak vzala pûvod svûj zalobná

jeho slova v dotcené úvaze, vydané Musejní-

kem. „Neklamem-li sebe sami vidlme zajisté,

v jakém stavu se feë a literatura ëeska tohoto

vëku nachází, ai nikdy v horsím se nenacházela.

Jiá jsme ke vsemu, coz vlastenského jest, ochladli

a zelhostejnëli. MoznêjSí odcizili se nás a jsou

cele Nëmci, anébo pro óbzvláetnost Francouzi.

Chudina coè mûée ? A i ta dëti své radëji k né-

meckému nezli k ëeskému slabikári posylá. Nëm-

ëina ve vsech stavích den co den se plodí a sífí, a

prijde brzy na to, ze jakoz to byvalo v Pomo-

fanech, bez nëmëiny nikdo ani nejsprostëjsím re-

meslníkem uëinén nebude. Ona a uciliStë její

z bohatych nadání se radují: (eská pravidelná
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Skola, ji2 od zemë ранa povolená pro chudobu

vzniknouti nemûze. Nám se dostalo (ó, US se

mylím) b$Ы svëdky apomocníky konecného mater-

Stiny zahynutí."

Proti tomuto zoufalému hlasu Jungmannovu

ozval se sám jeden milovüík jazyka a písemnictví

ëeského daleko za hranicemi Cech. V národé an-

glickém zil toho casu*) muz vysoce Slechetny a

skvející se po celém svëtë slávou neobyëejné

vzdélanosti, jmenem John BowriDg. Tenprostfed-

nictvím literatur ruské a srbské nabyl vëdomosü

téá o feëi a literatufe ëeské, i zamiloval sobe

nás jazyk tak velice, ze k Sífení o nëm vëdomosti

po sírém svëtë nëkolik velmi ohnivë psanych úvah

a delSích pojednání po anglicku vydal. Bylf ve spo-

jení s Celakovskym, ktery ho provázel zivotem a

písemnictvím ieskym. Stesk Jungmannûv vzbudil

v nëm odpovëcE vytistënou v posouzení i Jung-

mannova díla „Historie literatury ëeské", kdeá

i fiífe o strasném utrpení a obnovenych zivotních

snahách národa ëeskéno se rozepsal s nejèleche-

tnëjsím ucastastenstvím. „Pozorovali jsme ve mno-

hych spisech íeskych ton ocháblosti, co se tyëe

pfïstiho osudu feöi matefské. Мáшe pevnë za to,

áe onen ton není odûvodnën okolnostmi. Nehledíme

na literaturu ëeskou tak sklíëenë. Zaííná puëeti

mohutnou 8Üou a zachování její nezávisí na de-

kretech jin^ch, nez na lásce a snaze Öechûv sa

mtcn." Tato povzbuzující slova slechetného Joh'na

Bowringa mêla ve vlastencích ceskych uëinek

mocny ; Jungmann sám v dobë pozdéjsí, kdyz okol-

nosti neunavnou prací, nébrz nadlidskym pfiëi-

nëním jeho a ostatních predních vlastencûv a spi-

*) Umfel teprv v listopadu roku minulého.
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sovatelûv ëeskych se zlepSily, pfi opëtném vydání

své úvahy o klassiënosti literatury vypustil onen

áalostny stesk z r. 1828.

Roku 1829 opét Jan Nejedly spûsobil proti

Jungmannovi boufi velikou pro psaní hlásky i po

«, 8, z. Pokud Dobrovsky Sil, domnëly neomylny

obhájce ubohého y musil svou áluë tajné pritlu-

movati, veda, 2e pouhé jméno vSeobecne velebe-

nébo uëence by jeho námitky k zemi srazilo a

potfelo. Ulevoval své urazené autorité toliko po-

koutním sopténím proti mladsim „novotárûm" a

policej nimi sluzbami proti pfedním Sifitelûm ne-

návidëné nauky Dobrovského.

Go v tom oboru nového svedl, zachoval Jung-

mann v svych pamëtech : „Kdyz Hanka té novoty

se uchytil, tu hnév jeho (Nejedlého) mezi najíti

nemohl, nenazyvalf ho jinak, nez klukem. Self

tak daleko, ze u vrcbnosti hofeñovské, kamz Hanka

rodem nálezel, vymoci se snazil, aby solca jeho

mladého co pobëhlce na vojnu odvedla, coz se mu

ale nezdafilo." Potom jen tajné zluëí кур ël, az

po smrti Dobrovského verejnë vzdvihl zbrañ proti

Jungmannovi z nejblizSí príëiny proto, 2e casopis

pro katolické duchovenstvo , k nëmuá Jungmann

i pfedmluYu byl sepsal, pocal vycházeti novym

pravopisem. Mimo to popudilo Nejedlého , ze

Jungmann spolecnë s Hankou vydal o pravopisu

krátky Epis, ktery ucménou zmënu odûvodnoval a

vykládal. Tu poíicejní stráice ypsylonu a své zvi-

klané autority uz netoliko se stolice hfímal, ale

i vydal némecky odpor proti „novotárum, buH-

ёйт, hubitelüm vsí mravní Mmë, neprátelum ná-

boéenství, ëkuâcum vefejného pokoje, ohroéovatelum

spoleëensM a statut bezpecnosti, panslavistum,

rusistum atd. atd.*

Jungmann v svych pamëtech za tou pfiëinou
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poznamenal: ,1 tázán jsa o to od nëkterych pfá-

tel, napsal jsem odpovëdf téá nëmecky. Podobnê

uëinil Vinaficky. Aby se spisy v sobë nemilé na

darme nemnozily, snesl jsem obojí odpovëd v jedno

a vydal podjmenem: Beleuchtung der Streitfrage

atd. (vyblad sporné otázky atd.) Tím vzbudil

jsem pomstu vrchovatou na sebe. Hatty na mne

tajnë a verejnë srSely ; vybrav (Nejedly) z mych

spiseëkûv Me mohl jakou prûpovëcU, и policie mne

tajnë osocil a o mé svrëení s profesury se easa-

dil. Aie zméhlo se mu."

Jaké zbranë uzíval J. Nejedly na obranu své

neomylnosti a autority, patrno az pfíliS zfejmë.

Jungmann ve své odpovédi rozborem pftsnë vë-

deckym celou otázku na dobro a na vzdycky roz-

bodl, policejních zalob Nejedlého, áe obhájcové

nového pravopisu ppdryvají vefejnou mravnost, ze

jsou nepfatelé svatého nábozenství, ze ohrozují

státní pofádek a ze v fíai rakouské dëlají pro-

pagandu pro — Rusy, jen lehkym zertem odby-

vaje, 2e v nicotë své se sfítily. VSak Nejedly

tak zufil a boufil, áe koneënë sám nejvyssí pur-

krabí (!) musil zapovëdëti, aby o té vëci nz nic

psáno nebylo. Kdy2 tedy nemohl vefejnë, soptil

dale opët potajmu. Mëlf moony1 vliv v censufe,

totiz onom zlopovëstném stroji absolutisticky

policejní vlády, kterémuá musil byti podán kaády

spis jeStë v rukopise k rozhodnutí, smí-li tiskem

vyjlti ëili nic. Tohoto stroje uáil nyní Nejedly,

aby „novoty" piece zdráoval, pokud kde moáno.

Censura poëala dëlati obШе proti novému pra

vopisu (f) zvláStë pfi spisech urëeny"ch pro mlá-

deë. I ten spor koneënë vzneSen aá na nejvyé-

sího purkrabí. Ten uslysev to, dal se do smíchu

a zvolal : „Takovou hloupost jsem piece jeâtë ne-
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vidël," a tak i tentó poslední pramen Nejedlého

zloby ucpán.

O dalSím svém pomëru k nëmu vypravuje

Jungmann v svych zápisbách takto : „Po nëkolika

letech chtël nás smífiti náS Puchmayer. NavStíviv

mne, ptal se, co proti sobé mame a proë se hnë-

váme. . Já fku : nic, a já se nehnëvam. Nu tedy

pojdte k nëmu, jest tam jeho bratr Vojtëch a

Hnëvkovsky. Volen jsem, pravím, a sel jsem;

ale jeho nevlídnost mne zle pfivítala. Yidíte, páni,

pravil jsem, ie na mnë neschází. Budte zdrávi.

Opët pfestávka. Kdyá poëal vycházeti slovník,

zádal on Neureutera, by mu opatfil exempláf na

lepsím papífe ; já darem poslal první svazek. Byla

nadëje, ze jej vády jednou udobrím, ale smrt jeho

vSemu konec uëinila. Já co prítele k hrobu pro-

vázel."

Ve spoiu o pravopis celá mladsí strana spi-

sovatelûv ëeskych stála po ' boku Jungmannové,

jakoz dosvëdëuje sám skatek, ze zásady pokroku,

kterychz on hájil, za krátky ëas v obecné uzí-

vání pfivedeny byly. Z dopisûv Oelakovského

s Eamarytem patrno, s úëastenstvím jak velice

ëilym ctitelé a záci Jungmannovi pohlízeli ke

vsemu, co mistr jejich na ustálení pokroku v do-

bropísemnosti éesкé podnikal a ëeno za tu svou

snahu doznával. Kdyz poslední bojovník za ne-

obmezenou vládu ypsylonu, Jifí PalkoviC, jeStë po

Nejedlém proti nëmu se ozval, psal Kamaryt 6e-

lakovskému: „Jungmann pry se také nad tím

Bouzil, co presporsky Jirka nablábolil. Ten muá

jest pravy muëedlník Slavie." — Celakovsky pak

napsal o J. Nejedlém nëkolik svych nejpeprnëj-

sích epigramûv a nastupoval vzdy dokonaleji v sle-

pëje Jungmanno^y. Bylf netoliko Btálym svëd-

kem ale i pfedním úëastníkem vSech velikych jeho
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prací, áil stale v nejsrdeënëjsi blízkosti jeho, uëil

se rozuméti áivotu a potfebám národa z vlastních

jeho ást. Vzpomínaje roku 1828 v listu ke Ka-

marytovi tëch ëasûv, kdyá r. 1816 poznali Jung-

manna osobnë, poznamenal: „Kdyz nám Jung-

mann fíkával: âeskou dëjinu ëitejte, odtud nejvic

a jediné nevlastenectvi pochád, se sami doma ci-

zinci zustáváme; úech neví sám, co jest a co by

mohl byti — tenkrát jsem tomu jestè dobfe ne-

rozumèl jako nyní." A Kamaryt nëkolika slovy

vyznacil, jak blahou, ploduou moc Juogmann

v myslech mládeze ëeské stále provozoval. Do-

tykeje vlasteneckych a literních pomerûv mezi

studujfci mládezi budëjovickou, roztouzenë volá :

„Jen kousék Jungmanna tam, co by se to jináée

vzhuru mëlo!*

Takové vzpomínky a úsudky pfedních mezi

mladsimi tehdy spisovateli o Jungmannovi metají

nejjasnëjSi zári na pozehnanou jeho vlasteneckou

a kulturní ëinnost

Léta 1830—1840 v zivotë Jungmannovu ne-

toliko vyplnëna ale pfeplnëna jsou upravo-vánim,

fadënim, uhlezováním a tiStënim hlavniho jeho li-

terniho dila, velikého slovniku ëeskonëmeckého.

Po tficitiletém nejpilnëjSim shledávaní a rovnání

veSkeré onoho ëasu rozlozené a pfístupné jazy-

kové látky ëeské, za horlivé pomoci témëf veske-

rého tehdejsiho spisovatelatva ëeského vydán po

moci ceského museum slovnik (eskonemecky" Jo

sefa Jungmanna v pëti velikych dilech drobného

tisku o 4690 stranách. Práce ohromná, jejíáto

velikost obdivem dojala vsechen slovansky a mimo-

slovansky uëen^ svlt. Ji postaven spisovny" jazyk

ëesky" s veskerym bobatstvím svym na skálopevnou

pûdú. Plesání v uárodé Oeském z díla dokona-

ného bylo Jungmannovi odmënou za hrdinnouod
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vahu a neumofitelnou pilnost jeho. Öelahovsky

propûjCil vroucím citûm veskeré uvëdomëlé národní

spoleënosti ëeské podoby umëlecké, zapëv na oslavu

Jmgmannovi jednu z nejvzletnëjaích svych básní.

Klademe zde nëkteré vyñatky z ní, opët plesajíce

s básníkem:

Zdráv bud", mistïe veleslaveny, zdráv nás Ту starosto !

Nesmírné Ту jehoz jsi bohatství

Objal nesmírnou pílí a umem diva hodnym,

Tymz jazykem Tebe ií?e a síïe

Uprímny velebí zástup a pronáíeje díky,

Z díla tësí se s Tebou zdaíeného! —

Základní hle i kamen boznice ceské

Tvou polozen tn rukou, ba Tebontë,

Nezmoëeny! vstala ze zborenin sama boznice jasná,

Od ëeledi kde ¡üedych do ôilého

Odmladu povznásí hlasy (bud trvalá jeho sfla) !)

Tváíí sbor nejrozmanitejsích.

Nuë, bratfi, nad zasvëcenym Um národu dílem

Zpemëme slib veliky, doby po vSe

Vërnë stfíci nasí bohatych mluvy ëídel a cistych,

Л v davu ve vSelikém neustupnë

Státi зa práva její proti útiskûm luzy bujné

I Stëkavê závisti nepfátel,

Z lûna dëjin záfí se linoucí mysli tuMce.

Na knihy рak kdykoliv tyto padne

Obrovské zrak nás, и vdécném plápolu zavzní

V srdci radost nasem: Ai zije Jungmann !

V srdci radost pozdním se ozyvej i mnohoëetnym

Vlasti synûm: Nás ai ëije Jungmann!

V nadaeném záchvatu z duSevní velikosti

dávného pfítele i bozsky pévec Slávy Dcery, Jan

Kollár, kladl vavrínovy vënec na skránë svého

drahého „Mladonë":
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Ту vsech vdëkyn spolu pëstoun chovan

Bud' ti dána tichy Genie,

Cest ta, které nam si nabyl : Slovan !

Byt i vyschlo loze Vltavino,

Tvoje, dokud stane Slavie,

Jméno, Mladoù, vdéènô bude jmiuo.

Po vydání Slovníka (1839) tëlesaé síly starce

uz sestasedesátiletého znaënë zemdlely. Vëk s tízí

svou se dostavil a upracovaaost ve sïuzbë aároda

objevovala se opëtovanymi chorobami. NadeSla

nutnost, pomysleti na odpoëinek a klid. Duch

ovèem bránil se zákonûm hmoLy, maje pfed sebou

jestë zámëry veliké a cítë se stále svëzím a mo-

hutnvm; vSak nemohl odolati fádu pfírody a sou-

stredoval еe v sobë samém.

Po roce 1840 J. uz nepodnikal zádnou literární

práci novou; jal se toliko upravovati nové vydání

své Historie literatury ëeské, rozmnozené velikym

bohatstvím fakt a mySlének, kteréz sneslo nejpil-

nëj'Sí bádání od r. 1825, a dychtil po nlevë zivota,

zádaje, aby sprostën byl váech úfadních povinností

a hodností svych., v nichz ovsem pro vyteënou

spûsobilost a líbeznë uSlechtilou povahu svou ne-

toliko píáteli svymi ale konecnë i vládou byl po-

vysen. Neustalf zajisté péëovati o dalsí pokrok

své drahé materStiny kratiími úvahami vëdeckymi,

a jeSté r. 1842 sel pozádati skolastika Raucha,

aby nová oprava pravopisu ëeského (í za j a

j za g) i do skol uvedena byla. Kdyz pak vse,

k ëemu tëlo jiz nestaëilo, byl se sebe slozil,

uchylil se do samoty, aby sobë oddechl od ne-

unavné práce pëtaítyficitileté, jakoz i od bolest-

nych ran, kteréz osud rodinnému Stéstí jeho po-

si«dní dobou byl zasadil. Ztratilf Jungmann smrtí

Л



113

r. 1833 právë o Stëdry veëer uá jediného svého,

nadéjného syna Josefa a r. 1839 svou nejstarSí

vroucné milovanou dcem Johannu. Zbyla k útése

jeho nëzaého srdce drahá chof Janiéka a dcery

Anna a Katefina. Tyto milé duse sprovázely roku

1845 churavého manáela a otce svého do Stern-

berka, lázenského místa blíze Prahy. Zde kmet

dvaasedmdesátilety obrátil véátëí zrak svûj do sebe

sama, a z nevyvááitelné plaosti svého ducha vy-

bral nëkteré perly. z kterych teprv dovëdëli jsme

se, jaky byl élovék mimo literaturu. Jungmann

myslil jeSté drahné a zcela jinych vëcí, neá které

byl ulozil v dílech vydanych tiskem za svého ai-

vota, a nechtëje odejíti z tohoto svéta, anizby po-

tomstvo kdy mohlo zvëdëti, ëím on z pfícin, le-

zících buí v ústrojí národní spolecnosti ëeské

samé, bud v soustavë vládní, po vsechen zivot

bvûj tajiti se musil, uïil posledních dnûv svych,

aby svédomí své, rozlozené az do nejhlubéích zá-

hybüv, nám zanechal ve vypsání tak volném, jakoz

duch jeho vzdy volnym se cítil. Na nékolika

prouzcích papíru vyzpovídal se nám v samotë

Sternberské náS pfedrahy oslavenec ze svych nej-

skrytëjSích mv&lenek a citûv, zfejmé dotykaje, ze

chce, aby pfístí pokolení národa ëeského jej po-

znala ve vlastní, pravdivé podstatë jeho. Vrátiv

se do Prahy, sаш ulozil ty drahocenné prouzky

do knihovny národního museum ëeského, aby ca

sem svym jich o nëm uzito bylo. Vsak bez mála

byl by zámér jeho byval zmafen. Dvacet ëtyfi

léta pfeSla pfes jeho hrob, ale o zápiskách jeho

na vefejnosti ëeské nebylo jestë ani hlesnuto.

Nëkterym lidem, ktefí o nich vëdëli, Slo o to, aby

byly chovány v nejvëtsí tajnosti, ne-li aby byly

zniëeny. Kdyz jsem r. 1871 nëkteré ëasti z nich

tiskem vydal, opovázeno se proti mnë z tábora
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tëch lidí spûsobem takovym, pro nëjz nesnadno

voliti vhodného slova. Nyní uz pravda postavena

na jisto; my s nejradostnëjsím obdivem pohlí-

zíme k svému drahému oslavenci, nabyvse o nëm

z vlastního srdce jeho vëdomostí ve stránkách,

v kterfch jsme jeho az do té doby nebyli znali,

a tëch nëkolik lidí v nëmé skrytosü pije svou

zluë, ze se sbofila naпka, kterouz oni o Jung-

mannovi co ëlovëhu v národë udrzovati a sífiti

sobé oblíbili. Budiz mi dovoleno, abych o zá-

piskách Jungmannovych zde v krátkosti polozil,

co jsem o nich a z Dich byl povëdêl pfi prvním

uvefejnëní nëkterych jejich ëástí.

VI.

Zápisky Jungmannovy.

Není ani inozno, aby dиch, nesoucí se tak

mocnym vzletem k poznání vseliké pravdy, nebyl

zabral se do zkoumání nejvyssích podnëtûv my-

slénkovych. Josef Jungmann proslul co humanista ;

vsak humanism jeho nemél svûj pramen toliko

v pfirozené Slechetnosti a dobroté citu : zakládalf

se zároveñ na dûvodech rozumov^ch, vyvozenych

z bádání vsehomíra. Vydav se na cesta samo-

statného premyslení o posledních pfíëinách vsí

jsoucnosti, ovsem ihned seznal, ze musí dáti vy-

host celé soustavé dotycnych ponétí, kteráí mu

vstëpována byly od mladosti. Dospívající a do-

spély rozum jeho se nesnásel se vznesenym naй

„vychováním" skolskym a domácím. V duchu

Jungmannovë vzeSel boj proti celému obsahu ná-

bozenství katolického; poboznost, kterou dle Pra

videl tohoto nábozenství v mladém, citûv plném
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srdci, byla vzdëlala dobrá matka, pfíëila se vzni-

kajícímu poznání vsech zjevûv zivotních, a po vsech

promenách, kteréz v samostatném, k pramenûm

vsí pravdy áíznivë dychtícím duchu se sbèhly,

„zûstala toliko neodñatelná víra v boha." Vsak

byl to uá jiny bûh, neá o kterém vypravováno

mu doma i ve skolách. Obrazy jeho v podobách

„starce, holuba" a podobné, pfed kterymi co dítë

a co jinoch v pobozném zanícení byl klekal k mo-

dlitbè, uz nemély proñ jiného smyslи leda co rou-

bavé „zmatenesti". Jal se trpce kárati lidi, ze

análoga, která jest ve vsech nerostech, rostlinách

a zivocisích, prostreli &¡t na samého boha, pfipi-

sujíce jemu své jakosti vlastní a uëinivse jej po-

■dobna k sobë. Tvrzení lidské, ze bûh stvofil

clovèka dle své podoby, prohlásil za pramen ne-

smírn^ch omylûv v kfesÍanstvl. V té vëci po-

stavil toto nábozenství na spoleëny stupen Еe vse-

likym pohanstvím, kteréá u rozlicn^ch národûv

vyvodilo sliëné i neslièné obrazy bozství. Jemu

objevil se „nejzdravéjsí obraz bozstva — áádn^

«braz, nybrz pomysl pouhy moci jeho neskonèené."

Patfe na vsechny a vseliké ty „nehodné po

doby", kter^miz lidé neustávají pfedstavovati sobé

poubého ducha, promluvil sám k bohu svému:

„Dobry stvofiteli I nestojís o slávu ëervy tebou

Btvorenymi tobé prokazovanou. Olovék slávy chtivy

jest, coa dobfe jsi sfídil, by jej k dobru, ke cnosti

vábil. Ty vsak nejsi clovë к, nemás vasal nasich,

ctizádosti, by vonël rád kadidlo pochlebníkûv,

nejsi hnéviv, by se nad ëím rozhorlil a prosením

se udobfil, jako ëlovèk. Tebou neskoncenym

ëlovëk hnouti nemûze, Ty od vëkftv do vëkûv

tfi zûstávás v své vëéné dobrodëjné cinnosti."

Patruo, jak daleko na základé vlastního ba

dán! Jungmann tëmito pomysly a vypovèdmi byl
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se rozesel s náboáenstvím, v kterém byl vyuëen.

Zjevent, trojice, tudíë hlavnë náuka o boèstvt Kri-

stovu a o spasení pokolení Udského skrge Krista

nemëla místa v jeho duchu : on pfestai byti kfe-

sfanetn die církevmch dogmatik, a zûstal toliko

vyznavacem jediného boЬa, kteréhoz v sobë po-

vysil na takovy vrchol velebnosti, áe ani „hfích"

ani „modlitba" lidí nemohou dotknouti se ho. Na

Uto vysi moci neskonalé, dobroty lidskymi ëiny

nepodmínëné, dokonalosti sobé samé dostateëné,

objevil se Jungmannovi bûh co bytost, kteréá ne-

záleéí na naeí poctë, jiz ту nazyváme nabozenstvím.

Kdy by bûh áádostiv byl se strany lidí slávy, kte-

ráá zajisté s kazdym nabozenstvím spojena jest,

praví Jungmann, áe snadno by byl mohl vstépiti

nam jisté puzení, které by nás nevyhnutelnë vedlo

k poznání pravé jsoucnosti jeho. Ale toho pry na

svëtè zhola není. V tomto názoru Jungmann

uplnë shodnje s Voltairem, jenî ve svych meta-

fysick^ch úvaliách napsal podobnë.

Jako Voltaire podobnë i Jungmann byl ëisty

theista; s tímto velikym myslitelem i zjevnë vy-

slovuje svûj sonhlas a horlivë brání ho proti vSe-

likym kfivym posuzovatelûm a neslechetnym po-

mlouvaëûm: „Voltaire má ten osud, áe vûbec za

nevëfícího i zapfiboha rozkfiëen jsa, od málo

kohos ëítán byvá, a tak, co dobrého pronesl, máfo

komu k uzitku slouzí. Poznal jsem jej poprvé

ze spisûv pátera Zabuczníka, kteryz velmi strannë

zivot i smyslení jeho vystavil, a tudy jsem jej

sobë co ëlovëka plného usmëskûv, zloby a bez-

boinosti pfedstavoval. Zmënil se vsak cele úsu-

dek mûj, kdyá jsem pozdëji nëkteré jeho spisy

zvlástë dramatické do rukou dostal. Cím více

jsem ëetl, tím více jsem se jeho dnchu, uëenosti

i mravûm, vybornym zásadám divil. ¿e by bohai mravuir
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byti zapíral, jest poühá lei, ano ze vsech jeho

spisûv ëistá víra v boha vysvitá, jakoz v pravdë

vidël jsem modliíby pëkné z jeho spisûv vybrané.

On jest ëisty bohovërec, a tudy ovSemkaêdémuklad'

ného nâboëenstoí drëícimu se ëlovëku trn v oëích a

pfedmët nenávisti tëm, Jcdoê od obëtnic Mti povo-

láni jsou. RozumnëjSí med nimi jsou arci jeho

mínëní, aïe сo ëiniti maji? Tuënych obrokûv

svyeh odfíci se a s nouzí hodovati ?" S takovou

cbválou pronáSí se Jungmann o Yoltairovi a s ta

kovou zuiëující kritikou o jeho odpûrcích, jichi

zajisté dosti byl seznal a slysel také sobë na

blfzku. Na jiném místé pak s ohnëm pfi sobë

neobyèejn^m vyznává : „Ótení spisûv Voltairovycb

ducha podivnym spûsobem povysuje a jako kfldla

mu dává, aby se nad obyëejnost a Salebnost tohoto

svëta vznáSel ; ona v ëtenafi nëzny cit slechetnosti

a krásy zplozuje. Voltaire ëasto nepochybné

pravdy jen co domysly osobní, co pochybnosti, cо

otázky pfednásí a ëtenáfe aby sám o vëci pfe-

mySlel, vyz^vá, a to zvláStë kdyz o vëcech vlry

hluboko vkofenëné se tykajících mluví. . . Nemá

nikdo rovného spisovatele. . . Voltaire jest Sfastny

a vtipn^ básník, rozumny nepfedpojaty filosof,

pilny" historik a nevyrovnany stylista. Kdo proti

jeho spisûm bojuje, ten bojuje proti zdravé filo-

sofii, krásochuti a íidskému rozumul" —

Není nikomu védomo, ze Jungmann by byl

vyslovil se o kterémkoliv spisovateli z celého svëta

se souhlasem vëtSím a s náklonností srdeënëjsí,

neá uëinil o Voltairovi; tudíz nepochybíme, tvr-

díce, ze tento francouzsky filosof mël na rozvoj

jeho ducha rozhodny vliv. Svym názorem o bozstvu

Jungmann zároveñ vstoupil v duchovní príbuznost

ba v rozumové sourozenství se starsími theisty

anglicky'mi, o kterych Voltaire byl napsal: „Vy
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tyká se anglickym tbeistûm, ze jenom rozumu na-

slouchají a jarmo YÍry se sebe setfásají; vsak

tato sekta jest mezi vSemi jediná, která poklid a

mír lidské spoleënosti nikdy nerusila zbyteëaymi

bádkami. Souhlasíf tito lidé se viemi ostatními

ve spolecné víre v jediného boha a lisí se toliko

tím, ze nemají pevnych stanov v chrámu a ze vë-

ríce v spravedlaost bozskou naplnëni jsou nejvëtSí

snáSelivostí. Pravíce, ze víra jejich cistou jest

vërou a tak starou jako sám svèt, nemají nijakych

tajnych obfadûv a bez urázky svëdomí mohoupo-

dróbiti se vSelikym spûsobùm nâboêenskym.*

Jakou mërou Jungmann svym premyslením a

svym presvëdcením byl pfiblííil se k této spoleë-

nosti theistav, snadno srozumlme jeatë z nëkte-

rych dalsích vyznání jeho. К své otazce, co jest

nebe, odpovídá takto: „Obraz nebe nám od mla-

dosti llceného jest takovy, ze dospëly rozum jemu

odporen byti musí. Jest to jakys palác o nëko-

lika poschodícb, v jeboz hlavním sale büh otec se

synem a s ducbem svatym trûnuje, an jako u

králûv pozemskych mnohoëetní sluhové, cherubíni,

serafíni, anJëlé, 6vatí ve svych státních oddële-

nlcb jsou jemu na sluábu, s rozkazy jeho dolû do

svëta a do pekel bëhají, aë pësky nicménë rych-

lostí nepojatou; kde vSickni spasení téz úCastni

jsouce véëné té blahosti, jemu tváfí v tvár hledí,

jemu se diví, jej velebí, se radují atd. . . Co

rozum? Bozum vëdomostí ëlovêku moznou vzdë-

lany praví, ze svët, ktery obyváme, jest nepatrná

koule v neskoncené rozlehlé prostore, kdez po-

dobnych koulí nestejné velikosti bez poëtu okolo

sebe a spolu okolo jin)'ch vëtsích se otáëí, toliko

s to není rozum, aby sobé neskonëenost tu pred-

stavil; avsak tolik pochopuje, ze v neskoncenosti

té nemûáe byti zvláStního oddëlení nebes, svëta
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a pekla, jak si je stafí predstavovali a jak posud

sprostá víra je vidí, nébrá áe vse to svët jest

nesmírny, na nejvyse moudre, umële elozeny, jako

v malosti tak ve velkosti vzdy se omlazující, a

vëënë jary, ëerstvy, zivoucí. Aniz zdá se, jakoby

ten, Mo jej stvofil, mimo nëj, a vedle nëho neb

nad ním stál, jako hodináf nad strojem hodin

uëinénycb, nébrá musí to byti moc jakás vsudy

pfltomná, vsecko pronikající, vsecko zachovávající,

vse rusící, vSe omlazující, a to vsecko prostymi

jednoducbymi zákouy; kteréhoá tak malo sobé

pfedstaviti mûzeme, jako ueskonëeuost samu."

Propracovav se k takovému vzneSenému po-

nëtl bozstva, Jungœann s blaZenym poklidem a

s nejúplnëjsí snáselivostí shlízí na vseliké obfad-

nictví, kteréz na teto zemi se provozovalo a pro-

vozuje pro ucténí jeho. Opíráf se o zkusenost, ze

ne vsichni lidé dospéti mohou k tomuto poznání

pramenu vsí jsoucnosti, a proto jiá ve své obrané

Voltaira praví, ze jeho ucení, byf nejzdravëjsí bylo,

vûbec vyznávati bylo by netoliko nebezpeëno, an lid

obecny nesnadno víru mëní, a jakoz pobanstva krva-

vym bojem zastával, tak ze by i kfesfanství há-

jil ; alebrá i skodno, protoze sprosfák pozbuda víry

v peklo i v nebe a nemaje vzdèlanosti mravní,

svym áádostem celou, uzdu by pustil. Pñ té pfí-

lezitosti opakoval i slova Voltairova podobného

smyslu: „Já nevëfím v ëerta, ale rád jsem, ze

v nëj vëfí mûj krejëí, aspoñ më neokrade."

Uëiniv pаk sobé samému pfímou otázku,

má-li mudfec s lidem boШт obëtovati, odpovídá,

ze ano, kdyz jest nebezpeií, ze jinak jednaje by

byl pfícinou néjakého zlého, na pfíklad ze by byl

pohorsil jinak vëflcf. „V tom ohledu, praví dále,

mohl Sokrat, v jediného boha pravého vëfe, bo-

hûm athénskym vefejnë obëtovati, aby Athéùanûv,
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v në jedny vërící, nepohorsil : v tom ohledu muze

mudfec s divochy modlám jich poctu prokazovati,

s smahometanem vmeSitë, s kfesianem v chromé

poboènost konati, jestli ëe jinàk dríve jich pouëiti

nemûëe pravdé." Z tëchto slov patrno, ze duch

Jungmannûv byl prost vSelikého podnëtu k spo-

rûm a boj ûm nábozenskym, ze setril nábozen-

ského pfesvëdëení ëi spíse nábozenské víry kaídé,

ba íe pfesvëdëení své pro verejny poklid a mír

spoleënosti lidské i podroboval presvédëení ci-

zímu. VSak musito to byt v pravdé domnëlé

pfesvedéení, nikoliv vëdomy Mam ani slepy fa-

natism; nebof tyto byly pfímému a Slechetnému

Jungmannovi do duáe odporny, jakoz nejednou

v zápiskách poznamenáno jest Na pfíklad: „Je

suita Leitenberger, ktery dlouhy ëas v Americe

misionárem byl, v duvérné rozprávce s Hakea-

smidem chirurgem, kdyz tento namítal, ze uaní

zpovédjest jako tortura duchovní, an ëlovèk tajné

své kfehkosti vády se stydem vyjevuje, atd.,

íekl: — povëzte tedy zpovëdníku co chcete. -

Dal znáti chytry jesuíta, ze tu jde toliko o vy-

plnëní zákona církevního; dobrota mravní jinymi

zákony pfijíti povinna. Jest tedy pokrytství jako

lez v potfebé, mravní nepravost sice, ale ponëkud

odpustitelná, dle toho pana jesuityl" — A na ji-

ném místë opët dëje se zmínka o fanatikovi co

neprïteli vëdy: „Jeden mlady knëz, pater Votypka

psal jizlivë proti Tomkové bistorii vseobecné a

mezi jinym vystavil, ze tam o Jezísovi pfílis málo

napsáno, a primat papezsky nevyhrazen, a j. To

jest vychovanec prazského semináre témëf v po-

lovici devatenáctého stoletíl Ti páni jsou, сo

sami ëasto opëtují: sicut erat in principio, ita et

nunc et in saecula saeculorum — vzdy fanatikové,

neprátelé vëdëni a umëní. Skoda, ze Eva nebyla
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bohoslovcem prazskym, aspoñ jako pan Votypka,

byla by ovoce s dfeva poznání dobrého a zleh»

jakáiva nejedlal"

O záhubném pûsobení théologie (i spíse hie-

rarchické moci zvláaté na vëdu pfírodní a na

zdrav^ vyklad, jaké místo a jaké úëely ëlovëku

v pflrodë vykázány jsou, dotyM Jungmann ve svych

zápiskách také opëtovné. Humanism jeho neza-

stavil se pfi ëlovëku, ale objal veSkeré zivofiiSstvo.

Tu pak v interesu i védy samé potkal se s otázkou

velmi trapnou, kterou nám vypisuje takto: „NaSi

psychologové, snad nesmèjlce s pravdou pfed theo

logy, pfílià malo zfetel obracejí k zivoëichum

ostatním, jichëto bytost s haSí v jednom pofadí

stojí, tak ëе nic, toliko poslední ohnivo fetèzu,

toho jsme. Z toho vyplyvâ, ze sebe vysoko, je

pfíliS nízko stavíme. Mysl nase zajisté doko-

nalejSí jest nad jejicb, ale jen stupném tím, íe

v nasí moci jest slovo; ostatné jejich bytost

umële, bojfeky spravena jest a úplná historie

jejich dosvédcila by nám, íe schopnosti duse

jejich jsou tak nepocbopitelny jako nase. Jiá

o slonech, opicích, psech a j. co naznamenáno,

podivením nás naplniti a pohnonti musí, abychom

jich za bytosti ackoli mensího stupnë, ale vMy

nám podobné poyaáovali a mravnou k nim po-

vinnost uznali, bychom na pf. jim bolesti neëinili

atd. Edo ëlovéka zabije, smrtí se tresce, to spra-

vedlivo; ale kdo psa za áiva kuohá neb jinak

muëí bud* pro nabytí pitevné zkusenosti nebo pro

jinou jakoukoli pfíëinu. nekárá se, rovnëz jako

by jen dfevo stípal. Jaká tyranstva provozuje

clovék nad zvífaty! V tom ohledu víra Indfiv

o stëhování se duSe jest chvalitebná a u nevzdé-

lance platny dûvod, aby zvífat setril, ano jim

dobfe cmil. Kdyá vidím fezníka na tele Stváti
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pekelné svë cerbery, chlapa voly biëiStëm bíti,

vozku s konëm tyransky nakládati, vzdy mu preji,

aby Indem byl." —

Touzebné poukázání k lidskym ncinkûm víry

apohanskych" Iadâv svêdëí, ze Jungmann za try-

znëní zvírat se strany obecného, nevzdëlaného lidu

ëiní hlavnë odpovëdnou soustavu úíadnë církev-

m'ch dogmatik evropskych, kteréz" odtrhnuvie ëlo-

vëka od ostatní prírody, a prohlásivse ji za „Mích",

mëly a mají pro ni jestë mènë srdce neá pro ëlo-

vëka. Indická láska k pfírodë, ba cely indicky

názor zivota shodoval se s povahou a se smérem

ducha Jungmatmova co nejuplnëji, jakoz toho

bojná svëdectvi mame v nëkterych jeho básních.

Humanism jeho cítil, kde co v Sirém svëtë jest

k nëmu pfíbuzného. Zachovati Üloveka v dobrém,

pfátelsMm pomëru sprírodou bylo jedním z pfed-

uích ëlánkûv zivotní snaby Jungmannovy. Protoá

velice rozhorlil se na bezzensíví ëi pravdivëji na

bezmanëelství katdlického Jcnëëstva. Vyslovilf se

o svévolném a nemravném boji tomto proti pfírodë

takto : ePud zachovati sebe a ploditi sobé podobné

tvory jsou dva nejsilnëjSí pudové pfírody. První mu

se nikdo neopírá kromë nëkterych sâlencûv, u kte-

rych rozum vaanëmi jinymi ohlusen ; druhy pud,

co sama pfíroda u mnohych národûv i mudrcûv

jejich ve váznosti, u jinych, zvláStë co kfesfanství

mravy duchovnëjsími ucinilo, za necistotu, za ne-

fest, kfehhost, hfísnost se pokládá: stary to pr^

Adam v clovëku neb radëji pokuSení áábelské.

Ovsem, neobmezené oddání se tomu pudú mnoho

zlého v tovarysstvu lidském spûsobiti muze, a

sama príroda clánky rodící v tajné místo ukryla ;

ale chtíti pud ten ëlovëku vzíti, udusiti, jest ne-

smysl, jako jiné úkony zivoëisné chtíti staviti.

Pfíroda tak dobfe semeno plodící jako krev a jiné
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mízy potíebné z pokrmu tvof í, odlucuje a k úcelu

jí stanovenému vodí. Jejího velení poslouchati

netoliko pfirozené ale i potfebné jest. Lékari

dovozují, ze mímé scházení se s druhym pohla-

vím k zdraví prospësno i potfebno. Vêtu ta za

rektoratu prof. Mich. Sustra chtèl zastávati kan-

didat mediciny, ale JUDr. Bretfeld a konsistorní

asesor se opfel z toho dûvodu, ze by katolieké

lcnëzstvo zeniti se chtëlo atd. Pro bûh ! Аbу ne-

smyslny, nepfirozeny, tyransky, nemravny záJcon

bezéenství, Èehofem Vil. dany se neruSil a váz-

nosti netratil, trpëti musí sama pñroda, vSemou-

drá ; pud její potlaëovati, aneb radëji pókrytsky

tutlati a proti ní tajnë hfeSiti dluzno! Církev

nase (sic!) tu samou véc jednëm co svátost do-

voluje, druhym co neëietotu zakazuje. O pomate-

nost lidská 1 — Pékná jest Miltonova chvála man-

zelství."

Srízení a déjiny papezství vûbec imponovaly

èeskému mudrci velmi málo. Jiz z vyznání svrchu

podanych kazdy mûze domysliti se, ze Jungmann

pfi slOvé „papez" nezacbvël se velebnou hrúzou;

vsak aby nebylo naprosto zádné pochybnosti, jak

o fímskfch bozích smySlel, zûstavil nám toto vy

znání: „Pravil kdosi, ze komorníkovi svému ni-

kdo není hrdina. Clovëk jinym jest v uniformé,

jinym v nedbalkách. Proëez historie domácího

zití velikych pánûv jest velmi sprostá, neslavná,

ba ëasto nepëkná, pohorslivá. Ne bez pfíëiny jsou

zapovézeny tajné historie kabinetûv na pf. Kate-

finy II., Ludvíka XIV. a j. Ale nejhorüí ze vSeeh

jest historie papeMv, za kterou se celé katolictvo

stydëti musí. Byli mezi nimi také hodní muáové,

ale tëch po fídku ; na vëtsím díle rejdil mezi nimi

zly dиch zádosti po vládë nebo po rozkosích. Není

zbrodnë (zloëinu), která by se nebyla nëkdy na dvofe
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Jejich Svatostí páchala, nevyjmouc ani travení,

cizoloMva, krveprznéní. Folitika jejich ocelová

neustoupila nikdy ani o vías, ¿e pak jich doch

svaty nefídil, dokázali urputnym odporem kaádému

novému nálezu ve vëdë pfíroduí, na pf. soustavé

tëles nebeskych, nad níz nic nebesnëjSiho neuká-

záno clovéku. Uboby Galilei byl mucedníkem té

veliké pravdy. Dvur fímsky jest jedna z nej-

vëtSích pfekázek rozvíjení se pëknëho kvëtu vëd a

umëní. Protestanti nás katolíky dávno pfedstiMi,

protoëe и nich mysliti mezi hñchy se nepoëítá." . . .

A ted1 prosím, aby pfátelé ëi spíse otroci papez-

ství v národé nasem pilné sobë vísmli, jak Jung-

mann svûj soud o Éimu konëí: „Öesky národ tu

krásnou dobu, kterou odtrhl se od papezství,

v umëních nade vSechny Evropany vynikaJ, nikdy

рak více neklesl, neé Шуë jezuitstvo nad ním zví-

tëzilo!" To napsal o papezství Josef JuDgmann,

nikoliv nèktery z ëeskych „mladycb. neznabohûv"

a „nepfátel svaté clrkve" této do by. Tak vyslo-

vil se o pusobení papezství v národé nasem muí,

jenz veskerou tisíciletou dusevní ëinnost tohoto

národa seznal, v raysli své objal a nám v obraze

podal; nikoliv nëktery z „mladycb. nedoukûv"

z nynéjSího spisovatelstva ëeského, kterymzto ar-

gumentem novovëcí papezenci v ëeské národní

spolechosti STOu chatrnou, ztracenou vёc proti

vsemu zdravému rozumu a proti vsí mravnosti

sobé oblíbili brániti.

JuDgmann zkoumal cinnost zvláStního stavu

knëzského ve vselikych nábozenstvích a dospël

k tomuto, z jeho ducha opët tím dûlezitéjSího re-

sultátu : „PohanStí knéíí, nalézajíce ve svém ná-

bozenství ëest a dobré bydlo, zuby nehty drzeli se

jeho a bránili se proti útokûm vznikajícího kfe-

afanství. PfijavSe toto, ëе onoho udréeti nemohli,
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jen jmeno a nëkteré obfady zmënili a jiné pfi-

jali, vêdy titíë jsouce. Dobré bydlo a cest jim

i zmënënâ ta vira podává ; proëez nemohou nez

zastávati jí, mohouce, jak jest vûbec èlovëk k po-

vërám naklonëny a smyslny, dovèfiti se v pravdë,

ëе niéádná filosofie nebo rozum vzdëlanëjêích —

toho málinkého poëtu mírnych, Midnych — ne-

zbofí jim stavení, círoví zvaného, a brány pe-

lcelné nepfemohou jeho.

Úhrneëny pak vysledek veSkerého svého ba-

dání v déjinách zásluh zvlástnich stavûv knëz-

sk^ch o dobro lidstva vyslovuje Jungmann ve své

úvaze o „násilné vládë svëtské i knézské" tímto

znéním: „Pravil Wieland, áe nemá zádny spiso-

vatel pera do ruky vzíti, leda áe by bojoval proti

dvëma úhíavním nepfátelûm ëlovëëenstva : násilné

vládë svëtské a Jcnëêské. Irudno stanoviti, Merâ

0 nich horaí. První pevnou vûli svou provádí po-

mocí zbranë tëlesné, druhá svëtskou vládu svou

ozbrojuje zbraní duchovní ; ona vojsko chová oble-

kem znaëné, shromázdëné tam, kde potreba, pa

las!, bodáky, rucnicemi, dëly ozbrojené ; ona pouty,

zaláfi, tvrzemi, Sibenicemi vymáhá porobu. Tato

má vojsko po rûznu rozloíené, mnohoëetné, lid

k vyplnëní vûle své nebem neb peklem dohánëjící,

kteréá pohnutky za silnëjèí vûbec platí nez tresty

a odmény tëlesné. Оbё pokrytsky sobë vedo и.

Tamta predstírá bezpeënost poddanych, otcovskou

péci o tëlo a jmëní jich; tato nábozenství a spa-

sení dusí, Merych aby ani jediná zmafena ne-

byla, vSecky moH a suzuje. Hrozny jsou obë jiz

o sobë a vedlé sebe stojící; vSak bëda národûm,

kdyá bud spor a válka mezi nimi vznikne, aneb

kdyz, co nejradëji ëiní, obé se spojí, a zdvojenou

silou ubohé národy dáví. Jestli první, tu nejlí-

téjSí vojna povstáva : vojín proti knëzi, tëlo proti
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duchu, pravovërnost proti kacírství, nebo radèji

domnënky odporné proti sobé válëí; nic tu není

svatého, ami právo pfirozené prüchod nalézá:

otec proti synu, syn proti otei, bratr proti bratru,

svûj proti svému vraáednou ruku pozdvihuje, vla-

dafi církevní perunem interdiktûv, exkomunikad,

kñzáctva na svëtské hromují ; svétstí ujetím tuë-

nych obrokûv, dûchodUv, sílu jich mdlíti usilují,

pñ ëemz nevinny lid hmotnou i mravnou braní

semo tamo strk&n, vlecen, sám sebe stírá, habí,

chtèje slouziti kaády svému pánu, nemoha slou-

ziti obéma. Rozumí se, ze po kazdé obé strany

co mozná sílu tëlesnou i duchovní sluëují. Svëtská

vláda vojsko své nëjakou domcènkou, bjf jen do-

nucená a jak oni déjí pfirozená a bohem poru-

(ená posluSnost a povinnost poddanych k vladarûm,

neb smySlená a láivá povinnost k bohu to byla —

podpaluje ; knëáská vlada rovné nezûstane pfi dûvo-

dech mravních a duchovDlch ; ale svëtské rameno

s hmotnou zbraní soupefûm svym na odpor po-

staviti se vynasnaáuje. Kdyá vèak obô síly spo-

jené bud ve dvou k jednomu cíli, neb kazdá tajné

sice k svému ale zjevné k jednomu pracují, tu

jiá bídny národ dvojí (zlo) nese aniá pak nadëji

má vyproSténí. A tak národ, nechf ony v pokoji

neb ve sooru jsou, v2dy úpí a trpí."

К tomuto s uchvacující silou pravdy Jung-

mannem nám podanému obrazu násilné vlády svët

ské i knéíské není ani Ize ani potfebí pfipojiti

jediného slova. Patrno, áe Jungmann velmi hlu-

boko a zevrubnë studoval bëh svëta, zvláSté dé-

jiny národa oeského.

Ve svych zápiskách Jungmann zaznamenal

* ' «ékteré zkusenosti a úvahy své ve vëcech

Л
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národních. Kdo by se divil, 2e nëkdy pojala jeho

tesknota z podniknutí tak úzasného a ze mysl jeho

nëkdy zachvëla se jako nad propastí, které áádnym

úsilím není lze znikaout. Vsak ani v nejvëtsí

sklíëenosti neopouStëla ho odvaha a sua k dal-

Símu boji za národ. Zvlástní pozornosti hodno

jest, jaky úkol a jakou moc Jungmann prisuzoval

Slechtë v práci o zachování národnosti ceské.

Dalsí prûbëh vëd az na ëasy nynëjsí ovsem byl

by jej pfesvëdëil, jak velice se klamal svym do-

mnëním i o síle slechty i o slabosti ëestiny. Vy-

pravování jeho o ëestinë na Moravé má bohuzel

az posud svou platnost. Polozíme tu dotyëné

Cástky zápisek.

„Postavení cestiny ku vládé. Postavení ëeské

národnosti a vztah její kzemské vláde jest posud

pochybny a nepfíjemny. Vláda nemecká, k usna-

dnëní sobë správy, vzdy pracuje, aby národy

sobë poddané pomíchala, ponëmëila. Uvedsi do

skol i kancelárûv nëmcinu, nechce zpët postou-

piti a kazdé hnutí a vznikání národnosti jí ne-

milé jen dotud pfipoustí, dokud úmyslûm jejím

neskodná byti se zdá. Mnohé stygkání a zaloby

na útisk déjící se lidu a mravnosti jeho nedo-

statkem uëení národního covymohlo? Ze uëinila

otázku, proc nëmcina tak spatny vznik má v Ce-

chách ? Referent Tvrdy ukázal na Spatrfy spûsob

uëení tomu a navrhl, aby se na cestinu stëpovala

nëmcina. Dovoleno tedy, aby v 1. a 2. tflde

normálnl, kde toho potfebí, nëmecká gramatika

ëesky se vykládala, ale v 3. tfídé jiz véecko në-

mecky se pfednáselo. Tím velmi malo vzpomo-

zeno ëestinë, aniz pak pomozeno jí byti mëlo.

Neumëlost, liknavost uëitelûv normálních drzí se

radëji svého starého spûsobu nesmysbého. Na

gymnasiích poruëeno, aby mládez ëestinë se také
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uëila, ale stalo se to tak, ze nikdo toho uesetfil,

a kdo setfiti ponëkud chtë), od lítych neprátel

сeské národnosti muëedníkem se stal. Obmyslejí

nëktefl vyséího rodu vlastenci zádati realních Skol

v Ôechách pouhych. Nebude-li míti Cestina pravo

své u úfadüv politickych i judicialních, nic to ne-

spomûze, ano na skodu bude ubohé mládezi, která

v nëmcmë snad mènë utvrzenou se stane, nez ro

dil! nëmci a tak ztracena bude. Kanceláfe ëeské 1

Budou-li ty, skoly sашy od sebe následovati bu-

dou pro nevyhnutelnou potfebu. Pro zatím za-

doucno jest, aby kazd^ studující stal se ve sko-

lách obojího jazyka vëdomym, potom aspoñ z éástky

ta urputilOst nëmecká k Öechûm by pfestala.

Neujme-li se ëestiny brzy Slechta, vády udusena

bude. Ale slechta? Jeden, dva dobfe smyslející,

osm deeet buct rovnodusnë hledí, bud zjevní jsou

neprátelé; a* кak kanceláfe naskrze vsechnéchjich

jsou nëmecké, odtud úfadnictvo nëmecké i se svymi

paními a dcerami. Mësian (po venkovë) dle Prahy

se rídí, a ta témëf pouze nemecká. Sedlák podlé

mësiana kráëí, jak daleko mûze. Jiá v pravdé

nëmec kazdy kout v Cechách vysmejditi mûze a

doma se bfti domní. Vlada rakouská udëlala mi-

strovsky kus v tom ohledu. Co pfedeSlí vëkové

krve prolitím, násilím na Pomof í dovedli, to ona

po ticbu, pod pláètëm otcovskë lásky zjednala

v svych krajinách slovanskycb, a na cestë «té jest,

která ji koneenë k clli dovede. Snazeip nase

vlastenecké jest takové, jak nám je nasi>Nëmci

pfedstavují, dobfe mínëné, ale neplodné, chamé;

chytfejsí mezi námi buó! nepßí nic, bud nëmecky.

My blázni jestë bojujeme ten nerovn^ 6oj, my

proti proudu plaveme ; kdeäto s hûry nátisk ne-

ustavicny tíáí, z dola neteënost, rovnodusnost, ne-

uf, ano k ponëmëení sklonnost národnost hub!.-^>t,a
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Nicménë pokud sîla staëí, neustávejme brániti se

zâhubë, pojdeli národ, ai nepojde naSí vinou; at

vëk budoucí jinak néz my smyslí a pozná, ëе

ëesky Slovan nébyl na skrze zrádcem nad sebou,

ее i пaSе Thermopyly ne jedním mêikem vzaty

byly. —

„CeStina na Moravë. Morava má zvlástní

osud, ze knëzstvo její vysoké vëdy jeètë páchne

toa nenávistí k slovanskému jazyku, jakouz vyzna-

ëili se za ëaзи Crby a Strachoty solnohradatí arci-

biskupové a poslanci jejich néшeШ, liturgie slo-

vanské zhoubcové ukrutní. NynëjSí arcibiskup

olomoucky ze slovanskéhovjazyka jen smích sobë

tropí; Ыsкиp brnënsky (Safgoé) Hty jazyka ce-

ského nepfítel, zapovëdël seminaristûm svym ëeské

a vûbec slovanské knihy ëísti, aë veliká knëzstva

jeho ëástka v pouze slovanskych osadách pûsobiti

má. Pficinëním tychá duchovních vysokych pa-

styfûv spûsobeuo to, áe v celé Moravë i na pra-

slovanské Hané Skoly nëmecké za nasich dnûv se

zavedly. Mají oni tu samou filosofii, co naSi

ëeStí úfadníci, ze lépe jest , aby se lid uiíil jim

rozumëti, nez oni jema. Cesky jazyk jmenují oni

vznesení duchovní husitskym, coz jestli tak da-

lece pravda, ze husité jej vzdëlávali v svych pû-

tkách nábozenskych, tím více pravda jest, ze ten

nëmecky jazyk, jehoz oni se dráí, jest jazyk lute-

ransky, an Luter saskou nëicciau spisovnoи vûbec

uëinil. ? Opët pfíklad chybné filosofie lidské, kte-

réá aní svatá théologie napraviti nemûze, by£ se

nad ní co nad slnzkou vyvysovala. Jest tèm pá-

nûm öiniti o spasitelnou tmu, v kteréá lez vy-

padá jako pravda a kazdá kráva stejnë ëerná.

Eozumí se tma kfesianstva poddaného jimsamym;

nëjaká zlodéjská svítilna vzdy zbyvá v potfebë do-

mácí, aniá jim svétlo skodno, rovnëz jako jedo-

Matlce Udo Vil, 3. g
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vaté knihy censorûm. O salebny, pókrytsktj,

uskoëny svëtë!"

Ubohy Jungmann! Nikdy po vèky nemûzeme

dosti splatiti drahé památce jeho tu velikou lásku

a ta strasná muka, v kterychá zlaté srdce jeho

pro nás áilo! . . .

VIL

Z á v ё г e к.

Po kratiëké poslední nemoci Jungmann ze-

mfel v Praze dne 14. listopadu 1847 v 74. roce

vëkи svého. Nemozno vypsati ¿ádnymi slovy, jak

bolestnë zachvëla se srdce vsech vèrnych Öechûv,

jak zalostnë dojata byla veskerá slovanská vlast

zprávou o jeho umrti. Jeho pohfeb byl první nej-

dokonalejSí obraz národní probuzenosti mëstaPrahy

v tomto století. Jest ulozen k vëënému odpo-

ëinku a k vëëné slávë na hfbitovë volèanském. —

Patríce my nyní na cely zivot svého drahého

oslavence, nejsme s to, abychom velikosti jeho

pouhym chladuym rozumem postihli. Kdo Jung-

mannovi rozumëti, kdo Jungmanna dokonale po-

znati a dûstojnë oslaviti chce, musí k nému pfi-

stoupiti se srdcem, a toa se srdcem pfetékajicím

nejsvëtëjsí, nejvroucnëjsi láskou k své vlasti, se

srdcem plnym nejSlechetnëjáích citûv lidskych,

s takovym srdcem, kteréz dëlají z lidí spasitele

svych bratfí. Pouhy rozum nikdy nemohl by na-

lezti, vymëfiti a urëiti tu dráhu, kterouz nastou-

pil a prcéel Josef Jungmann. Pouhy rozum byl

by se soustrastnym politováním odvrátil se od té

úlohy, kterouz zivotu svému byl vytknul Jung

mann. Ale srdce takové, jalces museji míti Ce
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chové, áby naplnüi úkol, jejé Hzeni svëta na ne

sIoMo, dovede vniknouti v nej'tajnëjsí hlubiny jeho

bytosti, rozplesá se pohledem na jeho skutky a

Y nejvroucnëjSi vdëcnosti skloní se pfed ním.

Obyëejné názvy : dobrodinec, kñsitel, ozdoba,

chlouba, velikán, hrdina, muëedník, . . . vsechny

dohromady jsou toliko slabymohlasemjména, kte-

ré2 by v plnosti chovalo jeho zlvot. Nejblize pravdé

stoji pri nëm jmëna : otec a matlca. Cím tito spo-

leënë svym dêtem, tim on sám jeden byl a jest

svému národu, své vlasti. ¿ivot pürf lásky, práce

a klopot, radostí a útrap, nadëjí a tuzeb, jistoty

a obav, obëti a zehnání, vSe pro blaho a ëest

svého národa, . . . takovy byl zivot Josefa Jung

manna.

Jim pocala nová doba v Cechách, jím take

byla ukonëena. Jmeno jeho naplñuje toto stoleti;

nynëjSi pokolení ceské zije hlavnë z práce jeho

ducha a jeho srdce. My stojíme vyse nezli on,

vidíme Sire nezli on; ale jedinë proto, áe on nás

nese ! . . Vyznam jeho v kmeni ëeském a v celém

plemeni slovanském nejpravdivëji naznaëil pëvec

Slávy Dcery, kdyz nad hrobem jeho ze srdce hlu-

boko rozzalostnëného zalkal:

NesmíS jestë, tiresohlasá pisni,

Mlöet v pozdnich pévce sedinách,

Zaluj po horách a dolinách,

Co nam vzali osudové pfísní:

„Mladoñ íimfcl." — I mne bolekfísní

Citové v mé duse hlnbináoh

Zenou protlacit к té v kvëtinach

Skryté urne se a v lidatva tísni:
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Ó ty prachu! hodny, aby máter

Slava mohylu mu zkopila

Z Krkouosû, Uralu a Tater;

Ó ty duchu! jchoz cnostmi vsudo

Sídla nebes tak se zlidnila,

Ze jií jinym sotvy místa zbude.
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