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Pipomenutí.

Knížeka t-ato vznikla z pednášek, jež jsem ml o

letošních velikonocích v kursech pro slovenské profe-

sory — ze ad úastník samotných ozvalo se pání,

aby pednášky byly vydány tiskem. Tím jest dána i její

povaha. Nechce podávati výsledk njakého samostat-

ného bádání pra m e n n é h o, nýbrž shrnouti výsledky

dosavadní s uritého hlediska. Úel kurs i výslovné

pání poadatelstva vedly k tomu, že nejvtší draz po-

ložen na dobu husitskou a vlivy husitské na Slovensku,

co dodáno z djin dalších, má býti spíše zevním poutem

spojovacím a výhledem z minulosti do pítomnosti. Co
pedchází, jest nezbytným úvodem, podmínným rovnž
úelem knihy, k emuž kapitola první chce podati trochu

hlubšího orientaního základu.

V Praze, 24. dubna 1921.

V. Novotný.



I.

Bylo by zajímavé a vdné théma, a ne ovšem
zcela nové, sledovati podrobn vývoj názor na rozd-
lování ili periodisování djin v historiografii vbec.
Dávno již bylo poznáno — pkn o tom pouuje na p.
ve vé dkladné knize B e r n h e i m (Lehrbuch der hist.

Methode) — že spisovatelé klasití, zejména ímští, ne-

mohli ani dospti k njakým pokusm o tídní histori-

cké látky, ba nepocítili ani poteby toho, když minulost,

pokud ji znali, splývala tsn s pásmem událostí, v nichž

žili, a když o starších osudech lidstva vdli píliš málo.

Ale již v historiografii kesanské poteba njakého d-
lení se dostavuje, ani ne tak proto, že postupem asu
látka roste, jako spíše proto, že také ráz událostí se

mní. Práv tato okolnost nemohla zstati bez vlivu na

pojetí historické, tebas spisovatelé sami nebyli si toho

ani vdomi, podléhajíce mimovoln suggesci této zmny
a názor z ní vyplývajících.

Byla-li již sama Bible pramenem nového poznání

o dávném vku lidstva, o nmž pohanští spisovatelé

klasití nemli ješt vdomostí, pro spisovatele kesan-
ského pistoupila k tomu ješt ta pednost, že mohl na

tomto základ podati vývoj lidstva se svého jednotného

stanoviska náboženského. Záznamy letopisné bylo lze

odtud vésti od stvoení svta až do souasné doby, a

nelze se diviti, že již sám pvab novosti a zdání lepšího

poznání lákaly k tomu.



Záhy však již tato novota nepostauje. Jestliže již

ímským spisovatelm neušel, vdomím o povýšenosti

í^ímského obana nad ostatní národy jsa arci sílen, roz-

díl mezi historií ímskou a historií národ neímských,
»barbar«, vedlo toto sebevdomí, stupované vdomím
o povýšenosti také náboženské, tím spíše k zdraznní
vznešenosti doby kesanské proti dobám minulým, jak

se to dostavuje pokusem Eusebiovým (ve 4. stol.),

který po schválení Augustinov vypracoval Isidor
Sevillský (v 7. stol.) v úplný systém »šesti vk«, za-

ínaje Adamem a stvoením svta podle rozliných dob
biblických (potopa svta, odtud po Abrahama, po Da-
vida, do babylonského zajetí) až do narození Kristova,

jímž se zahajuje vk šestý, poslední, nejvznešenjší, odtud

dále trvající. Tohoto rozdlení bylo potom dlouho a a-
sto užíváno, a tém souasn se ohlásilo také rozd-
lování jiné, namnoze píbuzné, ale zárove pro kesana
o to hlubší, že, chtjíc vlastn býti politickým, dovedlo

pro sebe nalézti odvodnní ve slovech Písma. Jest to

rozdlování, za jehož pvodce mže platiti sv. Jer o-

n y m a jež vycházejíc z proroctví Danielových, dlilo

djiny podle ty svtových íší: babylonské, perské,

makedonské a ímské.
Biblický základ tohoto rozdlení dovedl je chrániti,

i když stále patrnjší byly jeho nevýhody, zvlášt ne-

pomr trvání posledního vku šestého proti ostatním,

a když lidstvo, odcizujíc se duchu antiky, stále více

uvdomovalo si rozdíly stedovkého impéria í^ímského

a nynjší svaté í^ímské íše nmeckého národa. Námitky
odzbrojoval poukaz, že i podle proroctví Danielova ona

poslední íše má potrvati až do konce svta.
Vymaniti se z tohoto zaarovaného kruhu bylo



možno teprve tehdy, když dalším vývojem další a ro-

stoucí odcizení mezi pítomností a dávnou minulostí

stávalo se ješt patrnjší, stupiíováno jsouc nad to

poznáním zmny, která se dostavovala již také mezi
dobo i souasnou a oním domnlým pokraováním
starého ímského impéria. Zvlášt však psobilo tu,

když dalším vývojem také celý obzor lidstva se roz-

šíil, zejména pak, když duševní vývoj lidstva pro-

budil již také kritinost, ili jinými slovy, když umožnil

vdecké pojímání historie.

Než ono poznání, tebas dlouho se ohlašovalo, pece
jen zvolna pronikalo a teprve ve druhé polovici 17. sto-

letí setkáváme se s pokusem o nové, již vdecké
pojetí a rozdlení historie, jež vdom chce nahraditi

rozdlení starší. Jist zasluhuje, aby jméno jeho bylo

vyrváno zapomenutí, ten, jenž pokus tento uinil,

Krištof Cellarius, profesor v Halle n. Šálou

(1634—1707), jenž také prvý užil oznaení potom ob-

vyklých, dle djiny na I. vk starý, od poátk do

Konstantina, II. vk stední po dobytí Caihradu Turky
(1454) a III. vk nový.

Bylo by zbytené pipomínati, že rozhranní mezi

jednotlivými »vky« nebyla volíyána stejn a že také

odvodnní, pro která to neb ono rozhranní bylo

voleno, bývala rzná, jako, myslím, v tom jest základní

chyba tohoto dlení, nezavinná arci jím samým, že

asové mezníky bývaly vytyovány píliš oste. Ale

již to jest zárove dkazem, že dlení samo pijato bylo

pízniv a jeho oprávnnost tím jaksi uznávána. Ale to

pece platí jen s jistým omezením. Jako ani toto dlení

neproniklo hned, tak také od dob dosti dávných bývají



proti nmu pronášeny námitky, jako se také djí pokusy
nahraditi je jiným.

Nebudu unavovati podrobným výtem nebo roz-

borem jich, staí vzpomenouti na p. námitek, jež tem-

peramentn a podmaniv pednášel Otakar Lorenz
(Die Geschicliiswissenschaft in Hauptrichtungen und
Auígaben kritisch eroriert II. sv., BerHn 1886 a 1891).

Jist jsou nkteré jeho námitky podstatné nebo aspo
hodný úvahy, ale že nestaí, aby otásiy rozdlením
dosud uznávaným, toho nejlepším dkazem jest, že jeho

vlastní pokus o nové dlení na základ genealogickém

(podle generací vždy století objímajících), pes umle
buzené zdání vdeckosti mnohem mechanitjší, naho-

dilejší a v dalších konsekvencích libovolnjší, lipln

selhal, a že také jiné prakticky podniknuté pokusy
(uvádím namátkou Helmoltovu Weltgeschichte) pes
nkteré pednosti naprosto nejsou s to, aby obvyklé

dlení pedstihly a pevážily, nemohouce ho uiniti ani

zastaralým, ani nepotebným.
Jestliže, i když si pln uvdomíme všechny námitky

proti obvyklému dlení všeobecných djin na ti vky,
i když z ásti uznáme jejich oprávnnost, i když pi-
pustíme nkteré vady dlení dosavadního, jestliže pi
tom všem a pes to vše smíme dlení dosavadní
podižeti, má to píinu nejen v tom, že dosud se nepo-
dailo nahraditi je lepším, nýbrž v tom, že pes všecku
zdánlivou nahodilost a mechaninost rozdlení toto má
hluboké odvodnní vcné.

2e mezníky jednotlivých vk bývají udávány tak

rzn, nemže tomuto poznání býti na ujmu, nýbrž
svdí toliko o tom, že ti, kdo za rozhranní jednotlivých

období volili tu nebo onu nahodilou událost, neuvdo-
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mili si náležit vlastní podstaty, vlastního záklaidu

tohoto dlení. Dnes jist nikomu nepipadne uvažovati,

hodí-li se za poátení termín vku stedního lépe t.

zv. sthování národ nebo zánik íše západoímské,
dokazovati, že konec vku stedního a zaátek nového
jest dán rokem objevení Ameriky i vynálezu knihtisku

a t. p., jak se to dokazovalo a o tom uvažovalo díve.
I když všem tmto událostem a jiným ješt, jež rovnž
za mezníky byly volívány, pikneme plný jejich

význam historický, žádná z nich ani sama o sob ani

ve spojení s /inými nestaí odvodniti potebu ukonení
jedné a zahájení nové periody historické. I když nkteré
z nich mají i pronikavý význam hospodáský, sociální,

ba i kulturní, jest to vše buto jednostranné nebo zase

píliš zevní, aby mohlo initi nárok na význam opravdu
epochální, vskutku vnitn djinný.

Smíme-li, i když si uvdomujeme jednotnost a sou-

vislost djinného vývoje, mluviti v djinách o vku
starém, stedním a novém, píina toho jest v tom, že

nelze mezi jednotlivými tmito dobami nepozorovati

rozdíl a promn vnitn historických v nejplnjším

a nejvlastnjším smyslu toho slova, jež nejsou jedno-

strann politické, sociální, hospodáské, kulturní, institu-

cionální atd., nýbrž všeobecn kulturní, což jest totéž,

co vnitn historické, rozdíl všestranných a pronika-

vých, jež jedním slovem lze oznaiti jako zmnu
svtového názoru.

A jako nelze nepoznati této zmny svtového názoru

mezi trojím vkem, na nž jsme uvykli rozdlovati
djiny všeobecné, tak nelze jí ani upíti významu tako-

vého, že opravdu opravuje toto rozdlování. Zmnu
znamenající pechod od vku starého ke stednímu



pináší kesanství, pechod vku stedního do

vku nového vyznauje r e í o r m a c e. A v tom
smyslu lze také, stojíme-11 o n, nalézti uritá data

poátení. Za mezník vku starého a stedního mohla
by platiti vláda Konstantina Velikého, uritji r, 324,

kdy jakési ekl bych zestátnní církve uritji se hlásí,

za mez vku stedního a nového vystoupení Luthe-

ovo, uritji r. 1517.

iNemusím snad znovu uvádti, že ani tyto roky za

epochu volené nemají a nemohou míti toho významu,
jakoby jimi nastával njaký pelom ve vývoji, njaký
náhlý pevrat. Zmny tak dalekosáhlé, jako jsou ty,

jež opravují oddlování starého vku od stedního
a tohoto od nového, nemohou se dostaviti náhle,

pojednou, jediným okamžikem. Smjí-li uvedené roky
initi nárok ponkud vyšší, než tomu bylo pi událo-

stech, jež za mezníky bývají volívány jindy, jest to jen

proto, že jsou vnitn píbuznjší a souvislejší s tím, co

onu zmnu podmiiíuje a karakterisuje zárove. Nemohou
tedy ani tyto roky míti významu absolutního. Každá
zmna tak pronikavá dlouho se pipravuje a zvolna se

louí. Ani postup kesanství po Konstantinovi

nepináší zániku antického názoru, jako ono samo
nebylo zrozeno teprve vládou Konstantinovou, a jako

vk nový dávno se ohlašuje, tak také vk stední dlouho

doznívá. Jestliže již ode dávna smíme mluviti o ped-
zvstech doby nové, není ani ten výrok zcela neopráv-
nn, jenž nkdy spíše jako vtip nebo píhana se ozývá,

že stedovk trvá podnes.

Volíme-li tedy, jaksi pro pohodlí, urité mezníky,
nesmíme zapomínati, že obrat není nikdy pekotný, že

vždy nutno pijímati uritou dobu pechodní, dobu
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pedzvstí a dozvuk, jež mže trvati i velmi dloiilio

a již jen pozvolná pevaha uritých známek piauje
bu minulosti nebo dob píští. V tom tedy smyslu lze

jenom voliti uritá data za mezníky, ale jejich vtší
nebo menší nahodilost nemže býti závadou; výtky,
jež by proti nim mohly se ozvati, nedotýkají se vlastní

podstaty, vlastních základ celkového rozdlení, jehož

hluboká oprávnnost vnitní jest jeho dostatenou
ochranou.

A také proti námitce, jež se nkdy ozývala proti

šestému vku i tvrté íši dlení stedovkého, má
dlení nyní obvyklé bezpený štít ochranný, íím bez-

penjší, že zase vyplývá z jeho podstaty.

Zadní hranice vku nového jest ovšem otevena,
a není neznámo, že se již vyskytují hlasy i pokusy,

pipojiti ke tem vkm starším ješt tvrtý, vk nej-

novjší, poínaje revolucí francouzskou nebo pádem
Napoleonovým a p., jak kdy co více zdrazuje stano-

visko píslušných spisovatel. A pokusy tyto mohou se

brániti proti námitce, že t. eenému vku novému,
ukonujíce jej již zaátkem stol. 19, vymují dobu

pomrn krátkou. Mohou se brániti poukazem, kterého

jist nelze podceovati, že pi novodobém plnjším
rozvití životních sil a intensivnjším život vbec také

rychleji se žije.

Snad již opravdu žijeme v dob jiné, než byla ta,

v níž zmna svtového názoru dána byla reformací,

snad jen práv nedostatek asového odstupu brání nám
uvdomiti si to úpln a snad vky píští, zbaveny této

závadj^ dovedou poznati zmnu, jíž my, prožívajíce ji,

nedovedeme postihnouti. Ale i když bude možno zjistiti

novou tu zmnu, bude to zase zmna taková, jež bude



znamenati základní zmnu celého svtového názoru

a nijak tím nebude doteno, naopak spíše potvrzeno

rozdlování dosavadní, totéž bude mítko, které vedle

tí dosavadních vytýí hranice periody další.

Zdálo se mi vhodným zmíniti se aspo tmito
nkolika slovy o tchto vcech, teba známých, pon-
vadž nejsou bez dležitosti pi rozdlování djin
eských. Jest samozejmé, že také djiny eské, nepe-
stávajíce ovšem býti souástkou djin všeobecných,

pece o sob jako zvláštní jejich ást pstovány, žádají

zvláštního zetele k vnitním potebám svým, zvláštní

lenní svého vývoje.

Mohl bych zase opakovati, že by bylo zajímavé

sledovati, jakým zpsobem jednotliví starší spisovatelé

eští pistupují k zpracování své látky, jak se u nej-

staršího. Kosmy, ohlašuje jeho jemný kritický takt,

v nmž sice zaíná zmínkou o potop svta, jíž se

vyhnouti nemohl, ale zaátk djin eských s ní pímo
nespojuje, dle pak obsah své kroniky ve ti knihy, od
píchodu echova do nastoupení Betislava I., odtud

do nastoupení Betislava II. a konen až do své doby
souasné. Annalista kláštera Mradištského a jeho

zpracovatel O p a t o v s k ý adu svých letopisných

zpráv zahajují rokem narození Kristova, kdežto
Jindich z H e i m b u r k a ve svých letopisech

omezuje se již jen na vlastní théma, zaínaje po prostém
a struném výtu let od stvoení svta hned ktem
Boivojovým. Kritinost Kosmova mizí v kronice í. zv.

Dalimila, jenž již nemá rozpak spojovati zaátk
eských djin se zmatením jazyk pi stavb vže
Babylonské, jak to potom již zcela bez ostychu vystu-

puje v kronice Pulkavov, zatím co nezdaený
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pokus opata N e p 1 a c li a o svtovou kroniku podle

cizích vzor, v nmž události eské tém v pívalu
zpráv cizích mizejí, spokojuje se zahájením svého
dvouadí papež a císa, potom opuštného, rokem
narození Kristova, kdežto literární kuriosita M a r i g-

nolova zakládá si na vplétání zmatených zpráv
z djin eských do podrobného a vzpomínkami na

vlastní pobyt na východ propleteného Hení událostí

od stvoení svta. A konen, abych aspo starších

píklad se dotkl, Eneáš Silvius, v nmž naivní

spojování zaátk djin eských se zaátky svta budí

ironický úsmv, zaíná po vzoru svých pedloh báje-
nými djinami eskými, poutajícími dosti živý, tebas
ne vždy opravdu úzkostlivý zájem humanistv, akoli

mu ovšem záleží více na djinách souasných.
Zajisté nemusím vci sledovati do dob dalších, kdy

také zpsob tvorby historické již ponkud se mní.
Bylo by také jimi jen znovu potvrzeno, že ani historio-

grafie eská není výjimkou, bylo by i z nich znova
patrno, že uspokojivé lenní látky historické mže se

dostaviti teprve s vdeckým zpracováním historie.

A vlastn ani ono samo nestaí. Vdecky odvodnné
tídní a rozdlení dané látky jest zárove pokusem
o její filosofické ovládnutí, pedpokládá její detailní

poznání, ale vedle toho a nad to také její úplné pronik-

nutí a pochopení. Kritické probádání detailu jest sice

základní toho podmínkou, ale ani ono samo nestaí, bez

nho ovšem filosofické ovládnutí a tedy vdecké roz-

tídní celku není možno, ale jenom jím samým nemusí
ješt býti splnno.

Z píin, které jsem se pokusil vyložiti v úvodní

kapitole svých »eských djin«, teba kritická práce
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vdecká u nás ode dávna již mže se vykázati cennými

výsledky, první, a lze íci vlastn jediné vdecké
rozdlení djin eských navrhl a odvodnil teprve

F r a n t. Palacký. Povdl jsem také, pro úpln
ztroskotal pokus, který v uvdomlé a chtné protiv

proti dlení Palackého podnikl A. B a c h m a n n, tak že

Palackého dlení podnes podržuje plnou svou váhu

a oprávnnost. Píiny toho leží optn v jeho hlubokém
odvodnní vdeckém a vnitním a jsou z ástí tytéž,

které také dlení djin všeobecných na trojí vk iní

podnes vdecky nejzdvodnnjším, nebof Palacký,

použil-li tohoto djení na djiny naše, neuinil tak snad

z njakého pohodlí nebo lpní na tradicích, nýbrž ve

správném a pronikavém poznání, jak práv dvody,
které ono obecné dlení iní oprávnným, piléhají

k našemu djinnému vývoji, v nmž snad více než jinde

tato dvojí zmna svtového názoru se projevuje.

Jest známo, že Palacký, prohlásiv plným právem
dobu husitskou za nejslavnjší dobu našich djin, ohraniil

ji také oste od toho, co pedcházelo, i co pišlo potom.

Palackému starý vk djin eských jde do r. 1403,

stední vk vypluje doba husitská, jejíž konec znamená
r. 1627, a jím se zahajuje vk nový.

Bylo by jist zbytené, kdybych znovu chtl vzpo-

mínati, že uvádní uritých hraniních letopot nemže
míti platnosti absolutní, a že zejména dvodnost roz-

dlení samotného nijak není dotena tím, bude-li opráv-

nnost toho nebo onoho roku za rozhranní voleného

otesena. Ani v našich djinách tak hluboké promny
nepicházejí náhle a období pechodná podle svých
prvodních zjev mohou odvodniti i posunutí asových
mezník, bez ujmy základního rozdlení. Po této stránce



nelze ovšem pehlížeti, že rozhrariní vku stedního
a nového jest v rozdlení Palackého voleno mnohem
piléhavji a dvodnji. Jist nelze pro ukonení doby
husitské nalézti roku vhodnjšího, nežli jest r. 1627, rok
vydání Obnoveného zízení zemského.

Zase ovšem ne v tom smyslu, že by tímto rokem
a touto událostí celá povaha djin rázem se mnila.
Tebas tentokráte nejbrutálnjší násilí a nejnelidštjší

útrapy pomáhaly rváti a niiti staré tradice, a pro-

stedky, jichž užíváno s nejvtší bezohledností, urychlo-

valy zdar díla, pece výsledky nemohly býti okamžité,

jako zase na druhé stran pedzvsti i zaátky tohoto

ukrutenství jsou mnohem starší. Ale proto, že tím tomuto
již díve zahájenému a v budoucnosti stupovanému po-

kusu o dokonalý pevrat názor a pomr dosavadních
dán byl Obnoveným zízením zemským nový právní

základ, že pokraující a rostoucí vyhlazování všech
vzpomínek na minulost bylo více mén jen prvodním
zjevem pekotného zvrácení dosavadního vývoje (pokud

šlo o náboženství), anebo aspo jeho ohrožením práv
v jeho nejpodstatnjších známkách (pokud šlo o sta-

vovství a stránku národní).

V té píin rok, který volil Palacký za rozhraní sta-

rého a stedního vku djin eských, nemže initi, ná-

roku na stejné oprávnní. Palacký, jak známo, volil

r. 1403 jakožto datum prvm'ho oficiálního vystoupení
wyclifství u nás, prvního stetnutí nových duševních

proud s názory dosud platnými.

Jest pravda — a dotknu se toho ješt, — že wyclifství

pipadá v našem náboženském, ale také všenárodním a

tudíž djinném vývoji místo vynikající, a že tudíž ani

jeho oficiálního jaksi vystoupení nelze pehlížeti nebo
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podceovati, zvlášt když práv duchovním prvkm ná-

leží v našem vývoji vliv tak znaný, a když zárove
nelze si nevšimnouti, že také zde jako prvodní zjevy,

by z ásti jen vlivem koindicence asové, dostavují se

i jiné dležité promny spoleenské, hospodáské i kul-

turní. Ale pes to vše nelze nevidti, že r. 1403 jest píliš

nahodilý a zevní, aby mu epochální dležitost mohla býti

piena. Tebas snad nejdležitjší, jest wyclifství pece
toliko jeden z proud, z nichž vyrstala zmna svto-
vého názoru u nás, a teba i asov' poslední, není jediné,

co tuto zmnu podmínilo, i bez nho byla by se dostavila

v podob jist jen málo zmnné. Byl-li — a o tom nelze

pochybovati — Palacký oprávnn v tomto duchovním
a obecn kulturním perodu spatovati známku odlišného

od minulosti období historického, nelze zaátk jeho spo-

jovati jenom a výhradn s wyclifstvím, nýbrž nutno je

klásti do tch dob, kdy již jiné vlivy, starší než wyclifství

a stejn dležité, zaínají se ohlašovati a psobiti.

Z tchto dvod, uznávaje v zásad oprávnnost a

výstižnost rozdlení Palackého, toliko zaátek stední
doby djin eských kladu již k r. 1346, k roku nastoupení

Karla IV., vždy ovšem v tom smyslu, pokud uritý rok

za mezník mže volen býti.

Jen tyi desetiletí oddlují ovšem tento rok od

r. 1306, v djinách našich památného vymením první

a vlastn jediné národní dynastie Pemyslovc, nebo
dynastie Lucemburská, a vládla tém pldruhého sto-

letí, a mnohými slavnými iny svými zapsala se do
jejich djin zlatým písmem, a a jí nechyblo místy vle
splynouti s nimi, úpln v nich pece nezdomácnla, ne-

mluv ani o Habsburcích, kteí v nich ani zdomácnti
nechtli. Jest tedy dosti blízká otázka, nebylo-li by
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vhodnjší položiti zaáteií stedního vku djin eských
již k r. 1306, jako se již tato otázka skuten ozvala.

Ovšem, jestliže B. B r e t h o 1 z své djiny eské
(Geschichte Bohmens und Máhrens bi3 zum Aussterben
der Pemysliden (1306), Miinchen-Leipzig 1912) dovádí

jenom k tomuto datu, jest to spíše vc náhody a nelze

v tom vidti projevu zásadního, jako se autor vbec ne-

vyjaduje o principiálních otázkách dlení látky. Ale již

J. L o s e r t h nadhodil (v posudku prvního dílu mých,
»Djin«, Mitt. des Inst. fiir oest. Gesch. XXXIV, 338)

zmínnou otázku, novji pak v knize Sustov, ozvala se

již jako výtka, ovšem obratn zakrytá a hojnými írásemi

zahalená, a nikoliv proti Palackému, nýbrž proti mn
namíená. Jest tedy nezbytno, k vci, již jednou po-

drobn odvodnné a vyložené, vrátiti se, teba jen

strun a pokud nutno, ješt jednou.

Že událost taková, jako jest vymení nebo vyhynutí

národní dynastie, nemže v djinném vývoji národním
býti bezvýznamná, nepopíral snad dotud nikdo, nejmén
já sám, a bylo by jist zbyteno podotýkati, že by nikdo,

a zase nejm.én já, neváhal, jako se odmítnutí nestalo

z njakých zetel malicherných, piíci jí význam epo-

chální, kdyby jí skuten náležel, to jest, kdyby byla

provázena zjevy takovými, jež, asov s ní v jedno nebo

jí blízko spadajíce, znamenaly by onu zásadní promnu,
o níž svrchu byla e a jež samojediná dovede odvod-
niti zahajování nové periody djinné.

A tu arci nemže býti nejmenší pochybnosti, že roku

1306 a vyhynutí Pemyslovc, teba jeho skuteného vý-

znamu nikdo nepopíral, ten všenárodní, a v jistém smru
bylo by lze íci všelidský význam nenáleží, že událost

v nm se odehravší, teba dležitá, není pece a nestala



se epochální. V širokém proudu všenárodních djin není

opravdu niím více, nežli pouhou, teba významnou
nahodilostí.

Poukazuje-li se k tomu, že vražda Olomoucká a

zvlášt zmatky po ní se dostavivší urychlily, nebo pi-

oštily i pozmnily vývoj nkterých institucí, ád, po-

mr, ani toho nebude nikdo popírati, ale ani tomu ne-

náleží ten význam, aby na tom základ bylo dovoleno

mluviti o zmn svtového názoru. Ta se dostavuje

teprve, když k tmto všem i jiným ješt djinným ini-

telm pistupují ony nové hluboké a pronikavé vše-

stranné vlivy kulturní, které na naší pd svérázným
životem vyrostše, podmínily také svérázné a od minu-

losti odlišené projevy národního života.

A vi námitce, jak ji formuloval Loserth, že pes
všecky tyto dvody nelze nastoupení Lucemburk ne-

uznati za vhodnjší, jest obrana velmi snadná, a neod-
vážil by se námitky té pronésti, kdo, uznávaje opráv-

nnost tohoto dlení vbec, pokusí se proniknouti až

k vlastnímu smyslu djin eských. Ani vláda Karlova
neztrácí povahy doby pechodní, lecco, co v ní a z ní

vyrstá, ohlašuje se již v letech pedcházejících, lecím,
co v ní trvá, vrací se k minulosti, pece však úhrn toho,

k emu tyicetiletí pedchozí iní pouhé nábhy, pile-
uje ji již dob následující; i když pechod není náhlý,

pevaha toho, co dlí a spojuje, nutí teprve jejím za-

átkem zahajovati období nové a piaovati tyicetiletí

od vymení Pemyslovc dob pedchozí.
Mohla by však na konec ozvati se pochybnost, vyho-

vuje-li toto rozdlení Palackého, které tak podivuhodn
vystihuje skutenou podstatu djin eských, také ten-

kráte, když v nich vtší pozornost vnujeme také Slo-

Z djin eskoslovenských. 2
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vensku, ili obrácen a snad správnji, piléhá-li toto

rozdlení také djinám slovenského vývoje, pokud o nm
lze mluviti. Nebyl to nikdo jiný, nežli slavný Ernest
Denis, který, pedloživ si tuto otázku ve své krásné
knize »Slováci«, snesl nkteré pozoruhodné dvody,
jimiž se cítil oprávnn k závru (str. 91): »Slováci, akoli
zpravidla byli politicky pipojeni k Uhrám, ve skute-
nosti ponejvíce žili životem ech.« Ale snad ješt
správnji vystihl, o jde, poznámkou ponkud skep-

titjší, jíž uzavírá první kapitolu této své knihy (str. 99D:

»Netvrdíme sice, že djiny Slovenska splývají s djinami
ech — co by bylo pehnáno, — ale aspo jsou jich

odrazem a jako prodloužením.*

Zde skuten doteno jádra vci. Djiny stedovké
neznají problému národnosti — nechci tím íci, že by
neznaly ani národního vdomí, — znají toliko píslušnost

státní. A tu opravdu nelze pehlížeti, že národ esko-
slovenský co do státní píslušnosti 'byl po nejvtší ást
svého djinného života rozdlen. A jist, ovšem vedle

diivod jiných, bylo jednou z píin pádu obou íší, mezi

nž byl rozdlen, že po této stránce zstávaly a chtly
zstávati stedovkými.

Chtl bych práv otázce, již jsem svrchu nadhodil,

vnovati pozornost v následujících kapitolách. .Uvidíme,

jak od tch, kteí hájí jednoty eskoslovenské, i od tch,
kteí ji popírají, bývá operováno se styky ech a Slo-

venska v minulosti. Nechci pedbíhati výsledku dalšího

pátrání, ale tolik snad mohu íci, že úsilí obojí strany

koní a musí koniti nezdarem. A práv to jest mi
nezvratným dkazem a zárukou správnosti poznání, že

djiny eskoslovenské jsou toliko jed n.,y.

Pokusiti se o dkaz budiž úkolem výklad dalších.



II.

Zem eskoslovenské již svou polohou v srdci

Evropy, a zvlášt Slo\'ensko, posunuté až blízko samé
dležité tepn života obchodního i djinného vbec, Du-
naji, velmi záhy již stávají se jevištm historických udá-

losti, již v dob útlého dtství evropského lidstva, na n

:

vzpomínky zachycují nálezy archaelogické, a ovšem
i pozdji nepetržit v dobách historie psané. A smíme-li

viti výsledkm archaeolosickým o lidském osídlení

ech již v dob diluviální, nemáme ani píin pochybo-
vati, že v nm ani pozdji nenastalo perušení, že zem
naše poskytovaly útulku rozliným plemenm lidstva,

i když jich ani neumíme pojmenovati, i když neznáme
jejich etnografické píslušnosti.

Když mlhy, zahalující poátky našeho djinného vý-
voje, ponkud se zaínají rozptylovati, náleží zem naše

oblasti osídlení g a 1 1 s k é h o ili k e 1 1 i c k é h o, jako

mu tenkráte náležela celá stední Evropa. Keltové jsou

tedy prvními historicky zjištnými obyvateli zemí našich,

kmenové gallští rozprosteli se po celém jejich pro-

stranství. Byli-li to — jsem nucen na chvíli vzpomínati

i vcí obecn známých — Bojové, kteí potom zemi,

již pedevším osídlili, zstavili ddictvím své jméno,

východn od nich, na Morav a dále na východ i ve
Slezsku zaujali sídla K o t i n o v é. Než panství Boj roz-

šíilo se, teba echy zstávaly jejich hlavním územím,
také dále na východ, a Pannonie, a s ní jist i ásti
našeho Slovenska, byla vlastním centrem mocné íše, již

v 1. stol. ped Kristem zbudoval bojovný jejich panovník
K r i t a s i r. Ale tvrce této íše byl zároveii posledním
jejím panovníkem. Asi r. 63—60 p. Kr. v boji se zakla-

datelem nové veliké íše dacké B u r v i s t o u ztratil
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bitvu i život a s ním zahynula také jeho íše, jejíž pan-
nonské ásti, vyHclnny a poplenny, zstaly odtud na
as »Bojskou pouští«.

Ale katastrofa tato, i snad neúspchy jiné rozhodly
také o tom, že zem naše zmnily svou etnografickou
tvánost, Bojové tém mizejí z djin a jist asi v polo-

vici 1. stol. ped Kr. ustoupili ze zemí našich, leda, že
jejich soukmenovci Kotinové nyní postupn zaujali nová
sídla na Slovensku, kam . zejména pírodní bohatství

mocných hor lákalo tyto horníky a hutníky, již klasic-

kými spisovateli pro tuto dovednost obdivované. Ale
gallská záplava také jinak nyní poklesá, ustupujíc vln
germánské. Kelty v zemích našich vystídali kmenové
germánští, Markomanné zaplavili Cechy, na Morav
a v její východním sousedství zaujali sídla K v á d o v é.

Nemíním se zde dotýkati staré sporné otázky, jak

dlouho potrval zejména pobyt Markomann v echách,
ani toho, smíme-li jejich zmizení z djin spojovati s po-

rážkou Hunn na polích Kaíalaunských r. 451. Tato ást
otázky by vlastn sporná býti nemla. Bitvy oné se

Markomanné nejspíše neúastnili vbec, jako pomocníky
Hunn jmenuje je teprve pramen velmi pozdní a nedosti

spolehlivý, a jest to jenom jakási pohodlná setrvanost
badatel, jestliže se s oním mínním setkáváme
i v knihách nejnovjšího data. A tím mén tedy lze mlu-

viti o jejich vyhubení v bitv oné, když se jí ani ne-

úastnili vbec. Také tento starší názor, že by v onom
boji celý kmen byl vyhlazen, jest dnes již celkem opuštn
a pevahy nabývá starší již, ale velmi lákavá domnnka,
že se nkdejší Markomanné od 6. stol. poínaje, kryjí

jménem 'Bavor (Baiuvar), jménem pevzatým po

nkdejších sídlech v Boihemu.
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Práv tato okolnost není však bez významu pi ešení
záhady kterou jsem uvedl na prvém míst, jak dlouho

totiž potrval pobyt tchto Gcrmáu v zemích našich,

a zejména Markomann v krajích eských. Ani po nej-

svdomitjším a nejkrititjším uvážení všech dvod,
které se uvádjí proti možnosti markomanského osídlení

Cech po celou tu dobu, kdy historické prameny dovedou
jejich jméno vyslovovati, a které ukonují jejich pobyt
zde již nanejvýše druhým stol. po Kr., nemohu pi-
svditi. Jest pravda, že se s nimi nejastji setkáváme
pi rozliiiých bojích hlavn v Podunají, ale tím nijak

není vyloueno, že nejen jejich panství, ale i jejich sídla

sáhala také do Cech, a nejmcnují-li prameny jejich sídel

výslovn, jist mnohem snáze lze to vysvtliti tím, že

vdomost o nich u kmene tak dobe známého prost
pedpokládaly.

Zvlášt pak, pokud jde o druhou vtev téhož svév-

skélio kmene, o Kvády, nemže býti nejmenší pochyb-
nosti, že rozšíivše svá sídla záhy z Moravy až na
Slovensko, setrvali v nich velmi dlouho. Zde vdeckému
poznání nabízí prostedky píznivou náhodou zjev tak

nekulturní, jako jest válka.

Jméno Markomann proslulo mimo jiné také adou
událostí, která se s ním spojuje ponkud neprávem,
nebo aspo ne zcela právem. Jest to jméno Markoman-
ská válka, které se dává dlouhé ad boj, svádných
ímským impériem s nmeckými i jinými barbary, zvlá-

št od druhé polovice 2. stol. po Kristu, když tito, nu-

ceni tlakem svých východnjších a severnjších sou-

sed, zejména Qóth, ale snad již také Slovan, lomoz-
n a bezohlednými vpády na území ímské jali se e-
šiti tehdejší bytovou otázku. Jestliže v pozdjších do-



22

bách boj, kdy také etní jiní kmenové se jich súast-
nili, jméno pro události tj^to volené nepiléhá úpln, pro
poátky voleno bylo správn. Byli to pedevším Mar-
komanné a Kvádov, proti nimž se zbran impéria mu-
sily obraceti, k nim teprve postupn pidávali se jiní.

A jest tedy pirozené, že pedním jevištm tchto boj,
pi nichž operaním centrem íman byly práv jejich

pevné osady podunajské, zejména Carnutum, Brige-

tiun, Vindobona, byly namnoze zem eské.
Na pdu moravskou lze s nejvtší pravdpodobností

klásti památnou bitvu proti Kvádm r. UŽ, v níž

stísnné ímany ped porážkou zachránil i osvžující
»zázraný« déš, jak tuto scénu najdeme zvnnu i na

reliéfech sloupu Marka Aurelia v I^ím. A není to nikdo

menší než císa Marcus Aurelius sám, jenž se tu stává

naším zpravodajem. Ani v hluku táborovém a teba sv-
domit oddán úspšnému ízení obrany a útoku, neza-

pomínaje svých zalíbených studií filosofických »v úze-

mí Kvád na ece Hron« datuje druhou knihu svých
Konfesí »Eis heauton«, a také jiná svdectví uvádjí
nás do tchto konin dále. Nápis ímský, ve skálu nad
samým Trenínem vytesaný ješt dnes mluví o zdej-

ším pobytu II. legie a o vítzství císa, nejspíše v
179 nebo 180. A není to jediná známka kultury upro-

sted ruchu váleného. Celý široký pruh Slovenska od
Nových Zámk a Nitry a vlastn již od Hronu na zá-

pad po Mast a Stupavu nad Bratislavou, od Dunaje po

Zsehz jest nalezištm ady inskripcí a památek ím-
ských, vydávajících svdectví o etných stycích í^ím-

ského impéria s tmito kra^i. Snad již v nedlouhé do-

b dostane se nám o této vci pouení, které chystá

kolega' Dobiáš — dkuji mu za laskavost, s jakou mi dal
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k disposici svj podrobný seznam tchto nález. Jist

pesné datování a zjištní událostí nápisy zvnných
pispje znan k obohacení našich vdomostí o osí-

dlení tchto krajin v dob ímské a usnadní ešení et-
ných záhad z doby osídlení pedslovanského. Ale není

nemožno, že aspo svtélko, teba jen matné, padne

i na ešení záhad, které nás pirozen zajímají nejvíce,

kdy germánské obyvatelstvo krajin našich bylo vystí-

dáno slovanským.
Zajisté se nemusím omlouvati, že se nemíním ani

o této záhad zmírovati jinak, než pokud nezbytn
nutno. Bží o starý spor archaeologie a historie, spor

o datum píchodu Slovan do jejich nynjších sídel.

Ale spor na první pohled nesmiitelný, dá se po mém
zdání ešiti klidné, uvdomíme-li si rozdíly v pedmtu,
method i prostedcích obou vd. Kdežto archaeologie,

opírajíc se o svj materiál a zpracovávajíc jej svojí

methodou, jest pedevším omezena na studium zacho-

vaných zbytk národní kultury, historie, neuzavírajíc

se tomuto poznání, pední svj cíl arci vidí ve stránce

politické, ve zjištní, kdy ten který kmen nebo národ

pedstavuje se jako živel státotvorný ili v nejširším

smyslu slov a politický, opírajíc se pi tom o prameny
své a svou methodu.

A s tohoto hlediska lze po mém zdání spor zdánliv
nesrovnatelný smíiti jedním slovem, tak totiž, mluvíme-li

v historii o vystoupení Slovan ve smyslu
naznaeném. These archaelogická, jež klade osídlení

slovanské do dob mnohem starších, než historie svými
prostedky dovede poviti a tedy smí initi, není tím

dotena. Jist lze si pedstaviti ano odpovídá to i povaze
djin slovanských, že Slované v našich zemích -sídlili
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innoheni díve, než prameny historické je zde dovedou
/jistiti. Ale historii pedevším na tom záleží, kdy se

uplatují politicky. Co pedcházelo, není historii sice

lhostejné, ale není také rozhodující.

(Z toho základu vycházejíc, nemže historie, nijak

nechtjíc popírati výsledk archaeologických, pece
podle svých pramen a prostedk jinak, než klásti

-vystoupení Slovan teprve do 6. stol. po Kr.

Tu však mohlo by se zdáti, že výrok o státotvor-

ném uplatnní bude teba, ne-li vbec opraviti, aspo
omeziti jenom na stránku negativní. Slované vstupují

c'o djin ve znamení nešastném, již velmi staré zprávy
o nich ped-tavnjí nám je z velké ásti porobeny od
Avar.

Dotýkám se tím velmi staré a tžké kontroversy,

jíž nelze se vyhnouti, a i tu se chci zmíniti jen o tom, co

je nejnutnjší. Jest známo mínní, které se vyskytlo

a které se drží zejména v nmeckých knihách, ano nej-

novji i domnle novými doklady bývá zesilováno, mí-

nní, že Slované svých sídel, v nichž je od 6. stol. vi-

díme, nezaujali z vlastní vle, že do nich byli uvedeni

násilím teprve od Avar, do jejichž poroby — tak bývá
toto mínní formulováno nejnovji — dostali se již

dávno ped tím, již ve své pravlasti, již nyní badatelé

celkem svorn hledají v rozsáhlých krajinách zakar-

patských, zhruba asi od ste^dního toku Visly na zá-

pad po Dnpr na východ, od Karpat na jihu do koni:;

Mohíleva na severu. A jest pirozené, že theorie o uve-

dení Slovan do nových sídel Avary, jako již z ásti

z motiv ne vdeckých, nýbrž tendenn politických

vznikla, z týchž motiv bývá dále udržována, hodíc

se zejména tm, kdo by rádi popeli, že Cechové a Slo-
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váci jsou vlastn národ jediný, jak se k tornu ješt

jindy vrátím.

Než v tomto pípad není nesnadno ukázati, že tato

thcorie není správná, a zde výsledky zkoumání histori-

ckého vydatn podporuje také šetení archaelogické.

Jestliže archaeologie, pokládajíc dnes, aspo pokud jde

o archaeology slovanské, t. zv. popelnická pole typu

lužického a slezského za pohebišt slovanská, a shod-

nuvši se také v tom, že ob jména, naznaujíce ovšem ta-

ké smr, pece pedevším znamenají dv fáse spíše vývo-
jové, než teritoriální, dospla k pesvdení, že slovan-

ská kolonisace do zemí našich pronikla od severu a

severovýchodu, nikoli od jihu, jak by bylo nutno ped-
pokládati, kdyby byla výsledkem násilného uvedení od

Avar, nesmí jist býti pezíráno, že tradice historická,

pokud si ji na p, kmen eský zachoval, ukazuje také

jasné vdomí o píchodu Slovan do zemí našich od

severu a severovýchodu. A jist také nemén padá na

váhu, že nejstarší zmínky, teba ídké a nejasné,

dovolují pece souditi, že Slované do poroby avarské

upadli teprve v nových sídlech, již díve zaujatých.

A zde také historie zachrauje pece správnost

svého východiska. Jako nemže býti pochybnosti, že

Slované nadvlády avarské nepodnikli dobrovoln, nýbrž

že jim byla vnucena po bojích, jako zase jiní Slované,

neodmítajíce pi spolených loupežných zájmech spoje-

nectví s Avary, inili tak jako rovní s rovnými, tak

nechyblo ani tch, kdo štítíce se tohoto spojení, do-

vedli si pojistiti i svou nezávislost. Nad Slovany ve

staré Dacii usedlými na p. koncem 6. stol. po Kr. do-

vedl silnjší panství založiti a v hrdém vzdoru proti

útokm Bajanovým slavn obhájiti mocný panovník
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Dobrota (Davretas, Dauritas), jehož jméno
zasluhuje lidstvu býti zachováno ve své nyní zji-

štné správné form, když odedávna stalo se slavným
ve form porušené mohutnou znlkou Kollárovou.

Stíny Lauritas, Svatopluk,
jak vás možno z hrobu vyvésti,

byste uvidli neesti
národa a hanbu svojich vnuk . .

.

A v záptí hned v první tvrti stol. 7. stol. vynouje
se rekovná postava mohutného Sama, dovršitele slo-

vanského osvobození od Avar, když se, sám cizinec,

povstalým Slovanm postavil v elo, a zakladatele

první veliké íše slovanské. Bohužel, hranice její nedají

se pesn uriti, teba s nejvtší pravdpodobností za

její centrum lze míti Cechy. Jenže, teba také ve srážce

se silnou íší íránskou dovedla vítzn obstáti, íše Sa-

mova nemla dlouhého trvání, rozpadá se se smrtí

svého zakladatele. A jako by to byl jen jas této po-

stavy, jenž djiny naše na chvíli ozáil, jeho pádem na-

stává zase hluboké temno.

Za více než 150 let, když zá djepisných zdroj opt
zaíná ozaovati naše krajiny, vidíme již obraz zcela

jiný. Zem naše, obydleny vesms obyvatelstvem slo-

vanským, poroby avarské ovšem již dávno zbaveným,
chystají se hráti dležitou úlohu v djinách stední

Evropy.
Odpovídá to zvláštní povaze djin slovanských a

kmenové vlastnosti, která již souvkým pozorovatelm
neušla, že poetn tak silné kmeny nevytvoily vtšího

národního celku, nýbrž drobily se — a asto na území

pomrn nevelikém — v adu menších a na sebe ne-
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vraživých kmen nebo snad spíše velikých rozrod.
Vdomí pvodní píbuznosti ovšem nevymizelo zcela a

projevuje se aspo do jisté míry, jak se zdá, tím, že oni

sami nazývali se Slovany = lidmi srozumiteln mlu-

vícími (proti Nmcm, pro nesrozumitelnost jazyka

pro cizince nmým), jako také oznaení toto vedle

jiných (Vendové, Antové) dovedli vložiti i do úst zpra-

vodaj cizích, jimž ovšem nebylo než úhrnným pojme-
nováním pro lid od jiných jim známých se lišící.

A práv tím snad ona vlastnost, podmiovaná ovšem
tím, že v pomrech, v nichž Slované žili ve své pravlasti,

nedostalo se jim ani píležitosti rozvinouti státotvorné

nadání, by i jen napodobením cizích vzor, práv tím

snad ona neschopnost nebo malá schopnost vytvoiti

vtší státní celky vyzauje nejvíce, že pes spolené
jméno tyto nesíslné, jak se zdálo cizím pozorovatelm,
zástupy rozpadají se na veliký poet samostatných
kmen i eledí, které nemají, a od jiných oste se od-

Hšují, ani vlastních jmen, pijímajíce zvláštní pojmeno-
vání teprve, když njakým inem vynikly a zaasté je

i ztrácejíce, když podlehly pevaze soukmenovc jiných.

Cteme-li tedy v pramenech íránských a potom
íšskonmeckých již ode dávna pro eské Slovany
oznaení B e h e i m i, Bohémi a p., nesmí nás to mý-
liti. Není to peklad jména Cechové, nýbrž jen spolené
jméno od cizinc dávané Slovanm, bydlícím ve starém

Boihemu a na etné samostatné kmeny rozštpeným,
jež nepochybn postupn do zem vnikajíce, teprve

znan pozdji mly poznati dobrodiní jednoty.

Bádáním jazykozpytným jest dnes již zjištno ne-

zvratn — pokud teba, dotknu se toho ješt níže, —
že ti Slované, kteí v našich zemích pedešlé obyva-



28

telstvo vystídali, náleželi jedné vtvi mohutného
stromu slovanského, jež, pinášejíc si již z pravlasti

zárodky dalšího jazykového rozrzování, v nových
sídlech toliko dialekticky rozvrstvovala se dále. A jest

zase v plné shod s poznáním té vlastnosti slovanské,

o níž práv byla e, že díve než Slované ve vlastních

Cechách osedlí samostatného jména nabývají ti jejich

soukmenovci, kteí zaujali sídla výchpdnjší, tedy na
Morav a na Slovensku.

Jméno Moravan, a slovanské obyvatelstvo

smíme zde pokládati za dosvdeno již zaátkem 6. sto-

letí, slyšíme jmenovati po prvé v r. 822, kdy jejich po-

slové objevují se vedle Slovan jiných na snmu ve

Frankfurt. Dostali se tedy již ped tím do njakých
vztah k íši íránské, aniž víme, kdy a jakých. A brzo

na to, kolem r, 830, slyšíme již jméno prvního jejich

knížete. Byl to Mojmír. Ale tu se zárove dotýkáme
otázky velmi dležité.

Není v odporu s poznáním jazykové jednotnosti Slo-

van v zemích eskoslovenských se usadivších, ozý-

vá-li se jméno Moravan díve než jméno Cech, na-

opak jenom to potvrzuje dotenou práv zvláštnost

djin slovanských. Jsou-li — a o tom nelze pochybo-
vati — oni bezejmenní Slované, s nimiž se na svém po-

chodu z Uher do zemí severních v tchto krajinách asi

r. 512 setkali Herulové, tíž, které zde nacházíme ve

století 9., nebo, pesnji ovšem, jsou-li tito potomky
onch, pak mezi ona dv data, r. 512 a r. 822, musí pa-

dati njaká událost, která onm kmenm, pvodn jen

všeobecn Slovany nazývaným, dala jednotné jméno

zvláštní. A tu ovšem nebude rozpak, která to byla

událost, i které to byly události.
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Jist oni moravští Slované nebyli výjimkou mezi
Slovany ostatními, pokud jde o kmenovou roztíštnost.
Dnešní dialektické rozvrstvení Moravy nemohlo by
toho arci býti spolehlivou zárukou, ale že ani na Morav
nebylo jinak, svdí již jméno Holasovici, v nmž
právem smíme tušiti jméno jednoho z pvodních kmen.
A tu jest ovšem tento nedostatek jiných zpráy tím ná-

padnjší, a výklad sotva mže býti jiný než ten, že nej-

silnjší z kmen, nabyv pevahy nad ostatními a tím

vyniknuv, pijal a ostatním vtiskl jméno podle svých
sídel zvolené, podle sídel v údolí eky se rozkládajících,

jež, protékajíc bainami, i sama astým rozvodováním
je tvoila. A zárove ovšem neopominul kmen tento

šíiti se i na východ, kde se setkával s jinými píbuz-
nými a leny téže vtve, zatím pes Karpaty pímo
z pravlasti sem proniknuvšími.

Neetné zprávy, jichž se nám o Mojmírovi dostalo,

ukazují nám ho ve svtle velmi píznivém jako knížete

znamenitého a vynikajícího. Pes to však nebylo by,

tuším, správné piítati dílo tak veliké, jako bylo sjed-

nocení kmen moravských, jenom jemu. Proces takový
vyžádal si jist nkolika generací, leda že v Mojmírovi
smíme vidti jeho dovršitele. Je-li tomu tak, poslední

akt sjednocovacího dramatu odehrává se takoka ped
našima oima.

Velikost Mojmírova, nehled ani k tomu, že patrn
dovedl i s íší íránskou pes její expansivní snahy jistou

shodu udržeti, zejména jednou vcí se jeví. Mojmír sám
nebyl ješt kesanem — výslovný doklad pro jeho ke-
sanství jest falsum Bokovo,— ale poznav asi význam
kesanství, zejména politický, nejenom nebránil jeho

vnikání na Moravu, nýbrž naopak sám je podporoval.
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A v tom jeho píkladu následoval kníže, který se vedle
nho v tehdejší Morav pipomíná, P r i v i n a, jehož

sídlem byla Nitra, patrn jediný z bývalých kmenových
knížat, kterého poznáváme jménem, ale také z nich po-
slední. Také on, a dosud kesanem asi nebyl, dal ve
svém sídle vysvtiti kesanský kostel. Ani stejný po-

litický postup, nebo snad práv on, nedovedl však zdržeti

Mojmíra od dokonení sjednocovací akce. Nkdy mezi
1. 833—836 byl Privina svého knížectví zbaven a z Mo-
ravy vypuzen.

Mojmír stal se samostatným pánem Moravy, ale ne

již na dlouho. Zdá se, že jeho smrt r. 846 pohnula ást
Moravan, nespokojených s jeho mírumilovnou politikou

vi íši franské, k pokusu uvolniti svazky s ní. Ale

Ludvík Nmec, vypravil se osobn na Moravu, potlail

pokus v zárodku a dal zemi iiového knížete. Byl jím

synovec Mojmírv Rastislav, jedna z nejsympati-
tjších postav a jeden z nejsvtlejších zjev našich djin.

Nemusím snad opakovati, v em — na rozdíl od

bžného pojímání — spatuji jeho velikost. Rastislav

jest vlastním tvrcem veliké Moravy, již jeho nástupce

toliko rozšíil. Zásluha jeho však nespoívá toliko v tom,

ani v jeho umní válenickém, jímž vynikl tak asto.

Rastislav jest zárove znamenitým státníkem a poli-

tikem opravdu reálním, jenž, odolávaje svodm píleži-

tosti, nehledal opory v ostí mee, a jím v as poteby
tak obratn dovedl vládnouti, nemínil utráceti sil v he-

roickém, ale beznadjném zápase, nýbrž dbal o vnitní

ucelení a zesílení své íše. Nic neopravuje k domnnce,
že by se byl pokoušel založiti samostatnou íši v uv-
domlé protiv k íši franské a vytržením ze spojení

s ní — ta myšlenka v tu chvíli byla ješt pedasná a
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velikost Rastislavovu v tom práv vidti, že si to uv-
domil, — naopak vidíme, že sledoval umírnnou politiku

Mojmírovu, openou o mírné spolužití s íší.

Jedinou závadu mla tato politika, jejíž vina však
nepadá na knížete moravského. í^íše východofranská,
v tu chvíli již pedzvstmi budoucího rozkladu stíhaná,

nemohla a nechtla pipustiti vzniku samostatné íše ve
svém sousedství, ale ani vzniku silnjšího panství by i ve
svém rámci nebo v dohod. Ve vnitních svárech a

rozepích, v íši franské, tak astých a pirozených
v tchto dobách poátení kultury a mladého ke-
sanství, íše Rastislavova i bezdky stávala se úto-

ištm nespokojenc, což podávalo vždy záminky k za-

kroením branným, jejichž vlastní píinou byla ovšem
existence íše Rastislavovy sama.

Nemohu zdržovati líením tchto boj, ostatn bez-

toho známých, boj, jichž Rastislav sice nevyhledával,

ale jimž se ani, byly-li nutné, nevyhýbal a jež, po stí-

davém štstí a celkových úspších moravských zprvu,

vedly k podrobení Rastislavovu, když ho pesila nepá-
telská sevela na jeho pevném hrad Dvín — budiž

mi dovoleno dodati, že ani vše to, co novji ve prospch
této these uvedeno, nedovede mne pesvditi o tom,

že by šlo o ten Dvín, jehož mohutné zíceniny podnes
vévodí vtoku Moravy do Dunaje nad Bratislavou.

A také toto vasné podrobení jest dokladem ve-

likosti Rastislavovy. Odhodlal se k nmu jist také

v nadji, že jím umožní dokonení toho, co znamenalo
pro íši jeho prospch nekonen vtší, než chvilkový

úspch válený.
Vyznavaem víry Kristovy byl Rastislav již ode

dávna, a smíme zajisté i bez výslovných svdectví míti
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za to, že o šíení nové víry horliv se staral. Nemohlf
práv jemu ujíti ohromný význam, jaký by mlo faktum,
kdyby stál v ele íše kesanské, jež by aspo ást
záminek k vmšování bylo jeho sousedm odalo. Ale

nemohl také nevidti, že cesta dosavadní jest píliš ne-

schdná, když tm, kdo novou víru picházeli hlásat —
a neslyšíme ovšem o njaké horlivosti, — lid jeho ne-

mohl porozumti, jednak proto, že v nich vidl nepá-
tele, ale také proto, že k nmu mluvili jazykem ne-

srozumitelným. To byl hlavní dvod povolání slovan-

ských vrozvst solunských.

Také toto faktum bývá nkdy peceováno. Bývají
do nho vkládány dalekosáhlé cíle politické, plán spo-

jení s íší východní proti Frankm atd. Nepravím, že

by Rastislav tuto oporu, kdyby se byla nabídla, byl

odmítl, ale jist nebyla jeho pohnutkou. A sotva co mže
býti výmluvnjším dokladem nežli okolnost, že k vý-
chodu obrátil se Rastislav do jisté míry jen náhodou,

když í^ím a papež, u nhož nejprve hledal slovanských

uitel, vyhovti nemohl.

Žádost v Caihrad mohla býti pízniv vyízena
snadno a jest píliš dobe známo, že vyízení bylo

šastné. Úspchy, jichž se dodlali Cyrill a Method,

pinášejíce Moravanm se srozumitelným výkladem
i samy ásti text biblických ve slovanském peklade,

byly neobyejné. Rastislav byl blízek dosažení svého

cíle. Ale to práv dovedlo vzbuditi tím vtší žárlivost,

zvyšovanou, když arcibiskupstvím Methodiovým bisku-

pové nmetí cítili se ohroženi ve svých zájmech hmot-

ných, a živenou pi vší korektní zdrželivosti Rastisla-

vov stálým pesahováním vnitních rozmíšek fran-

skýcli na pdu moravskou. Po menších srážkách ped-



cházejícícli, r. 869 dochází k veliké výprav na Moravu,
^'roniknuvší až k památnému »velhradu« Rastiskivovu
-známé polohy, ale bez dosažení vlastního úelu.
A co se nepodailo cizí zbraní, provedla roku násle-

liícího domácí zracja. Synovec Rastislavv, Svato-
I u k, kníže Nitranský, upadnuv pro své pikle v podc-

,.rcní, ušel trestu úkladným zajetím svého strýce,

kterého vydal sveepé pomst jeho nepátel. A zase

nemusím vykládati, jak, nedošed splnní svého cíle,

novou zradou, dorozumv se s krajany, proti pivtlcnií

Moravy k íši franské se bouícími, dovedl se paojství

nad nimi zmocniti proti, íši franské, na níž si dovedl

r. 874 vynutiti uznání knírem ve Forchheim.
Zrada nepestává nikdy býti zradou. Omluviti ji ne-

mže u Svatopluka ani to, že stoje o vládu, svých

schopností nepeceoval, leda že ji aspo ponkud
vlastní vládou svojí odiuje. Svatopluk, stav,. se pánem
íše nkdy Rastislavovy, stal se i ddicem jeho veliké

myšlenky, a jako íši znamenit rozšíil, tak sml také

pomýšleti na další rozvití idei, na jaké strýc jeho, by
.c ho nevzdával, mysliti nesml.
Vasné vyrovnání s íší franskou pojistilo Svatoplu-

kovi cenné výhody v.organisaci církevní, zejména však

"Skytlo možnosti k zesílení íše uvnit i na venek.

:nuž íši franské zí^brániti nedovolil její rostoucí

adek.

Svatopluk vybudoval postupem asu velikou íši,

z ásti i na újmu íše východofranské, jež nemla moci
ekaziti to. Hledal-li zprvu pátolskéhb sblížení s echy
nad satkem r. 871) .a dovédl-li asi zmatk vnikáním

kesanství do Cech vzniklých užíti k zesílení svého

vlivu, byla to nepoch^^^n s'Wrf Ro'vninvn, která mu
z dCjiii eskoíloveiíkicti. 3
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kol r. 890 umožnila dojíti i svrchovanosti nad echy.
Odtud bylo možno dojíti i panství pozdji nad Srby, ba
až z konin saských byl mu odvádn poplatek.

A stýkal-li se v Povislí válen a ne bez úspch s Po-
láky, panství jeho, objímajíc jádro celého Slovenska,
pestupovalo eku Hron a v Potisí dostávalo se ve styk

i s Bulhary, jako zas na jih od dnešní Moravy sáhalo

hluboko do levého behu Dunaje.

Všude tam, jako vbec hranice politické krývaly se

tenkrát s církevními, otevírala se tím možnost širokému
a plodnému psobení Methodiovu, jenž se jí arci ochotn
chápal, dosahuje vždy nových úspch práv svojí cír-

kevní slovanštinou, jíž užíval i nadále, tebas zatím sto-

licí papežskou byla zakázána. V tu chvíli náležel tomu
význam velmi dležitý. Kdysi za návštvy obou mo-
ravských apoštol v í^ím r. 868 papež Hadrian II.- uznal

slovanskou liturgii a povolil její užívání. Ale církvi mo-
ravské stalo se osudným, že se nezapomnlo na to, jak

první hlasatelé víry Kristovy picházeli sem z Nmec,
hlavn z Pasová, a teba jejich úspchy byly daleko

pedstiženy inností obou Soluan a jejich žák, nechy-

blo nikdy ani knží nmeckých, v okolí Svatoplukov
mimo jiné byl to pozdji zejména Wiching. Jim liturgie

slovanská byla velmi nemilá a pišlo jim tudíž velmi

vhod, když papež Jan VIII. pi osvobození Methodia ze

zajetí bavorského r. 874 povolení svého pedchdce
zrušil, slovanskou liturgii zakázal a zákaz, když
Mcthod neposlechl, na nové žaloby z Moravy opakoval.

Svatoplukovi rozmíšky odtud vznikající picházely

nevhod, pekážejíce jeho plánm politickým, které se

nesly dále, než ješt Rastislav sml pomýšleti. Již ve-

likost jeho íše sama, tebas ovšem jen postupn rb-
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stoucí, a z vtší ásti až pozdji utvoená, ale ješt více

poklesání íše íránské stále se vzmáhající a již bezmoc-
nosti se blížící zrodilo myšlenku zbudovati vedle ní a

proti ní samostatnou íši slovanskou, jejíž zárukou bez

ohrožení její samostatnosti mlo býti uznání svrchova-

nosti papežské, a tu ovšem Svatopluk významu samo-

statné organisacc církevní nepodceoval. R. 879 slavné

poselství Svatoplukovo pedložilo kurii toto nabídnutí,

a r. 880 papež Jan Vlil. památnou bullou Industriae tuae

pijal íši velkomoravskou do své zvláštní ochrany; slov

j

uinno tlem, íše Moravská byla vlastn úpln samo-
statná.

Bulla Industriae tuae obsahuje však také optné do-

volení slovanské liturgie. To byla politická koncese za

pilnutí Svatoplukovo, to byla odmna Methodiovi, když
vrouné žaloby protivník ukázaly se bezpodstatnými.

Ale koncese není úplná, vedle slovanského má trvati

i obad latinský a Wiching, a podízen Methodiovi,

jmenován biskupem v Nite. Tím bylo vlastn schváleno,

co dávalo podnt ke sporm, jež tudíž ani na píšt
neutuchaly, nýbrž dále rostly.

Zatím Svatopluk, jak uvedeno, rozšioval svoji íši,

a využívaje obratn spor v íši íránské, opanoval
r. 882—883 také celou Pannonii, v jejímž držení ho sama
íše musila uznati (884). Ale doma nevrátil se klid,

štvaním Wichingovým, jenž barbai^ským zálibám Svato-

plukovým více dovedl hovti než písný Method, spory

rostly tak, že Method byl nucen vyhlásiti klatbu. A jeho

smrt r. 885, když v nm zemel vlastní tvrce velikého

díla církevního a když jeho nástupce Gorazd pirozen
neml jeho autority, urychlila pád. Když r. 885 nový
papež Štpán V. obnovil na žaloby z Moravy zákaz slo-

3*
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vaiiské liturgie, nebylo Wicliingovi nesnadno pímti
Svatopluka, aby uposlechl. Asi r. 888 žáci Methodiovi
vyhnáni z Moravy,

Nebylo to nedocenní slovanské liturgie, co, jak se

asto vytýká, vedlo Svatopluka, nýbrž bezohledné poí-
tání s danými pomry. Nehled k mnivému stanovisku

kurie k slovanské liturgii, ukázalo se, že to, co bylo

hlavním dvodem povolání slovanských vrozvst,
zabrániti totiž vmšování západních soused do vnitního
vývoje Moravy, nyní sj nespluje, nebo slovanská

liturgie podávala vždy záminky 'nové. A mohlo-li se

opravdu zdáti, že psobení její již výsledku svého do-

sáhlo, mohlo se jist také Svatoplukovi zdáti výhod-
njším obtovati slovanskou liturgii, když bylo lze dou-
fati, že tím zmatkm bude zabránno. Vždy práv nyní

Svatopluk, sleduje svj plán opíti se o kurii, poteboval
shody s domácí hierarchií . .

.

Ale obt pinesena marn. Co nevidt Svatopluk
musil se pesvditi, že na kurii poítal neprávem, když
papež práv nyní, ohrožen vývojem vcí italských a

tém bezmocný, musil se dovolávati pomoci krále Ar-
nulfa, za jehož vlády mimo nadání íše iránská ješt
jednou se pozvedla. Svatopluk sice dovedl i zde obratn
se pizpsobiti, r. 890 na osobní schzce s Arnulfem
v Omuntesperce, vzdávaje se politiky o kurii opené,
hledal a našel vyrovnání s íší, ale novým bojm tím

nezabránil, jako jim nezabránilo ani obtování slovanské

liturgie.

Došlo k nim hned r. 892 — a tenkrát poprvé, sotva bez

vdomí a jist bez odporu Arnulfova loupeží na Morav
po boku Nmc úastní se také Macfai,— a roku násle-

dujícího nájezd opakován. Svatopluk sice odolal, ale
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zemel již r. 894, Dstojný nástupce svých velikých

pedk, Mojmír II., dovedl sice ústupností pojistiti si

mír s íší, ale rozkladu íše své tím nezabránil.

Úklady mladšího bratra a odstedivými snahami pod-
robených kmen, zvlášt Cich, ohrožován, dovedl Moj-
mír rozvinouti velikou energii, jež staí pojistiti mu
estné místo v historii, ale k zadržení vývoje djinného
síly jednotlivcovy, jako nikdy, nestaily. Maai, jimž

sem pomstychtivostí nebo lehkomyslností Arnulfovou
ukázána cesta, opakovali své zhoubné nájezdy, jimž ko-

nen Morava, i jinak (také válkami s íší) stále ohio-
žovaná, pes etné úspchy neodolala. A historie nebyla

ani tak spravedlivá, aby nám zjistila pesné datum její

zkázy. Starší mínní, že to bylo bitvou u Bratislavy

r, 907, ukázalo se myhiým. Vpád Maar do Sas r. 9CK'>,

vedl již pes Moravu. Tenkrát tedy pád Moravy byl již

skonen, národ eskoslovenský byl roztržen.

III.
•

Zánik íše velkomoravské jest událost významu da-

lekosáhlého, teba se jednu chvíli mohlo zdáti, že roz-

tržení eskoslovenské vtve kmene slovanského nebude
Ješt trvalé. Pád íše velkomoravské znamenal také

uvolnní tch, jimž vdomí spoleného pvodu nedovedlo
zmírniti tíhy poroby a u nichž pomry tehdejší nedo-
volují pedpokládati uvdomní výhody, kterou pinášelo
politické sjednocení.

Byli to zejména echové, kteí, jak známo a již

doteno, ješt v dob vlády Mojmíra II. na íšském
snme v ezn r. 895, vytrhujícj se z poddanství mo-
ravského, podnikli dobrovoln nadvládu nmeckou,
cchož ani vypiatá energie Mojmírova nestaila již odi-
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niti. A snad lze v tom vidti zakroení prozetelnosti
djin, která, pedvídajíc brzkou* zkázu Moravy, hledala

pro budoucí vývoj Slovanstva záchrany jinde.

Není odvážné domnívati se, že nadvláda " Svatoplu-

kova nad kmeny eskými pinesla jim nepímo také ten

prospch, že je aspo ponkud nauila ceniti dobrodiní

jednoty. Aspo za onoho památného snmu ezenského
r. 895 mluví se sice také ješt o vtším potu kmeno-
vých vévod eských, ale mezi nimi pednjší místo

zaujímají hlavn dva, a není nemožné, a ovšem také

ne jisté, že jimi jsou mínni synové Boivojovi S p y 1 1-

hnv a Vratisla v. Kdo je Spytihnv, o to sotva

mže býti spor; jméno druhé, dochované jen v porušené
form \\ i t i z 1 a, neznaí-li bratra jeho, mohlo by zna-

menati nkterého vévodu Zlického, odkud vycházejí po-

dobné soustedovací snahy jako z území knížat

Pražských.

Ovšem, do úplného sjednocení zem bylo ješt daleko

a teprve mohutný knize eský Boleslav I. ml se

státi tém dovršitelem akce, jež od delší doby vychá-
zela z kmene Cech. Ten ve stedu zem zaujav sídla,

šíil pozvolna, prostedky mírnými i násilnými, svoji

pevahu nad kmeny sousedními i vzdálenými, aby ko-

nen po pemožení posledního knížete kmenového za

stejnojmenného syna Boleslavova, ovládl kmeny všecky
a vtiskl sjednocenému již národu také své jméno. Tím
ovšem dána byla možnost k rozšíení panství i mimo
hranice Cech, jak k tomu samo stoupání moci vévody
eského lákalo a jak k tomu základ položil již Bole-

slav I., jemuž vlídný vývoj djinný poskytl i píležitosti

obnoviti na as i nedávnou politickou jednotu celého

kmene eskoslovenského.
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Maai, když jim koncem 9. stol. ukázána cesta do
tchto konin, dovedli dosti záhy zaujmouti stálá sídla

v Pannonii a stali -se odtud metlou západních kraj. Sice

nesnadný pro jízdné vojsko pístup do vlastních Cech
uchránil zemi naši jejich krutých návštv, ale daleko na
západ i na sever, pes Moravu, rozjíždly se jejich lou-

peživé tlupy za koistí. V té dob Boleslav I. dokonoval
svou sjednocovací akci v Cechách, když byl, zmocniv
se trnu bratrovraždou a uživ nesnází mladého Oty i.,

nástupce Jindicha I., kterému za jeho života zachovával
vrnost, po trnáctiletém hrdinném odboji pinucen
r. 950 podstoupiti svrchovanost mladé íše nmecké.

Mezi povinnostmi, které pi tomto podrobení pevzal,
byl vedle starého poplatku také závazek úastniti se

nkterých íšských výprav. A dosti záhy mohl jí vyho-
vti zpsobem velmi slavným. V bitv na Lechu r. 955,

v níž vítzstvím Oty I. zaraženy další vpády maarské,
úastnili se také bojovníci eští. A jestliže zde neoeká-
vané' pepadení na zaátku bitvy zpsobilo jim znané
ztráty, bylo to skvle vyváženo jinde.

Boleslav nespokojil se vysláním povinného sboru,

nýbrž napadl Maary také sám a skvlým vítzstvím,

jímž i vdce jejich ocitl se v eském zajetí, dovršil jejich

porážku. Bylo pak patrn následkem tohoto vítzství,

že Boleslav nyní vyrval Maarm také Moravu a pi-
pojil ji k svému panství v celém asi nkdejším rozsahu,

tedy i se Slovenskem.
Zde arci vstupujeme na pdu znan hypotetickou, a

etné záhady, jež se tu vyskytují, neobejdou se bez ve-

likých kontrovers, jichž zase arci nemohu se podrobn
dotýkati. Nicmén, tolik lze po mém zdání z nejasných

a sporných pramen vyísti, že není to pouhá možnost,
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nýbrž pravdpodobnost tém jistot rovná, která dovo-

luje k tmto záhadám dáti odpov. Poítá-li t. zv. za-

kládací li.-.tina biskupství Pražského k íši Fioleslavovc

— nebo není pochybnosti, že nová dieccse mla objí-

mati íši celou — i Slovensko, nelze zajisté nalézti vliod-

njší píležitosti, kdy.k tomu dojíti mohlo, než vítzství

Boleslavovo nad Maary. A na tom nic nezmní poukaz,

že se- r. 976,' tedy v dob, kdy již trvalo biskupství

Pražské, pipomíná zvláštní biskup Moravský. Není

správné, jak se • nkdy tvrdí, že by našim domácím
zpravodajm o tomto biskupu nebylo se dostalo zpráv

a že by jeho dosvdení prameny jinými odporovalo

podání domácímu. Nejstarší náš kroniká Kosmas, tebas
ne zcela pesn, zaslech.l o nm a uvádf výslovn, že se

jmenoval Vracen, a práv jeho existence, výslovn
cizími prameny dosvdená, svdí neklamn, že Mo-
rava, bylo-li v ní r. 976 psobení njakého biskupa

možné, nemohla již býti ovládána divokými hordami

maarskými a tedy musila již náležeti k íši eské:
A pokud jde o tak zv. zakládací listinu biskupství

Pražského, vlastn o její potvrzení z r. 1086, jest to snad

nejspornjší kus našich djin, existuje o ní celá literatura,

vedle obhájc její pravosti astji vystupují ti, kdo do-

kazují její podvrženosí. Dosud: však nikomu se nepodailo

její podvrženost vskutku dokázati, a lze pedem íci, že

se to ani nemže podaiti,- zstaneme-li, posuzujíce ji,

písn a kriticky pi sdlení pramen. Námitka, že v za-

kládací listin biskupství Pražského Morava nemohla

býti pipotena k panství eskému, ponvadž mezi ní

a ním leželo Slavníkovské knížectví Zlické-, padá již

výslovným pipomenutím Kosmovým, že r. 1086 nebyla

potvrzena pvodní zakládací listina, nýbrž dokument

í



biskupem Vojtchem upravený; a tu jist není pro po-

chybovati, že zmnné pohtické pomry, zpsobené na-

stoupennn Slavníkovce Vojtcha na biskupský stolec

pražský, umožnily pivtlení Moravy k jeho diecési,

iníce i delší trvání zvláštního biskupa pro Moravu zby-

teným. Zkrátka není dvodu, a snad lze íci, není tém
vcné a dvodné možnosti pochybovati, že Morava se

Slovenskem jist až po Váh náležela k íši eských
Bolesla\ a že k ní patrn byla pipojena po vítzství

roku 955.

Bohužel, toto šastné obnovení politické souvislosti

jediného národa nepotrvalo dlouho. Smrtí Boleslava II.

r. 999, jenž íši otcem zbudovanou dovedl udržeti a roz-

šíiti na as i daleko na východ, mohutná íše se roz-

padla. Hned po smrti Boleslava II. kníže polský B o 1 e-

s 1 a v C h r a b r ý násilím opanoval Krakov, a jemu také,

když, zmocniv se na as celé íše eské, r. 1004 musil

se jí vzdáti, zstala z ní aspo Morava. Když pak bujarý

knžic eský Betislav, opanovav proti Polákm již

díve Moravu asi v dnešních hranicích, r. 1030 za íšské
\ ýpravy do Uher, jíž se súasínil, mínil dobýti zpt i její

slovenské ásti, pokus jeho pes jeho vítzný postup

neúspchem vojska nmeckého byl zmaen. Jednotný

národ odtud tém na 1000 let zstal rozdlen mezi dva
státy, eský a uherský.

Upozornil jsem již svrchu, že ve stedním vku
tátní píslušnost vážila více, než píslušnost národní

ci snad lépe eeno znamenala všecko. Jest pirozené,

že tyto okolnosti nemohly zstati bez vlivu, aspoií

ásteného, na obojí vtev národa eskoslovenského,
rozdílnou státní píslušností rozdvojeného. Zájmy obou
stát, i když nebývaly vždycky pímo protichdné.
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nebývaly ani soubžné, a jist v neposlední ad padá
na váhu i to, že ve stát eském živel eský zstal
vládnoucím, kdežto ve stát uherském, tebas se svými
vynikajícími jednotlivci súastoval- na osudech státních,

živel slovenský jako celek zstával živlem podrobeným,
tak že i vynikající iny nekonal na úet svj, nýbrž ha
úet a ve prospch státu, jenž mu byl a zstával cizím.

Na venek djiny Slovenska splývají s djinami Uher,

ztrácejí se v nich, pro národní vývoj nepicházejí k plat-

nosti. Ale snad by bylo možno se stanoviska národního
íci, že to bylo v tu chvíli pro náš národní vývoj pímo
štstím.

Vyložím hned, co míním tmito slovy, na pohled pa-

radoxními. Díve však nutno si ješt blíže povšimnouti
dotyných již rozdíl v pomrech a postavení obou
onch stát, mezi nž národ eskoslovenský byl od 11.

stol. rozpolcen.

Tehdejší eská otázka, abych užil terminu dnes bž-
ného, po pádu íše velikomoravské a vlastn již

po odtržení od panství Mojmírova postavena byla ped
dva základní problémy. Byly to tytéž problémy, ped
nimiž stanula kdysi politika Rastislavova, jenže nyní o

to piostenjší, o nebezpenjším stávalo se postavení

zem eské jednak ztenením jejího teritoriálního rozsahu

a posunutím tém na ostroh prosted rozboueného
moe nmeckého, jednak mohutným zesílením mladé
íše nmecké.

Základními otázkami, na jejichž správnér zodpov-
dní opravdu visel osud eského národa — djiny Slo-

van polabských pipojují k tomuto poznání hrozný vy-
kiník, — bylo co nejúplnjší proniknutí víry kesanské
a co nejrychlejší úprava pomru k íši Nmecké. Pro-
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spšná politika a heroický postup nekryjí se vždy, ba

jenom zídka. Na venek jist více imponuje hrdinský zá-

pas než opatrné vyjednávání a smlouvání, ale zachrániti

náš národ ped osudem Slovan polabských mohlo je-

nom toto. V tuto chvíli, kdy mladá íše Nmecká za

energických císa domu saskho a íránského pozdvi-

hovala se k významu stále vtšímu, kdy, zlákána mod-
rým nebem a žhavým sluncem italským obracela se

tam, kde s titulem císaským rodily se jí nároky na

vládu nad celým svtem, v tu chvíli boj proti ní, by
i na njaký as a sebe déle vítzný, na konec musil

jeviti se beznadjným. Co nejrychlejší a nejpevnjší utvr-

zení kesanství, odstraujíc záminky k vmšování, a co

nejasnjší podrobení íši, umožujíc píznivjší sjednání

dohody, to bylo podmínkou zachování našeho národ-

ního bytí. <i4

A již za to, dovolte, abych opakoval co jsem ekl již

jindy, zasluhoval kníže Václav, aby se stal národním
svatým, že správn odhadl tyto naše existenní pod-

mínky a jimi se ídil. Jeho bratr Boleslav dospl k té-

muž pesvdení, nebo snad lépe mohl pro své starší

politické chyby tomuto pesvdení dáti prchod teprve

po Hletém válení s íší. A v tom také tkví vlastní ve-

likost a význam rekovného Betislava I., že práv on,

jehož hrdinství obdivoval se celý tehdejší svt, oceuje
význam tohoto postupu, uinil jej smrnicí eské politiky

trvale, takže potom s eské strany nikdy porušen nebyl.

Lénní svazek, jímž zem eské od dob Václavových
(a ped tím již od r. 895) k íši byly spiaty, pinášel

eskému vévodovi vedle uritých pevn smluvených
povinností také dosii znané výhody, jež práv vasné
jeho pijetí umožnilo, pojišoval mu zejména úplné zabez-
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peení ped vmšováním íše do vnitních záležitostí,

což zvlášt vyvinulo se až v plnou nezávislost v zadá-

vání trnu eského a obsazování stolce biskupského,

takže zde potvrzování se strany císae stávalo se v nor-

málních pomrech více mén formalitou. A výsledky
této reálné politiky objevily se dosti záhy, když již kon-
cem 12. stol., práv po nejvtším rozmachu pretensí íš-

ských, svazek lénní nabyl té podoby, že vedle etných
výhod ukládal povinnosti celkem nepatrné, z nichž n-
které, jako návštva dvorských sjezd, získávajíce es-
kému králi i vlivu na íšské vci, stávaly se i výhodami.

Z povinností, které eského vasala vázaly, jedna

mohla se asem stávati nepíjemnou: úastenství na

íšských výpravách, a i tu, jak ze všeho patrno, pa-

novník eský zaujímal výjimené postavení, které mu
ukládalo nepochybn jen úastenství na výpravách do
bližšího okolí jeho zemí. A tím se dostáváme i ke sty-

km eskouherským za tchto zmnných okolností.

Pomr zemí uherských k íši Nmecké vytvoil se

zcela jinak, pro n také pi jejich vtší rozloze a výhod-
njším položení djinný vývoj jinak formuloval existen-

ní otázku. Zde neb.ezpeenství nebylo tak hrozivé a tudíž

ani píkaz rychlého vyrovnání s íší tak naléhavý. Sice

íše Nmecká nezastavovala svých pretensí ani ped
hranicemi Uher a vkládaln-li do jména císaova: semper
Augustus := vždy rozmnožitel íše nesprávným pekla-
dem i své svrchovanostní nároky, dovedla' také z pízn
náhody, když nkterý z prctendent, hledaje podpory

císaovy, pijal lénní závazek, vy-vozovati skutené prá-

vo na lénní pomr, prohlašujíc také Uhry za své léno. Ale

od požadavku k uskutenní bylo vždy daleko a pokusiti
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se o proxedení bylo možno toliko meem. A to nás tedy

opt pivádí ke stykm eskouherským. Jenže otázka

tato má jiné ješt pozadí.

Vrátíme-li se po tom všem, co uvedeno na chvíli

ješt tam, odkud jsme vyšli na zaátku tchto pednášek,
jedné vci jest se teba ješt dotknouti. Proti pesvdení
pevážné vtšiny odborníku o jednotnosti jazyka esko-
slovenského nebo aspo o píslušnosti sloveniny k zá-

padní vtvi slovanské pokusil se po starších vzorech

Samo Czambel o dkaz, i lépe o tvrzení, že Slo-

vensko nebylo osazeno ze severu ani z Cech, nýbrž
z jihu, že však slovenina bhem asu úpln se zm-
nila, podlehnuvši silným vlivm eštiny, zejména v do-

bách husitských. Nechci nijak dotýkati se pvodu této

theorie, jejíž tendennost jest patrná nebo podezírati

zvnlého autora z pohnutek neestných. Ale Czambel
sám, jako by cítil nehoráznost svého tvrzení o tak

ohromném vlivu eštiny v období nkolika let, pokusil se

vyhledávati, užívaje k tomu starších, ale jinak mínných
upozornní, možnost vliv eštiny již v dobách dívjších.

A to jest práv, co nebudí dvry. Czambel neuvádí do-

klad o stycích eskouherských ani všech ani pesn. A
bylo-li jeho filologické výfchodisko od povolaných odbor-

ník úpln vyvráceno, jest teba také seznámiti se blíže

s jeho doklady historickými, již také proto, že kriticky

dosud ocenny nebyly a bývá jich dviv užíváno, po-

sledn na p. v knize Hodžov, a ovšem za úely na-

prosto rznými. Proberu dležitjší styky v souvislosti,

hled k stanovisku Czambelovu jen tam, kde je uvádí

také a pomíjím úmysln na p. toho, že slovanští

mnichové Sázavští hned po prvém i po druhém, trvalém

vypuzení dorli útulku v Uhrách, patrn na Slovensku,
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ponvadž v (om jist nebude nikdo hledati poeštní
sloveniny,, i když zde vlivy býti mohly.

Válené styky ech s Uhrami vyplývaly, jak již e-
eno, nejastji z povinno.^ti eského vasala úastniti se

nkterých výprav íšských. Byla již zmínka o pokuse
Betislavov opanovati Slovensko za výpravy r. 1030.

I potom vidíme tohoto knížete astji na výpravách do
Uher, tak r. 1042, 1045, 1051 a také r. 1054 zemel na

výprav do Uher. Czambel toho nevzpomíná, a jist prá-

vem, nebo odtud, teba také r. 1042 Betislav postupoval

po levém behu Dunaje a pronikl až po liron, myšlence
eskoslovenské posila pijíti nemohla. O tom, že za krále

Kolomana (1095— 1114) povoláváni osadníci, uznává
Czambel sám, že nic neopravfíuje k domnnce, že to byli

také Cechové.
Nápadnjší jest nepovšimnuti jiné zprávy, která je-

diná mohla by míti jakýs takýs význam. R. 1091 knžic
Betislav (pozdji II.) po smíení s otcem Vratislavem II.,

nedvuje odpuštní otcovu, se svými pívrženci uchýlil

se do Uher. Na 2000 lidí provázelo ho, jimž král Ladislav

vykázal sídla v Banové u Trenína. Ale ani tento

l'Obyt, jenž nepotrval ani rok, nemohl býti ním více

než pouhou episodou. Za to uvádí Czambel, že prý r.

1096 byl v Nite pro loupeživost znien zástup kižák,
jenž ped tím prošel Prahou a v nmž prý byli také

echové, Zde arci neí ja^' jak tito /sbiti mohli p-
sobiti na poeštní sloveniny a patrn celé vypravo-
vání uvedeno z úmysl jiných, z úmyslu snížiti echy.
Ale tu staí zjistiti, že vbec žádný pramen o úasten-
ství z Cech na tomto zástupu neví.

Bezmála tutéž cenu má zmínka o doasném obsazení

nkolika stolic se slovenským obyvatelstvem za knížete
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Svatopluka r. 1108. Prameny naše vdí o dvojím vpádu
Svatoplukov do Uher, 1108 a 1109, jež se oba dotkly

Slovenska, ale mimo ukrutné poplenní širých krajin

o njakém obsazení nemají zmínky. Mínní Czambelovo
vzniklo patrn neporozumním. Ani výpravy r. 1129 a

1133, jichž Czambel neuvádí, nemohou míti významu,
a památná výprava krále Vladislava r. 1 163, pi níž

protáhl velikou ást Uher, Slovenska se vbec asi ne-

dotkla - - také o ní Czambel nemluví.

Nebylo by teba o tchto vcech se zmiovati Jimi

styky eskouherské ovšem nejsou vyerpány, bývaly
i styky mírné, jako ovšem ani o tom nikdo nebude po-

chybovati — a je zajímavé, že o tom Czambel aspoí v této

souvislosti nemluví, — že pi blízkém sousedství zejména
styky s jižní a východní Moravou vždy byly velmi živé

a vzájemné vlivy obojího obyvatelstva jist nepopiratel-

né. Ale pro thesi Czambelovu ovšem nic z to neplyne.

Dležitjší, kdyby správné, bylo by tvrzení, jež

Czambel pevzal od jiných, že po velikém vylidnní Uher
vpádjm tatarským r.. 1241, když v Cechách pi zaklá-

dání nmeckých mst docházelo k násilnostem proti do-

mácímu obyvatelstvu, toto se houfn sthovalo do Uher.

Ale tvrzení toto, tebas ped Czambelem také od jiných

spisovatel slovenských i eských pronesené, visí úpln
ve vzduchu. Nemáme ani jediného dokladu pro to, a bez

doklad i pouhá hypotésa jest bezcenná.

Na pi tom všem zejména není dovoleno zapomí-
nati, jest to, že ani jednou nelze pi tom ukázati, že by
bylo šlo o vdomé a chtné sbližování. Jen jedenkráte

mohl by se historik ocitnouti v pokušení, není-li možno
pece poítati s jistým plánem, vycházejícím ze strany

eské. Bylo r. 1271. Nejslavnjší eský král z rodu Pe-
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myslova, Pemysl Otakar II., chystal novou, již nko-
likátou válku s Uhry, ale tentokrát smr výpravy volen
byl jinou cestou. Opanovav bez nesnází pohraniní D-
vín a Stupavu a zftiocniv se po krátkém obležení i Bra-
tislavy, král Pemysl také k dalším, operacím volil levý
beh Dunaje. V krátké dob opanován Sv. Jií, Pezinek,

Trnava i jiné hrady, a když se podailo mostem spoutati

i prudký Váh, vzdala se za krátko i Nitra a jiná místa. Zá-
plava eského vojska valila se až po Hron. Bhem tí
nedl opanována velká ást Slovenska.

Bezdky ozve se tu otázka, byl-li tento válený plán

nahodilý, když jinak všechny okolnosti nasvdují tomu,

že také tentokrát Pemysl dobe vdl, že rozhodnutí

mže pinést jen vítzná bitva na pravém behu Du-
naje. A skoro by bylo lákavé, aspo na první pohled,

pipustiti i zvláštní úmysl, povážíme-li, že již v htev-

ských plánech králových ozvala se vzpomínka na samo-
statné nkdy arcibiskupství velkomoravské a všimne-
me-li si dále, že týž král, který po celý život, jak mu
vytýká Dalimil, »plodil Nmce«, na sklonku své, vlády

nemohl si neuvdomiti osudného rozporu, v nmž se ocitl,

takže památný manifest ke knížatm polským, hlásající

takoka slovanskou vzájemnost, a dnes víme, že ne-

vyšel z jeho kanceláe a nebyl jím inspirován, nýbrž

jest pouhým slohovým cviením soukromého skladatele,

pece jen vyjaduje myšlenky, jež se smýšlení králova

a jeho okolí píliš nevzdalovaly.

Než také zde nad tím, co bychom rádi slyšeli, musí

zvítziti kritika. Jakkoli svdná byla by domnnka,
znamená pece jen vnášení názor našich, moderních,

do doby, jíž byly cizí. A neteba pochybovati, že ani

Otakarovi nebylo neznámo, že obyvatelstvo krajin v tu

JI
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chvíli opanovaných mluví jazykem jeho vlastních pod-

daných, s touto okolností jist nepoítal, jist nepadala

na váhu, tehdejší politický postup nestaral se o náladu

lidu a zejména ne o jeho sklony národní, zájem státní

pevyšoval všecko. A jist také nebyl by mohl, kdyby
tyto moderní myšlenky byl ml, Otakar poítati na po-

rozumní. Také obyvatelm opanovaných ástí byl

Pemysl jenom nepítelem, který napadl území státu,

k nmuž píslušelo, nikoliv osvoboditelem.

A tak dostáváme se k bohatýrské postav Matúše
Trenanského, »krále Tater i Váhu«, který na as do-

vedl upoutati pozornost souasník k slovenskému
vidku a jehož jméno podnes podržuje jakýsi tajemný

lesk, vábíc fantasii básníka umlého i tradice lidové.

Již úsudek souasník nebyl shodný. Jestliže kroniká
Zbraslavský k jeho titulu Trencinensis comes pipojuje

v rýmu i pohrdavou karakteristiku »nequicie fomes —
zárodek vší špatnosti«, souasnému Dalimilovi, a mu
není naklonn, pece jest »Matúš z Trenína ten uherský

hrdina« zajisté netoliko pro rým. A také dnes ítáme ješt,

zvlášt o jeho politických cílech, výroky nestejné, a
vlastn zde by již sporu býti nemlo.

Když se s ním po prvé setkáváme v souvislosti,

která nás zde zajímá, vidíme ho v ele strany, která po

vymení Arpádovc zasazuje se o kandidaturu e kou,

a bylo to jist pedevším zásluhou jeho, nejmocnjšího
z mocných, že r. 1302 na trn uherský povolán syn es-
kého krále Václav III., vnuk onoho krále eského,
kterého prý ped 25 roky spolu s ostatním vojskem
uherským také Matúš pomáhal porážeti.

Není však vtšího cmylu, nežli jest ten, s nímž se

i v nejnovjších knihách tak asto setkáváme: domní-

Z djin eskoslovenských 4
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vati se, že by volba Václavova mla njaké pohnutky
nebo zase úinky národní. Nehled ani k tomu, že \v-

mohlo by se mluviti o njakých národních pohnutkách
eskoslovenských, nýbrž nanejvýše maarských — a

ani o tch neslyšíme, — ješt mén lze míti za to, že by
pobyt mladého Václava v Uhrách a zejména vlivy jeho

eského vojenského priivodu byly mohly míti njaké
úinky ve smru národním, eskoslovenském. Zname-
nalo by úpln nechápati ráz tehdejší doby, kdyby nkdo
chtl mluviti u Václava II. i III. o vdomí píbuznosti

Cech a Slovák a vbec o njaké pozornosti nebo ze-
telech k lidu. Na to vbec nikdo nevzpomnl.

A nejmén Matúš Cák, tebas jeho moc opírala se

o území ist slovenské. Ani jeho však nevedly v elo
strany Václavovy tyto zetele jinak, než pokud toho

žádal jeho prospch. Jeho pilnutí nebylo nezištné. Nový
král, když, uznávaje jeho nejvtší zásluhy o své zvo-

lení, odmoval je, také výší odmny dal na jevo své

uznání, potvrdiv mu držení všech jeho statk, tebas
královských, církevních a af jakýmkoliv zpsobem na-

bytých a zavázav se nad to chrániti ho ped soudním

bhem, kdyby oprávnní držitelé dívjší chtli se jich

touto cestou domáhati. A nebyla to odmna malá, když
Matúš již ped tím, vypudiv biskupa nitranského, osvojil

si celé jeho zboží a opanovav tém celou župu tren-

inskon, zakládal zde samostatné tém panství, jemuž

se podvolovati musili i samostatní dotud zemane. Tomu
všemu dostalo se nyní královského stvrzení.

Než k pojištní vrnosti Matúšovy ani to nestailo.

Jakmile panství eské zaalo se viklati, navázal jednání

se šastnjším sokem Václavovým, Karlem Robertem,

a již r. 1304 zúastnil se s jeho vojskem výpravy do



51

Cecil na stran krále Albrechta, arci zase za veliké

'ústupky. Bylo by bezdvodným pikrašlováním jeho

sobeckého postupu, chtíti se domnívati, že ho od strany

eské odvrátilo Václavovo odvezení koruny uherské do
Cech, nehled ani k tomu, že by to bylo v neshod
s politickými cíly, které mu bývají pipisovány.

Arci také s novým králem rozešel se záhy, zase proto,

když nechtl hovti všem jeho nepíliš skromným poža-

davkm. Došlo až k otevenému odboji, k zjevné válce

s králem, vedené se stídavým štstím, ale s trvalým
úspchem Matúšovým, kterého ani porážka u Rozha-
novic r. 1312 nezlomila, jenž sm^le vzdoroval i klatb
papežské, vydané pro jeho úchvaty na jmní círk.vníni,

až do své smrti r. 1321.

Jest pravda, v tu dobu Slovensko — nebo na jeho

nejvtší ást vztahovala se moc Matúšova — bylo fak-

ticky od Uher odtrženo a tém samostatné, jest také

pravda, že v knížectví, smíme-li toho slova užíti, Ma-
túšov pevládala slovenina, že také jeho vojsko, do-

plované i žoldnéi z Cech a Moravy, bylo eskoslo-
venské a že tmito vlivy živel eskoslovenský byl po-

silován. Ale bylo by chybou vidti v tom njakou
vdomou zásluhu Matúšovu, i jen njaký pevný úmysl,

.le-li již píliš mnoho eeno slovy Vlkovými, že Matúš
»zamýšlí Slovensko politicky sjednotit s echy«, nebo
nikdy nesledoval Matúš tohoto cíle, ani Hodža nemá
pravdu, a se vyjaduje mírnji, nechtje neuznati, »že

vo výboji na Moravu lákala ho vedla výhod zem-
pisných i jazyková píbuznost tamejšieho ludu«, ani

potud ne, že by snad vdom byl poítal s porozumním
lidu. Jeho výboje na Morav i opanování Holie, tenkrát

majetku eského krále, nemly jiného úelu a jiné po-
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hnutky, než nabýti vtší moci, a válka, již proti nmu
r. 1315 vedl eský král Jan a jež vrátila íši eské tyto

výboje, nemá njakých podnt vyšších.

I když tedy nechci podceovati významu, jaký jeho

vystoupení mohlo míti a snad mlo fakticky, myslím, že

píliš daleko zacházejí i stízlivjší slova Denisova: »již

tím, že se odtrhl od Uher a že pod spolenou mocí shro-

máždil slovenské stolice, oživoval myšlenku pvodní
samostatnosti, a jest jisto, že se opíral o lidové vrstvy.«

I v tom je peceování faktického stavu a jist nuiohem
blíže pravd jest Julius Botto, když své líení uzavírá

slovy: »Z dejstvovania Matúša Trenianského náš slo-

venský národ nemal tedy ani mravného ani hmotného
užitku, ba len škodu, lebo i on utláal lud slovenský.

«

A stejn nelze njakého znaného vlivu piítati ani

pozdjšímu povolání syna Karlova Zikmunda na trn
uherský, tebas arci vedlo k stykm astjším i v do-

bách nepokoj i v dobách klidných. O njakém »po-

ešfování« slovenských nebo dokonce uherských po-

mr nemže tu pirozen býti ei nejen proto, že

pojem takový jest vbec cizí dobovému nazírání, ale

i proto, že u Zikmunda nejmén bychom smli nco po-

dobného oekávati. Ale tím ovšem nemá ani býti po-

peno, že cestou zcela pirozenou docházelo k uritým
vlivm, o nichž se ješt pozdji stane zmínka.

A tak pelétneme-li ješt jednou všecky tyto styky,

závr nebude nesnadný. Vta, že by nkterými z nich

eština byla mohla míti takový vliv, aby jazyk pvodn
jihoslovanský pozmovala a pipravovala tak pdu
úplnému poeštní vlivem husitství, vta tato padá

úpln. Ale s druhé strany také názor, že by tyto styky

— a víme, že vlastn nkde ani o stycích nelze mluviti
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— byly njak mocn posilovaly vdomí kmenové sou-

vislosti, nedochází tím nikterak potvrzení.

A tím se ocitáme tam, odkud jsme vyšli v první

kapitole. Práv to, že úsilí obou stran, af smuje
k popení kmenové a národnostní souvislosti esko-
slovenské nebo k jejímu podepení, koní a musí koniti

bez výsledku, práv to jest nezvratným dkazem a zá-

rukou poznání, že djiny eskoslovenské jsou toliko

jedny, teba státní píslušnost oddlovala ob vtve,
a teba tmito i jinými vlivy, jichž se, pokud teba, ješt

dotknu, dialektické rozvrstvení bylo podporováno.
Jest po mém soudu zbyteno pátrati po obapolných

stycích za jinými úely než historickými. Poznali jsme

nkteré, bylo by lze uvésti i jiné a jist byly i takové,

o nichž ani nevíme. Nikdo toho nebude popírati, ale nic

z toho ve sporné otázce neplyne. Nebylo-li styk, jež

by zpsobovaly njaké promny nebo sbližování, nebylo

jicli proto, že jich nebylo zapotebí, ponvadž se ne-

stýkal cizí s cizím, nýbrž svj se svým. Teba sebe

hojnjší a i když snad mnohem intensivnjší a hlubší,

než o nich dnes víme, byly to pece jen styky takové,

jaké pstuje mezi sebou jeden národ a jakých nedovedla

pervati ani rozdlená státní píslušnost, ve stedovku
tak všemohoucí, i když, jak doteno, ona sama, jakož

i rozdílné podmínky života i prostedí stupovaly od-

lišení dialektické v projevy samorostlé kultury. Jako

djinný vývoj Slovák nemže býti vyluován z djin

eských, tak také Slovák má plné právo hlasití se

k slavným djinám eským jako k djinám svého

národa.

Zde však se také vracíme k onomu výroku na pohled

paradoxnímu, jejž jsem vyložiti slíbil svrchu, k onomu
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výroku o štstí pro náš národ, že slovenský živel v torn

státním útvaru, kterému byl pilenn, nestal se vlád-

noucím. - -'>' \'

Vším, co jsem vyložil, nechci ovšem naprosto popí-

rati, že také Slováci mají svoje djiny, tak totiž, že jim

v djinném vývoji uherském písluší význané místo.

1 ve správ státní i v bzích válených onch dávných
dob pipadal jim lví podíl, jako jim také náleží vynikající

úloha v budoucích bojích s Turky, v zápase za svobodu
uherskou, jak se s tím ješt jinde setkáme. A neteba
opakovati, že se stejnou hrdostí se hlásíme k jejich vy-
nikajícím inm, pokud je lze zjistiti, jako k sláv djin

eských. Jenže zde nutno opakovati, že zde své bez-

práví uplatnila ona všepohlcující státní píslušnost. Jako

na poátku svých djin, jenže jinak, tito Slované jsou

bezejmenní. Všecky ty vynikající iny, všecka ta re-

kovství, všecky ty platné služby byly konány na cizí

úet, jméno toho, kdo je vykonal, bylo zakryto jménem
cizím.

2ádná kivda však nezstává nepomstna, nemohla

jí zstati ani tato kivda, jíž se dopustily djiny. Práv
proto, že v djinách jejich skutky sloužily sláv cizí,

Slováci nesrostli s djinami státu, jemuž byli pilenni,
tebas na venek jejich djiny splývaly s djinami uher-

skými, a tebas nebylo lze pochybovati, že byli dobrými
státními obany uherskými, s djinami tmito nesplynuli,

sl^tfžícc na venek djinným zájmm cizím, vnitn žili

djinným životem svým, jak již také Denis na to upo-

zornil.

Bude vdným úkolem filologie prostudovati po této

stránce zachované doklady lépe a všestrannji, nežli se

stalo dosud, bude také dležitým úkolem historie pro-
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oceniti zde význam Slovák. Výsledk se nemusíme
báti. Budou potvrzením toho, co jsem práv ekl. Budiž
mi dovoleno uvésti malý, ale výmluvný píklad.

Také u nás platilo, jako všude jinde ve stedovku,
heslo, že pod berlou se dobe slouží, jímž mlo býti na-

znaeno, že poddaným duchovenským vede se lip nežli

poddaným vrchností svtských. Toto snadnjší a nkdy
iist i závist vzbuzující postavení došlo výrazu ve

zvláštním pojmenování, jehož se této tíd nejprve

otrok a potom poddaných dostalo. Latinsky nazývali se

a n i m a t o r e s, p r o a n i m a t i, eština má pro n vý-
raz již od 13. stol. doložený a velmi pkný, esky sluji

d u š n í c i. Neznamená to tedy njaké zamstnání nebo
povolání, oznaují se tak píslušníci záduší, a se za-

bývají ímkoli.

V listinách latinských na Slovensku vzniklých a pro

Slovensko vydaných vyskytuje se v téže skoro dob
a v úpln shodném významu slovo d u š e n í c i, tedy

slovo do písmeny shodné. Nelze pochybo»vati, že slovo

toto nebylo na Slovensko importováno, nýbrž že vzniklo

tam samostatn pro stejné úely za stejných podmínek,
tedy že je vytvoil stejný národ teba oddlen, pece
stejným vnitním životem žijící.

Jist není teba dalších vývod. Ani rozdílné zájmy
státní, ani rozdílná státní píslušnost nedovedla perušiti

národní jednoty a jednoho vnitního života. Bylo za-

potebí jenom onoho kouzelného slova, kterým by padlo

toto zakletí, bylo zapotebí jenom onoho arovného
proutku, jehož dotekem by se probudilo, co bylo uspáno,

bylo zapotebí jenom oné živé vody, jejímž "pokropením

by rozfaté tlo znovu srostlo a žilo životem novým.
To všecko pináší husitství.
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IV.

Zahajujeme-li zastoupením Karlovým jiné, od pe-
dešlého odlišné období djin eských, stední vk jejich

podle rozdlení Palackého, dje se tak z dvod vskut-

ku závažných a v tomto smru opravdu rozhodujících,

jak již v úvodní kapitole byla o tom zmínka. Stedním
vkem djin eských nazval období toto Palacký, h u-

s i t s t v 1 jest jeho karakteristikou, jež v nm se rodí

a v nm zaniká, udávajíc celému období tomuto jeho

ráz, iníc je nejslavnjším v našich djinách.

Hnutí tak mohutná ovšem nevznikají najednou a ne-

koní rázem. linutí husitské jest starší než Hus a žije

a vyvíjí se i dlouho po Husovi. A pece sotva kdy které

jméno voleno vtším právem než jméno Husovo pro

dobu naší slávy. Je-li hnutí samo starší Husa, a jsou-li

píiny jeho vzniku mnohem starší a pvodu nikoli vý-
hradn eského, nýbrž mezinárodního, jest to práv
Mistr Jan Hus, který do hnutí staršího vnáší to, co je

uinilo naším, který hnutí pvodn mezinárodní pem-
uje na eské, nebo lépe, který hnutí náboženské, nijak

jeho náboženské stránky neumenšuje, iní zárove ná-

rodním, takže v nm ob stránky, náboženská a ná-

rodní, nerozlun splývají, navzájem se prostupujíce, ale

také i)odmiujíce, takže jedna bez druhé jsou nemysli-

telný, takže žádné z nich hnutí nemohlo postrádati,

mlo-li zstati ím bylo a ím chtlo býíi, smujíc k

poyznesení celého národa k novému životu, vyššímu a

lepšímu. A není to poslední stránka ohromného význa-
mu husitství, že zachvátilo, teba do jisté míry náhodou,

iicirod celý, nebo alespo, že nedalo se spoutati hranice-

mi státními.
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Zem eské nevyvíjely se nikdy zcela nezávisle, bez

vlivu svého okolí, jak vzdálenjšího, tak zejména blízké-

ho, tebas ovšem vlivy tyto nebývaly vždy stejné a

teba, jak pirozeno, rostly stále se vzrstem kulturního

života vbec. Také po této stránce zejména od 13. sto-

letí poínaje povýšenjší postavení eského krále, jeho

stupající vážnost v íši Nmecké a jeho rostoucí vliv na

záležitosti íšské pi poklesání, ím dále tím znatelnj-

ším, jejího vlastního významu a ústední moci v ní, ne-

mohly zstati bez úinku na kulturní vývoj eský, a

bylo zase pirozené, že to byla kulturní pevaha tehdejší-

ho Nmecka, která se uplatovala nejvíce, a již nabíze-

ním kultury vlastní, pokud byla vyšší, af již prosted-
kováním kultury cizí.

Za krále Jana (1310—1345) styky tyto, již ped tím

dosti znané, rozšiují se ješt více, když tento král

eský a hrab nmecký, národností Francouz a svými
iny svtooban, nedbalý vlada a skvlý diplomat, roz-

mailý svták a neohrožený hrdina, špatný panovník a

nejslavnjší rytí, marnotratný hýil a obratný, šastný
rozmnožovatel svých území, jméno eského krále a e-
ského království, které svou vládou pivedl tém na

pokraj záhuby, uinil slavným PO celém svt. Za vlády
Janovy kulturní styky Cech s cizinou se rozšiují a

rozvtvují, nespokojují se již pouhým prostednictvím
nmeckým, hledají pímého sblížení s vlastními centry

kultury, Francií a Itálií, k nmuž díve docházelo jen

ojedinle.

Vše to, co se dotud dostavovalo jaksi samoinn, bez-

dn, pirozenou vlídností pomr, to se nastoupením
Karlovým stává uvdomlým, chtným a úelným. Jest

v tom cosi symbolického, že Karel, akoliv již ped tím
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své vladaské schopnosti v zemích eských osvdil,

stal se díve králem ímsko-nmeckým, než došel hod-

nosti krále eského.
Karel opravdu uinil si úkolem povznésti své zem

na vrchol souasné kultury, jako na nm stál on sám,

jeden z nejvzdlanjších panovník své doby. Co dotud

více mén bylo díljm náhody, nyní stává se soustavným,

k emu vedl pirozený vývoj, nyní stává se cílem, roz-

šíení styk, které díve pinášela pízeíi chvíle, jest

nyní programem. innost Karlova sbližuje zem naše s

celým kulturním svtem tehdejším, ale co více, neuka-

zuje nám toliko cesty k nmu, nýbrž otevírá cesty k

nám jemu. Nejde jen o pouhý styk, jde o poznání, nejde

jen o vnjší známost, nýbrž o vnitní proniknutí, nejde

jen o prosté pejímání, nýbrž o samostatné zpracování,

o výmnu prvk kulturních. A také tato innost Karlova,

již potom Karel slouží tolika vynikajícími prostedky,

zaíná se vlastn již ped jeho samostatným ujetím vlá-

dy, zahajuje ji povýšení biskupství pražského na arci-

biskupství r. 1344, spolené dílo otce i syna. Význam
této zmény byl pro další duchovní vývoj zemí našich

vskutku ohromný a dalekosáhlý.

Bylo-li pro nás s hlediska národního štstím, že pro-

zíravou a životní problémy národa správn odhadující

l)olitikou eských vévod našemu kesanství dostalo se

záhy samostatného biskupství, nebylo ani to bez význa-

mu, že to bylo jenom biskupství. Mezi biskupem a kurií

papežskou stál metropolita mohuský, a kdyby i byl

mohl a chtl vnovati odlehlé diecési více pozornosti,

než inil, padalo i to na váhu, že styky Cech s kurií,

jdouce pes Mohu, již tím byly tlumeny. I když nkdy
mohutní papežové nkteí dovedli najíti styky pímé,
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práv metropolit, zaala k diecésím vstupovati ve vzta-

hy bezprostední, nemohlo tím býti odinno, co dlou-

holeté skoro odlouení zpsobilo, že vývoj církevní or-

ganisace eské za ostatním západem se zpožoval, že

mnoho z toho, co jinde již se vžilo, u nás bylo teprve v

zaátcích nebo zcela nové.

Nyní se to zmnilo rázem, a to nebylo možno bez

pronikavých následk. Na štstí onen závidní hodný
dar Karlv, s jakým dovedl voliti si rádce a vybírati vy-

líonavatele své vle, osvdil se také zde. ^Byl to Arnošt

z Pardubic, první arcibiskup Pražský, jemuž pipadlo

vésti eskou církev a doplovati její organisaci v této

tžké jist dob, kdy práv zde tolik bylo dohánti a

kay z kanceláe papežské skutený píval listin a naí-
zení — do tisíc se jich poítá — zai)liivuje zem naše.

Snad žádný jiný biskup nebyl by toho dovedl s takovou

energií a s takovým taktem zárove, jako to dovedl

Arnošt, za jehož vedení církev eská opravdu se sbli-

žuje s církví ostatní, jak toho žádal souvký stav, a

jist nelze neuznati, že si Arnošt o církev naši získal

zásluh nemalých.
Ale nebylo ani bez stinných stránek, jichž innost

Arnoštova sice nezavinila, ale také nepekazila. Jeho

teprve zásluhou provedena u nás v plném rozsahu zá-

sada o píslušnosti klerik výhradn v pravomoc úa-
d a soud ^duchovních, a tebas Arnošt hledl zabrániti,

aby zneužíváním svéprávnost nestala se nadprávím,
jak k tomu — uvidíme to hned — sám duch doby vedl,

nelze pece zapíti, že tun moc duchovní u nás dosáhla

stupn tak velikého, že se to nuisilo jeviti povážlivým a

že srážka s mocí svtskou nuisila se státi neodvratnou.
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jakmile ode dvora arcibiskupského vymizel ducli Arno-

štv a jakmile rozvážného a stízlivého Karla na trn
vystídal vlada vzntlivjší a mén umírnný.

Jist i etná opatení Arnoštova smující k vyrov-

nání zaostalosti eské církevní organisace byla potebná
a blahodárná, ale nemohlo býti jinak, než že nkterá,

sloužíce souvkému stavu církve, tém bezdky vy-

víjela se nebo mnila se v opory nesnesitelného tlaku

souvkého církevnictví. Bylof v dobách, kdy organisace

církevní nebyla již onou ideální organisací církve

prvotní, nýbrž, ne bez viny kurie papežské, zaala se

kaziti.

Zstává-li základní a nejsvtjší povinností historie

povdti pravdu, bylo by velikým a neprominutelnýin

prohešením proti této povinnosti, kdyby nkdo chtl

upírati stedovké církvi její ohromné poslání kulturní

a osvtové, anebo neuznati, že mu také ochotn sloužila,

zastávajíc dlouhou dobu šetrn opravdu duchovní

vdcovství. A ani o to nebude sporu, že se stanoviska

mravního a všelidského názor, který pinášela, stál ne-

konen výše, než názor pohanský. Vskutku také velicí

papežové stedovcí tomuto názoru zstávají vrni,

mravní neúhonnost života, zejména u knží, zstává
vždy jejich požadavkem. Ale není vždy sama sob také

cílem. Knžstvo má býti bezilhonné, církev má býti do-

konalá, ale nejen pro tento úel sám, nýbrž i proto, že

jí za to kyne odmna již na' tomto svt v podob
svrchovanosti vlády nad ním. Program velikých papež
církevních všeho se odíká a po všem sahá.

A práv tato druhá ást byla píliš lákavá, aby do-

volila udržeti také prvou ást programu v rovnováze.

Stedovk jest z veliké ásti vyplnn zápasem mezi
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císastvím a papežstvím, v nmž v podstat nejde o nic

menšího, než o svrchovanost vlády nad svtem. A jedno-

strannost, s níž kurie ve vášni boje byla nucena zd-
razovati práv tyto své svtovládné nároky, musila

také zatlaovati do pozadí druhou, vlastn první ást
programu, ne vdom, ale fakticky. To, co dávno již

se dostavovalo, vyvíjí se potom v plném rozsahu v dob
tak zv. babylonského zajetí, v dob papež Avignon-
ských, kdy kurie, a arci dostává se asto pod vliv po-

litiky francouzské, svým cílm svtovládným blíží se

nejvíce.

Bylo by omylem domnívati se, jak se nkdy dje, že

kurie v té dob vzdává se svých svtovládných ná-

rok. Nikdy toho kurie neuinila, tím mén nyní, mní
se jen piostedky, ale zase ve shod s onmi nároky.

Jestliže nyní u kurie vystupuje pedevším snaha ovlád-

nouti celou církev finann, hospodásky, jest to jen jiný

prostedek k dosažení stejného cíle, prostedek, k jehož

volb kurie také jinak byla nucena.

Jednostranné sledování politických cíl žádalo o-

hromných náklad, k jejichž krytí nestaily píjmy, te-
ba dobe organisované. A tu finanníci kurie, v opato-
vání nových dchod vždy vynalézaví, nezaráželi se

ani ped finanními operacemi velmi povážlivými. Kurie

nyní zaíná si osobovati nárok na zadávání všech úa-
d duchovních, porušujíc práva biskup, kapitul atd., za-

íná obsazovati všecka beneficia od biskupství po ven-
kovské kaplanství ze své moci a ovšem za vyšší taxy,

vymýšlí nové platy (servicia, annáty), z »milosti apo-

štolské «, jak zní formule, propjuje ve form pro visí,

expektancí, aprobací hodnosti i hodnstky, udílí dispen-

se, výsady, milosti.
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Jisté tím svrcliovanost její docházela výrazu, jak

toho práv další vývoj jest nejlepším dkazem. Vyvinulo
se to vše ve skutený obchodní systém, který tak bez

ostychu obchodn provozován a jenž se neohlížel na to,

že bývá oznaován jménem pro stedovkého lovka
hrozným, »svatokupectví«.

Vskutku také v tu chvíli více než na soudu veejnosti

záleželo na nem jiném. Zpsob tento musil ovšem
vésti k tomu, že se k úadm duchovním dostávali lidé,

které doporuovaly jiné zetele, než duchovní. Ti se

ovšem nemohli a nkdy ani nechtli svým povinnostem
vnovati, rozmnožujíce zaasté poet prelát nedstojn
a pohoršliv žijících, jichž beztoho do stavu duchovního
dosti lákalo jeho bohatství a nadpráví. A tu zase z obavy,

aby její význam, tím vším poklesající, neutrpl, moc du-

chovní mla za nutné ujímati se v as poteby i tchto
svých píslušník proti pechvatm moci svtské, i když
šlo o svtská provinní.

Ješt více však vážilo, že tím vším odcizování církve

jejímu vlastnímu duchovnímu poslání ješt se stupo-
\alo. Nemohouc mu dostáli a nesmjíc se ho vzdáti úpl-

n, hledá církev náhrady ve zvýšené okázalosti obad,
v pepiatém a zaasté ovšem i výnosném uctívání

ostatk, obraz, soch atd., zkrátka jen na povrchu,

v pouhém zevn.^škovém formalismu, jenž nemže vy-

hovti potebám duší opravdu zbožných. A tu za^e zpro-

nevení vlastnímu poslání jakoby výitky svdomí budí

úzkostlivé obavy ped každým vyboením z obvyklých
kolejí, v každém porušení zevních forem tuší se kací-
ství, které písn jest stíháno. Nebylo lhostejné, když
následkem toho lidé opravdu ctnostní a vzorn žijící

nezídka byli stíháni podezením a protivenstvím, kdež-
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to lidé života pohoršlivého tšili se ochran iiubo aspo
nezakusili nesnází. Tím naptí mezi vrstvami laickými

a knžstvem, buzené beztoho bohatstvím a nadprávím
kléru rostlo vždy více.

Ale nejhe tu psobilo, že tím vším nkdejší šetrná

duchovní pevaha církve mnila se v nadvládu vypiaté

a vypínavé autority, že dosavadní duchovní vd-
covství církve pecházelo v pokus uniformo-

vati lidská pesvdení, v pokus, jenž nutn
musil buditi odpor. V touže skoro chvíli, kdy kuriální

lichotníci (Augustinus Triumphus, Arnald dc Villanova,

Alvaro Pelayo) plazí se tém ped papežem, nazývajíce

ho pánem svta i bohem na zemi, stále hlasitji ozý-
vají se náky nad úpadkem církve. A jestliže sama po-

teba zpupného vytyování svrchovanosti papežské u-

kazovala, že není to vc samozejmá, vždy silnji za-

znívají hlasy oznaující kurii za koen tohoto zla.

Takový byl stav církve, když zízením arcibiskup-

ství Pražského nadešla poteba vyrovnati zaostalost cír-

ke\'ní organisace eské, ale zárove i píležitost k pe-
kotnému vnikání všeho toho k nám. Pirozen vedl''

opatení dobrých a prospšných docházelo i k mén
vhodným a škodlivým, nebo že se v nezvyklých po-

mrech i užitená zvrhala na nevýhodná. Ale nejvíce

vadilo, že celým systémem také chvályhodná horlivost

Arnoštova bývala podlamována a ochromována. Snesl
jsem nedávno ve svých knihách o náboženském hnutí

eském i o Husovi adu doklad, z nichž plyne, jak i

nejlepší úsilí jeho rozbíjelo se asto o zhoubný systém.
Z neposledních závad byl i ustálený a trpný zvyk.

že preláti, nespokojujíce se dchody jednoho úadu, byf
i výnosného, mívali jich více, nkdy i píliš. Tím se
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stávalo, že na jedné stran toto mnohoobronictví, jak

se íkalo, hromadilo v jednch^ rukácli bohatství až i o-

hromné, zatím co na druhé stran rostl poet knží,
jimž jejich nepatrná beneficia nestaila ani k výživ. Než
tyto, nkdy opravdu nedostatené dchody nkterých
knží nebyly ani jedinou, ani hlavní píinou, pro niž

vzrstal knžský proletariát. Nejvíce do stavu knžského
lákaly již samy výhody, z píslušenství k nmu ply-

noucí, když už pouhé pijetí nižšího svcení stailo

zajistiti všecko napraví stavu a namnoze i tém bez-

trestnost. Ale všem také jinak celý systém kuriální

musil množiti poet knží nedstojných.
Zde ovšem — i to nutno podle pravdy uznati — kurie

nenese vinu všecku, znaná ást viny spadá i na svt-
skou vládu, zejména na císae Karla. Opíraje svou poli-

tiku o shodu s kurií, Karel byl píliš dobrý politik, aby
zanedbával prospch, který mu tehdejší systém nabízel.

Co chvíli setkáváme se s jeho pímluvami a žádostmi,

aby ten onen úad byl udlen jeho chránnci. A kurie —
vždy i to sílilo její postavení a nároky — zídka dovedla

odmítnouti. Než ani jindy postup Karlv nebyl bez ú-

astenství, nkdy bezdného, na tom, co vývoj

církevního zízení u nás zahrocovalo povážliv. Jeho

upímná zbožnost, v duchu doby plynoucí, ve spolku se

zálibou po zevním lesku a touhou po zvelebení Prahy ve-

dla až k chorobné tém snaze sbratelské jež uinila z je-

ho residence takoka ohromné museum svatých relikvií, o

jejichž pravosti arci nikdo nepochyboval, ale jež zaasté
dávaly i píležitost k zištnému vykoisování zbožné

dvivosti lidu. Množil se poet svátk, slavností, po-

božností, prvod, tedy vše to, co tolik podporovalo

zavádní pravé zbožnosti v pouhou zevnjškovost.
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A jestliže z týchž pramen vyvrala i pée Karlova

ó zakládání nových kostel, klášter a jiných ústav
duchovních, poetné rozmnožování knžstva množilo

i poet nehodných v nm, které jenom bohatství a pí-

ležitost k zisku do stavu toho lákaly. Jest jist karakte-

ristické, že práv panovník tak zbožný musil uiniti

podmínkou pro další rozmnožování bohatství církevního

souhlas královský, bez nhož žádné darování nemlo
míti platnosti.

Avšak Ize-li tu mluviti o spoluvin Karlov na vzmá-
hání té vší formální zevnjškovosti a prázdného církev-

nictví, na druhé stran náleží mu i zásluha, že uvedl

k nám také to, v em souvké lidstvo hledalo odpomoci
z tísnivého tohoto tlaku.

Byl to zejména trojí proud, jíijiž ujamené lidstvo

tehdejší hledalo východisko z nesnesitelného tlaku tehdej-

šího : hnutí humanistické, uená oposice na
universitách a lidová nálada náboženská.
A jako každé z nich bylo povoláno v život a síleno dále

tíživým tlakem uniformující autority, tak koneným cílem

každého z nich, ovšem cílem, k nmuž zprvu jen ne-

uvdomle a bezdky smují, druhdy se od nho i

vzdalujíce, jest snaha po vyváznutí z této tísn, p o u-

p 1 a t n n í, po osvobození individua. To ovšem
jest cíl teprve vzdálené budoucnosti, a jako hnutí sama,
stedovkem byvši zrozena, zstávají namnoze stedo-
vkými, tak také i pibližování onomu cíli, jeví se ješt
známkami stedovkými, teba se jím již drazn ohla-

šoval vk nový. Ale ovšem, již každé sblížení tchto tí
proud znamená další krok za dosažením onoho ko-

neného cíle, teba jen formami stedovkými.
Hnutí husitské jest rovnž výsledkem sblížení tchto

z djin eskoslovenských. 5
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tí proud, a se na jeho vývoj neuplatnily všecky
stejn a teba se mu nkteré pímo odcizily, a také jeho

cílem stává se tudíž uplatnní, osvobození individua, by
jen v rámci stedovkém.

Zásluhu o to, že toto sblížení umožnil, uká-

zav také tmto tem osvobozujícím proudm
cestu k nám, smí si osobití Karel IV. V ele jeho

kanceláe stojí po dlouhý as Jan ze Stedy, biskup

Litomyšlský a potom Olomoucký, pítel Petrarcv, s

nímž si dopisoval sám horlivý pstovatel a šiitel snah
humanistických, a humanismus našel si také jinak cestu

do okolí Karlova, mezi biskupy, knížata i svtské pány,

ovládaje mnohdy arci i duchy, jeho vlastním cílm,
tenkrát ovšem ješt hodn vzdáleným a temným, úpln
protichdné, a vidíme-li pední potom zástupce smru
reíornmího v zevních aspo stycích s pívrženci huma-
nistických snah, jist i to stojí za zmínku, že stopy zálib

humanistických, by snad jen nahodilých, lze sledovati

až do okolí Husova, jehož dvrného pítele M. Jana

Kardinála z Rejnštejna poznáváme, jak si opatuje spisy

Petrarcovy.

iNikdo ovšem nebude toho vlivu peceovati, tím

mén tvrditi, že by ve hnutí husitském pipadala huma-
nismu míra by i jen pibližn stejná, jako onm prou-

dm ostatním. Bží spíše o zevní, lehké dotknutí tímto

proudem, jež mohlo spíše buditi náladu moderního du-

cha, nikoli proniknouti. Ale také nikdo, znaje tehdejší

dobu z vlastního studia a nechtje znásilovati pravdu,

nebude urité souvislosti popírati nebo jen nedoceovati.
Nebylo jist bez váhy, že humanismus obrodil literární

vkus, pinášel nový druh zbožnosti, sice ze souasného
ovzduší vycházející, pece však i dále smující (kult
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Mariánský, vzrst kultu cyrillonietodjskélio a pod.), u-

pozoroval na nová literární thémata, zvýšiv zejména
pozornost vnovanou životu Kristovu atd.

Z toho všeho jist nejvtší význam náleží oblib,

již dovedl vzbuditi pro sv. Augustina, jeho dobu i okolí.

Byla to ovšem záliba spíše náladová, než kritická, ale

za to tím upímnjší; nezkoumá se, je-Ii vskutku augu-
síinské vše, co se za augustinské vydává a záliba jeví

se i pízní prokazovanou obma eholím, pyšnícím se

jménem Augustinovým, a ád augustiniánský, teba n-
kteí jeho lenové vynikli pstováním studií novoaugu-
stinských, jako celek vstoupil do služeb nárok kuriál-

ních. Ale novoaugustinismu, pokud tímto zpsobem k
nám vniká, náleží vynikající místo pedevším proto, že

pozornost spism Augustinovým vnovaná — a ta od
té doby neutuchá, najdeme peklady i zpracování spis
tchto hojn pes Štítného až po Husa — objevuje se

zvlášt pozdji ve vlivech universitních dležitou.

Založení university v Praze jest in, který by samo-
jediný stail pojistiti Karlovi pamt trvalou. Nejenom
proto, že to byla první universita za Alpami, nejen proto,

co znamenala jako universita vbec, ale také proto, ím
se vskutku dovedla státi. Karel i svým vlastním pii-
nním, i etnými výhodami, kterých novému ústavu
poskytl, dovedl na svou universitu pilákati uitele

opravdu vynikající. Nezáleží na tom, že to byli cizinci,

z nejvtší ásti Nmci, ale na tom záleží, že to byH
zastanci pokroku a ten se v daných pomrech musil

pedevším jeviti nespokojeností se souasným stavem
církve.

Ne nadarmo uril Karel své universit za vzor pe-
devším Paíž. Práv z university Paížské již od let

5*
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vycházel t) d p o r proti nynjšímu zavedení
církve, odpor, který nkolikrát pivedl krise a ohrozil

v konfliktu odtud vzniklém samo trvání university. Nyní
universita pražská stala se Paíži vydatnou pomocnicí.

Byl to pedevším filosofický smr, který, ovládnuv jo,

spojoval obé university, byl to filosofický nominalis-

nius. Nemohu se zde bohužel zdržovati výkladem po-

drobným — povdl jsem o tom více ve své knize o

nábožen-kéui hnutí eském, — ale nelze se toho ne-

dotknouti. Nominalismus byl smr tenkrát moderní a

jeho pomr k církvi nejlíp dá se v krátkosti vytknouti

tím, že jeho obnovitelem jest »venerabilis inceptor«,

jeden z nejvýznamnjších muž stedovkých, anglický

Minorita Vilém O c c a m, týž, jenž za posledního zá-

pasu mezi církví a státem, došed útulku na dvoe císae

Ludvíka Bavora, stal se vlastní duší celého zápasu, ne-

obávaje se vyslovovati ani nejostejší výtky církvi, ani

nejsmlejší myšlenky proti ní.

Ovšem Occam sám pokusil se sice rozhraniiti pesn
filosofii a theologii, ale v praxi nebylo to vždy možno a

ostatn i nominalismus ist filosoficky pojatý mohl se

tehdejší církvi zdáti podezelým. Vycházeje pedevším
z pojímání skutenosti, nominalismus musí se v prvé

ad obraceti proti pove, již zase zpovrchnlý forma-

lismus tehdejší církve se svým nezízeným uctíváním

ostatk a nadsazenou vírou v zázraky pímo i nepímo
podporoval, dávaje arci, jak již doteno, vždy také dosti

možnosti k zištnému vykoisování. A ani jinde arci

nechyblo zjev, s nimiž pokrokové smýšlení nedalo

se srovnati.

Pokrokoví nominalisté pražští pihlásili se horliv

do služeb tohoto reformního snažení a rozvíjeli známe-
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nitou innost v tomto smru. Nesmím zase unavovati

a zdržovati se dlouho adou jmen, která by bylo lze

uvésti, ani výtem jejich spis — i zde se podrobnjší

výet najde ve zmínné mé knize, — musí postaiti vše-

obecný poukaz na pokrokový ráz jejich psobení, jevící

se i volbou thémat, i zájmem o otázky dne, i zejména sm-
lou kritikou souasného stavu církve a hlavn zloád
u kurie. Ale všichni také, a tomu rovnž náleží význam
dalekosáhlý, prosluli jako znamenití kazatelé. A v tom

jejich innost splývá s oním tetím proudem oposiním
a zde nebyli to oni, kteí ukazovali cestu.

Nazval jsem onen tetí proud lidovou náladou
náboženskou. Vdom, nebo jest to pojem širší

a zahrnuje v sob i to oznaení, kterého se obyejn
užívá, lidové sektáství. Stav církve souvké musil

ovšem probouzeti odcizením, které živil ve vrstvách

lidových, i skutené sektáství a bylo to zejména val-

denství, které, jak se toho ješt dotknu, vnikajíc do zemí

našich, budoucímu vývoji pomáhalo aspo pipravovati

pdu, nicmén jist správnji a zejména v našem hnutí

náboženském vystihuje skutený stav oznaení lidová

nálada náboženská, jíž práv v našem náboženském
vývoji pipadá místo velmi dležité. A také zde na ást
zásluhy aspo nepímo smí initi nárok Karel a s ním

Arnošt z Pardubic.

Osvícený prelát a znamenitý státník nemohli nepo-

zorovati, jak souvkým stavem trpí mravnost nej^n

v knžstvu, ale i mezi laiky, a nemohli nevidti, jak tím

vším také stále více prohlubuje se propast mezi knž-
stvem a lidem. Ale stejn nemohlo jim ujíti, že ani sebe

horlivjší volání po zlepšení mrav, i když se vymyká
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Z vyježdných kolejí, nemusí ješt obsahovati nic kací-
ského, naopak mže jen všeobecn prospti,

Z tchto okolností a úvah vyplynulo r. 1363 povolání

slavného kazatele Konráda Waldhausera do
Prahy, jehož kázání ihned mlo ohromný úspch a k
nmuž za krátko se pipojil a horlivostí a významem
ješt ho pedstihl Jan Milí z Kromíže, to

jméno jedno z nejdražších v celé eské reformaci, její

vlastní otec a pvodce. A jejich innost stává se pa-

mátnou i tím, že nekoní jimi, nýbrž trvá dále v jejich

žácích. Nezanedbal-li jejich výchovy ani Waldhauser,
piinil se o ni zvlášt Milí. Mužové jako Tomáš ze

Štítného a Matj z Janova jsou jeho pímými žáky, jako

byl jeho i jejich pítelem slavný Vojtch Rankv z Ježova
a jako píklad Waldhauserv a Milív pohnul ke kaza-

telské horlivosti také — o nkterých lze to tém tvr-

diti — i nmecké profesory universitní. Jsem tomu po-

vden, že literární význam onch muž byl objasnn
v jiné ásti tohoto kursu a že se mohu omeziti na stránku

ist historickou.

Více ješt však váží obsah i smr jejich kázání, je-

muž také pro budoucnost náleží význam rozhodující.

Vycházejíce z káráni podvod, jež se daly s ostatky a

zázranými obrazy, dotýkají se již samého základu vci,
peceování této úcty a povry odtud bující. A hledajíce

náhradu v nové, niternjší a hlubší zbožnosti, obracejí

se již proti celému systému zpovrchnlého a na zevnj-
škových formách ulplého církevnictví. Ale z toho zase

plynou dsledky další. Draz položený na vnitní, o-

pravdovou zbožnost žádá také shody života a skutk,
jež zase pímo vede k požadavku osobní zodpovdnosti
za konání povinnosti, subjektivní kvalifikace k pejatému
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názoru, eeno, že není to na píklad úad knžský,
kterj^ iní lovka lepším, nýbrž že o tom rozhoduje

život každého jednotlivce.

V tomto pokuse peklenouti propast, jež se otevírala

mezi knžími a laiky, tají se však zárove i nco více,

co se již blíží zásad o t. zv. všeobecném knžství
laik, zásad již naprosto proticírkevní. Není to arci

vyslovení této zásady, k tomu se bez výhrad neod-

hodlala ani po více než stu let reformace, a jist každý
z tchto muž kdyby si ji byl mohl uvdomiti, byl by
se jí snad zhrozil. Ale pece vidíme, jak v celém vývoji

v praxi všecko tém nutí k ní, teba mimo vli a proti

vli, což zase pro budoucnost má význam ohromný.
Jestliže Milí a po nm zvlášt Matj z Janova i

Štítný se souhlasem všech onch reformních uenc, i

M. Vojtcha Rakova, doporuují asté a teba denní pi-

jímání svátosti oltání, jest v této touze po nejužším sblí-

žení s Bohem zárove pání zjednati zbožným laikm
aspo ást tch výhod, jímž se tší knz, denn pi mši,

teba nehodný, pijímající. Odtud pímá vývojová linie

jde k husitskému již požadavku pijímání pod obojí, jež

s tím souvisí nerozlun. A z téže nálady a neuvdomlé
touhy vyhovti tmto utajeným páním lidu vyplývá
potom v innosti Husov již jeho reforma zpvu, jeho za-

vedení lidového, eského zpvu, jímž se laikm dostává
již jakéhosi úastenství na bohoslužb.

Všichni tito mužové, jejichž jména byla uvedena, neb
o nichž aspo letmá zmínka se stala, bývají nazýváni
pedchdci Husovými. Jist právem. Ale souvislost ob-

jevuje se i jinak ješt, byf jen nepímo. 2ádný z nich

n.'ml v úmyslu dliti se od církve, jist samo pomy-
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bez protivenství. Waldhauser ml urputné zápasy s mni-

chy, zvlášt žebravými a svtec Milí musil dokonce
snésti podezení kacíství, innost Štítného sledována
nevlídným okem, Matj z Janova donucen k odvolání.

To samo jist ukazuje jasn, že již pouhá snaha po no-

vém lepším život mimovoln svádla na cesty, jež se

obracely proti stavu církve souvké, ale mohly se obrá-

titi proti církvi samé. A to zvlášt usnadovalo veliké

papežské schisma od r. 1378 vypuknuvší.

Dotknu se ješt v jiné souvislosti jeho významu, zde

bych jen jedné vci rád si povšimnul. Umožnilo-li pa-

pežské schisma, uvolujíc kritiku, smlejší odpor

proti stavu církve, objevil se zejména zajímav po jedné

stránce, vystupuje uvdomle proti tlaku uniformující

autority odmítáním toho universálního prostedku, jenž

jí sloužil nejvíce — latiny. Papežské schisma pomáhá
buditi národní literatury vzdlávací.

Zaátky této innosti u nás spojeny jsou se jménem
vzdlaného eského zemana Tomáše ze Štítného. Mohu
jist i zde odkázati k tomu, co o nm bylo nebo bude

povdno od jiných, ale nemohu pominouti jednoho zje-

vu, jemuž náleží tak dležité místo v celém vývoji. Pe-
hlédneme-li literární innost Štítného, jeden nápadný zjev

nemže nám ujíti: že se jí Štítný hlásí za žáka a pokra-

ovatele velikých kazatel souasných. Všecky jeho spi-

sy mají tento úel, nkteré, jako na p, »ei nedlní

a svátení«, jsou výslovn mínny jako psaná kázání,

jež by venkovu, asto od kostela vzdálenému, nahradila

slyšené slovo boží.

Starší mínní, že by eskou vzdlávací literaturu za-

hajoval již Milic, ukázalo se mylným. Milic nenapsal ani
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jediného spisu eského. A lze to pochopiti. Jemu i všem
tm jeho následníkm, kteí mli píležitost stýkati se

s lidem bezprostedn s kazatelny, nebylo ješt teba
m.luviti k lidu také slovem psaným. Tato poteba do-

stavuje se teprve ztrátou oné možnosti. Již o Matjovi
z Janova slyšíme, když mu po vynuceném odvolání

bylo zapovdno kázati, že spisuje eské dílo smru
vzdlávacího. A proto Štítný zahajuje tuto innost, že

jemu jakožto laikovi možnost styku s lidem s kazatelny

chybla vbec. A také tento vývoj vyvrcholuje v Hu-
sovi^ jehož nejvtší eská díla vznikají sice v dob, kdy
ve vyhnanství neml zprvu možnosti kázati, ale jeho

eská innost spisovatelská zaíná se již díve jako vý-
raz vývoje dalšího, jemuž již nestaí vliv okamžitý, ži-

vého slova, nýbrž jde mu již také o vliv trvalý, slovem
psaným. Také tím vystoupení Husovo souvisí s minu-

lostí nerozlun.
V innosti Štítného však zejména jedna vc jest

hodná zvláštní pozornosti, ta, že se ujímá innosti ka-

zatelské, a neknz. Je-li v tom ústupek oné utajené

touze lidové, o níž málo výše byla e, dospíváme tím

zárove i dále. Význam onch velikých kazatel, i Štít-

ného v to poítaje, netkví toliko v tom, že vychovali

školu kazatel, ale také a hlavn v tom, že založili školu

poslucha. A práv tím se v našem vývoji nejvyšší

mrou uplatuje, co nazýváme lidovou náladou nábo-

ženskou. Pomr jest oboustranný. Široké vrstvy lidové,

pilákány opravdovostí a novostí tchto kázání, hrnou
se na n, zvyšujíce a posilujíce zase horlivost kazatel.

Zde však další vývoj pináší zmnu, spíše zevní sice,

ale dležitou. Stojí za povšimnutí, že Waldhauser byl

Nmec rodem, který se snad nikdy nenauil esky, kázal
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tedy — a lze tím ceniti i význam, jaký tenkráte náležel

pražským Nmcm — po nmeku, nmecky kázal po

jeho smrti, piuiv se teprve pozdji tomuto jazyku, vedle

kázání eských ovšem, také Milí, nmecky, pokud pro

veejnost, kázali i oni kazatelští horlivci ze ad univer-

sitních. Nmecky kázali, ale ne toliko Nmcm. O Wald-
hauserovi víme tak urit, a jist nebylo jinak ani po

smrti Milíov, když eská kázání smru Milíova —
a jen ta tšila se oblib — byla úadem arcibiskupským

pronásledována, tak že se musila konati pod tají a v ú-

straní. Vždy práv tento nedostatek dal podnt k tomu,

že bohatý mšan pražský iKíž kramá, pítel nkdy
Milív, a Jan z Milheima založili r. 1391 kapli Be-
tlémskou, urenou pedevším pro kázání slova božího

po esku.
V tu chvíli dležitá ona zmna byla již blízka pro-

vedení. Postupem asu pokrokoví nmetí profesoi od-

cházeli postupn z Prahy, jejich místa na universit za-

ujali sice vtšinou jejich krajané, ale ne již pokrokoví,

nýbrž k reformnímu hnutí lhostejní, ne-li pímo nepá-
telští. Od konce 14. stol. není v Praze vynikajícího ka-

zatele nmeckého, za to pibývá horlivc mezi profesory

eskými, kteí také významem vdeckým stále více vy-

stupují do popedí. linutí zprvu internacionální se bhem
asu znároduje.

Nebylo v tom naprosto, aspo z poátku, pohnutek

národních, vyvíjelo se to jaksi samoinn. Úbytek n-
meckých kazatel, zpsobiv nejprve ochladnutí živlu n-
m.eckého, omezoval posluchastvo na vrstvy eské, je-

jichž horlivost zase zvyšovala úsilí kazatel eských.

Tím však zase zlhostejnní strany nmecké pechází

znenáhla již v pímou nechu a odpor nejen k innosti



75

\

kazatelské, ale k tomu, co ona znamená, k reformnímu

hnutí samotnému, když zárove týmž duchem asu také

národní vdomí eské stále vzrstá. Naše náboženské
hnutí, nepestávajíc býti náboženským a opravným, stá-

vá se také uvdomle eským, jak se to vše potom zase

dovršuje za Husa a Husem.
Jestliže vším tím, co bylo uvedeno, ukazuje se ne-

zvratn, že náboženský vývoj u nás již ped Husem
dospl na dráhu, na níž potom inností Husovou doveden
k vrcholu, nikdo rozumný nebude zajisté tvrditi, že by
Hus, populárn eeno, byl jaksi pišel k hotovému a

dovršil, co by bylo pišlo samo. Naopak vždy lze opa-

kovati, že zídka kdy pojmenování njakého hnutí jmé-

nem hlavního jeho zástupce voleno bylo tak správn a

piléhav. Byl to opravdu teprve Hus, který svou oso-

bou a svou inností uinil hnutí toto ím se skuten
stalo, a ím by se, teba týmž smrem se ubíralo, bez

nho nebylo mohlo státi. Má tím, co bylo eeno, jenom
býti zdraznno, že Hus s minulostí souvisí nerozlun
organicky i vývojov, tebas se na jeho vývoj uplatnily

i vlivy jiné.

Z nich nejdležitjší byl vliv Angliana Johna Wyclifa,

v nmž uená oposice proticírkevní vyvrcholuje se již

ve skutené kacíství. A již proto, kdyby ani nebylo jeho

vlastnílio psobení kazatelského a literárního smrem
reformním, zasloužil by si estné zmínky M. Vojtch
Rakv z Ježova, že svým nadáním pro eské studenty

do Paíže a Oxfordu sblížil Prahu také s tímto druhým
stediskem universitního odporu proticírkevního. Ale

také pro pijetí Wyclifa byla zatím Praha již pipravena.
Aniž víme jak a kdy, zejména mezi eskými mistry

na 'universit pražské nabyl pevahy filosofický smr
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realistický, protiva nominalismu. Jist zde ást zásluhy

náleží také dotenjhn již vlivm novoaugustinismu, jenž,

vraceje se pes Augustina k Platonovi, otci realismu,

pipravoval tuto zmnu. Není arci pochybností, že mo-
derní a také života schopný byl vlastn jen nominalismus.

Tu však záleží na tom, že realismus tento a zejména
Wyclifv byl realismus pokrokový, který neváhal na-

vazovati na výsledky, jichž se ped tím dodlal nomi-

nalismus. Tak abych jen nejznámjšího píkladu se dotkl,

hned na zaátku své innosti Hus a jeho pátelé vy-

stupují proti pove o pedstírané krvi Kristov ve Wils-

nacku, jak proti podobným zjevm již nmetí nominali-

sté vystupovali, a bylo by lze souvislost dokázati na

celé ad píklad jiných.

Jest známo, a Hus sám to výslovn piznává, že na

jeho vývoj mocn psobil Wyclif a ne mén jest známo,
jak Hus do té míry mu podléhal, že po zvyku doby ne-

váhal celé souvislé partie z jeho spis pejímati do

svých, když jeho vlastnímu názoru odpovídaly. Ale ne-

mén záleží na tom, že Hus pi vší piznané nebo pozdji
zjištné závislosti, nejde za Wyclifem nekriticky, že ho

nenásleduje bez dvod a slep, ili strun eeno, že

Hus po zvyku doby slovy Wyclifovými vyjaduje nej-

astji myšlenky své.

Nkdy však ona nepopiratelná závislost bývá pece-
ována a byl to zejména Loserth, který získav si zna-
ných zásluh o zjištní pomru Husova k Wyclifovi, od-

vážil se z formálních shod vyvoditi tém, jako by Hu-
sovo všecko vystoupení bylo podmínno jen a jen Wyc-
lifem, jako by celá innost Husova byla výhradn na-

podobováním Wyclifa. A ku podivu, tvrzení tomu zaa-
sté bývá nekriticky pisvdováno, zejména od tch, kdo
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nedovedou nebo nechtjí chápati složitých zjev histo-

rických. Již to, co v této pednášce bylo uvedeno, staí
zajisté k poznání, že ani sebe vtší závislost na Wycli-
fovi, již nikdo nepopírá, nestaí k zvrácení fakta, že Hus
souvisí nerozlun s vývojem pedcházejícím, že i když
následuje Wyclifa nevzdaluje se dráhy svými pedchdci
zahájené, ponvadž práv Wyclif to byl, jenž v pevné
a železnou logikou sevené soustav vyjádil, co ne-

uvdomle zmítalo duší našeho domácího vývoje. Jest

mi neobyejným zadostuinním, že práv ti, kdo z ne-

znalosti, nebo nedostatené znalosti vcné popírali

správnost tohoto mého východiska, nyní, když v mé
knize o Husovi podáno tolik dkaz, byli nuceni omeziti

svj nesouhlas na píšernou vtu, že se tím Husovi pi-
suzuje neschopnost nebo nedostatek odvahy pijmouti
novou myšlenku, vtu, již jen malomocný vzdor z ne-

úspchu mohl diktovati a jež nezasluhuje pozornosti,

jsouc jen nepiznaným doznáním porážky.

Bylo by možno nesetnými doklady dalšími dovoditi

správnost tohoto názoru, ale doufám, že není toho již ani

teba, a budiž mi dovoleno doplkem jen nkolika málo
zjev ješt se dotknouti. Jestliže Wyclif nejvtší váhu
kladl na innost kazatelskou, to, co dosud uvedeno, jist

staí k poznání, že tím nepinášel k nám nic nového,

že k tomu náš vývoj dospl mnohem díve. A není vý-
mluvnjšího dokladu, že ani Hus své innosti kazatelské

nebyl získán teprve Wyclifem, nežli ten, že již r. 1402,

deset let po založení kaple Betlémské, tohoto vtlení
domácí nálady náboženské, povolán tam za kazatele po
nejslavnjších kazatelích pedešlých práv Hus, jehož

innost ho na toto místo takoka pedurovala a jenž

teprve uskuteuje vlastní myšlenku a touhu jejích za-

kladatel.



78

A jako jest Husova oprava pravopisu krásným a sa-

mostatným projevem ušlechtilého jeho cítní národního,

jest stejn zmínné již uvedení eské písn do boho-

služby jen vyvrcholením vývoje pedcházejícího a vlast-

ní innosti Husovy, pro niž mu ani nemohl býti vzorem
Wyclif, zaujav k tomu požadavku stanovisko odmítavé.

Zejména však innost Husova, která z našeho ná-

boženského hnutí iní teprve hnutí husitské, vyniká

po jedné ješt stránce. Teprve inností Husovou do-

stavuje se splynutí onch osvobozujících proud, ze-

jména psobení universitního s náboženskou náladou

lidovou, teprve Hus provádí, že se navzájem proni-

kají a prostupují, že zejména stránka národní a nábo-

ženská nerozlun srstají, že úsilí náboženské vy-
plývá z národního, jež zase bez prvku náboženského
jest nemyslitelné. Jestliže dovedl již Štítný, brán
své eské innosti literární, initi rozdíl mezi etbou
bezcennou a užitenou — a jenom té platí jeho obrana,

nikoliv eskému spisování vbec, — u Husa setkáváme
se pímo se vznešeným pojetím této otázky, když se-

bevdom hlásaje heslo, že Cech má býti v Cechách
prvním jako Nmec v Nmcích, Francouz ve Francii,

a krásn vyloživ, pro z pirozenosti teba milovati

echa více než cizince, neopomíjí drazn vytýkati,

že cizinci ádn žijícímu náleží úcta vtší nežli nešle-

chetnému krajanu. V tom jest jist vrchol ušlechtilého

snažení Husova, tím jest vysloven požadavek, aby
pojmy Cech a ádný lovk se kryly, jist nejvzneše-

njší splynutí snah náboženských s národními.

Položíme-li si na konec otázku, v em tedy tkví

vlastní význam Husv, odpov bylo by lze dávati po

celé hodiny a tlustými knihami. Pokusím se shrnouti
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ji V nkolik slov, a nevím, zda se zdarem. Jesliže Hus
znovu a znovu prohlašuje, že všecko jeho úsilí neslo

se k tomu, aby prospl lidu, celá jeho innost jest toho

jediným velikým potvrzením. Opravdu, všecko snažení

Husovo smuje k povznesení mravní úrovn, usiluje,

aby jeho hrdé heslo národn-náboženské stalo se skut-

kem. Ale v tom již také ohlašují se prvky nové.

V pozdjším Husov zápase s domácí hierarchií

spor namnoze se týká Wyclifa. Hus ho hájí, teba vždy
kriticky, pece vytrvale, ale pes to nebží o Wyclifa

nebo jen o Wychfa. Jde pedevším o to, aby odsuzo-

váním kacíského Wyclifa nebyl umlován celý oprav-

ný smr, jde dále o to, aby pro jedno kacíství nebyly

odsuzovány také prospšné zásady a jde konen o to,

aby bylo dovoleno ve školských disputacích mluviti o

láncích teba kacíských, ovšem bez jich schvalování.

Ve stedovké form vystupuje tu vlastn požadavek
volnosti projevu, pokus o vymanní z nesnesitelného

tlaku.

Zde Hus arci ml postaveni o to volnjší, že sám sta-

vl se k Wyclifovi vždy kriticky a že zejména jeho nej-

kacíštjším uením o remanenci, popírajícím pe-
podstatnní ve svátosti oltání, teba dogmatu cír-

kevního nepeceoval, nikdy se neposkvrnil, a i jeho

nejbližší pátelé na as svodm evangelického doktora

podlehh. Ale i tak zbývalo nco lánk, v nichž

Hus neshodoval se cele s tehdejším dogmatem, zvlášt

to však byl duch jeho názor, s duchem tehdejší

církve vskutku nesmiitelný. Jestliže i pes to jeho

tvrzení stále se vracející, že v niem nechce se dliti

od církve Kristovy, není pouhou frází ani výmluvou,
nebo dkazem, že by si toho sám nebyl vdom, má to
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církve, každé i nejopravdovjší opravné úsilí, i pi snaze

setrvati v církvi musilo tém dostávati se do sporu

s ní, tak tomu bylo zvlášt nyní po vypuknutí a trvání

velikého schismatu západní církve.

Veliké schisma západní jest událost dosahu ohrom-
ného, jíž v neposlední ad smíme piítati zásluhu o

to, mžeme-li na rozhraní stedovku a novovku
mluviti o nové zmn svtového názoru. Teba se ješt
na sto let podailo ji zadržeti, budova svtového ná-

zoru dosavadního schismatem již se ítila. Na venek
a jaksi symbolicky jevilo se to již rozkladem pkné
myšlenky o dvou zástupcích veškeré moci, duchovní
i svtské, ímského papeže a ímského císae, když o

pednost v církvi rvali se papežové dva, když v íši

proti zákonitému králi Václavovi zvolen vzdorokrál

Ruprecht, a když koncil v Pise prohlásiv oba papeže
za sesazeny, zvolil tetího, jako také v íši po smrti

Ruprechtov na chvíli došlo k trojici. Ale mnohem více

vážilo, že tím vším sám pojem církve stal se sporným.
Jako nkdy již Mfitj z Janova, tak také nyní Hus po
píkladu Wyclifov pravou církev Kristovu hledá mimo
sváící se ti obedience a nad nimi, vidí ji, jako Augu-
stin, v neviditelné spolenosti všech vk, spojené jed--

nou páskou pedurení. Pijímaje tuto církev opravdu
svatou; Hus nezíká se církve zde na zemi, ale ne-

vidí v ní pravé církve Kristovy, jež nemže býti do-

tena schismatem, která jest jediná a jejíž hlavou jest

Kristus, nemže jí býti papež. A to byla ta církev, od

níž se dliti nechtl, a, jak byl pesvden, neoddlil,

to byla myšlenka, která mu dodávala síly a vytrva-

losti v zápase a^ do konce.
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Zápas Hu^v s domácí hierarchií skonil r. 1411

smrtí arcibiskupa Zbyka vítzn pro Husa, ale v zá-

ptí vyvstal nebezpenjší zápas se samou kurií. Jest

všeobecn známo, že Hus r. 1412 postavil se proti od-

pustkm, jež na své svtské úely dal vyhlašovati pa-

pež Jan XXIII. a jež jeho jednatelé hlásali zpsobem
pohoršlivým, zneužívajíce ješt více toho, eho zne-

užíti dovolila si sama nejvyšší autorita v církvi.

V tu chvíli opouštjí Husa jeho dosavadní pátelé,

Stanislav ze Znojma a Štpán z Pálce. Oba v theorii hor-

liví stoupenci Wyclifovi, dílem i více mu oddáni než

Hus sám, v tomto stetnutí theorie s praxí zhrozili se

své dosavadní theorie, podrobili se autorit, i když se

mýlila.

Jist i Hus uvdomil si dosah svého odhodlání, ale

byl píliš prodchnut pesvdením o správnosti své

theorie, o své pravd, aby mohl ustoupiti, zstávaje

vren úsilí celého života, vytrval. V tomto odhodlání

jest vrchol mravního významu Husova. A jakoby d-
jiny samy sklánly se v obdivu ped jeho výší, popály
mu se stanoviska historického vyvrcholiti ješt úchvaí-

nji.

Koncil Kostnický mohl by býti dalším dokladem

všeobecného rozvratu tehdejšího, Je známo, jak pes
odpor Jana XXIII. pikroil k ešení otázky jednoty

církve a ešil ji tak, že papeže prohlásil za zbavena

tiary. V dob odsouzení Husova koncil zasedal bez pa-

peže, za nejvyšší autoritu prohlásil sebe. A také této,

v tu chvíli nejvyšší autorit Hus, moha odvoláním za-

chrániti život, odepel se podrobiti. Odepel odvolati

lánky, jež mu byly lživ piítány a jichž odvolati ne-

mohl, ponvadž jich nikdy nehlásal, ale odepel odvo-

Z djin eskoslovenských. 6
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lati i ty odsouzené lánky, k nimž sám se znal. I nej-

vyšší v tu ciivíli autorit odepel odvolati bez pouení
z Písma, nad autoritu lidskou v souhlase se svým pe-
svdením postavil autoritu božskou.

Nelze si pedstaviti zakonení velikolepjšího. Hus
nezíká se autority vbec a neprohlašuje pímo ani

rozum za autoritu vyšší. Nad autoritu rozumu staví

Písmo, ili, našimi pojmy vyjádeno, jeho výklad. Ve i

form ješt stedovké zní z toho požadavek ist mo-
derní, snaha po vymanní z dusícího tíživého tlaku

autority, jež ovládala tehdejší lidstvo, nemohla býti

projevena mohutnji, tm, kdo mli pijíti potom, z-
staveno nádherné ddictví. Jak s ním hospodaili, po-

kusím se povdti píšt.

V.

Zá Kostnické hranice Husovy a v píštím roce Je-

ronýmovy padla prudce v souasné temno. Nestaila

ovšem osvítiti plným jasem postavy muedník, jen ,

sem tam njaký svtlejší paprsek na n vrhla, ale

jiskry z ní tryskající vznítily v Cechách požár pekva-
pivší zdšené otce Kostnické, kteí ve svém nadutém
sebepeceování nedoufali jinak, nežli že ped surovou

\

ukrutností brutální autority musí zmlknouti každý od-

por. Záhy musili se pesvditi, jak se pepoítali, a

s nimi vrolomný král Zikmund, jenž proti danému
slovu pipustil upálení Husovo, oekávaje nemén, že

tím celé hnutí bude zaraženo rázem.

V záptí musili se dovdti, že sém psobení Hu-
sova na úrodné pd vybujelo již znan. Ten prokletý,

upálený kací v Cechách uctíván za svatého, jeho zá-

sady, mnohem smleji se rozvíjejíce, zachvacují celou
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zemi, místo pokorného podrobení všude se vztyuje
hrdý vzdor. eská šlechta na zprávu o upálení Hu-
sov sjíždí se k slavnému snmu dne 2. záí 1415, muž-
nými, krásnými slovy protestuje proti smrti jeho i Je-

ronýmov, o nmž se tenkrát myslilo, že rovnž již

utracen, a sebevdom odmítajíc samozvanou autoritu

koncilu, oekává spravedlnosti od budoucího papeže,

jehož však, zcela v duchu Husov, hodlá býti poslušná

jen »ve vcech dovolených a poestných«. A po tech
dnech totéž shromáždní slavnostn se zavazuje peo-
vati, aby slovo boží svobodn bylo kázáno.

Ostatn pozorné oko, nezaslepené peceováním sebe,

bylo by již díve mohlo poznati, že vývoj pokroil

píliš daleko, aby jej násilnými prostedky bylo možno
zdolati. Již za života Husova a ne bez jeho zásadního

souhlasu, potom v Kostnici výslovn opakovaného,
pítel jeho Jakoubek ze Stíbra, zahloubav se do spis
Matje z Janova, na základ známých nám již ped-
poklad vyvodil z požadavku astého pijímání nutný

jeho dsledek, pijímání pod obojí, a kalich stává se

odtud symbolem pokrokového snažení. A nemén zá-

leželo na tom, že zvlášt v jižních Cechách, v kraji,

kde ped odchodem do Kostnice Hus psobil, jeho uení
zaseté na pdu zkypenou i vlivy valdenskými, v od-

poru proti povrchnímu obadnictví církcvnickcmu do-

spívalo k novotám stále smlejším.
Zemane a páni eští shromáždní na onom památ-

ném snmu v záí 1415, odmítajíce autoritu koncilu a

omezujíce autoritu papežovu, autority lidské neodí-
kali se vbec, pijímajíce za autoritu Pražskou uni-

versitu, již tém v touž chvíli koncil jakožto kacískou
chystal se suspendovati. Bylo jist událostí dalekého

6*



84

dosahu, když tato nová autorita dne 10. bezna 1417

prohlásila pijímání pod obojí, jež v Kostnici za ka-

cíství bylo odsouzeno, za závazné a potebné k spa-

sení. A v záí 1419, v poslední takoka chvíH a pece
zase tém neoekávan, dochází k formulování spo-

leného husitského programu ve slavné tyi artikuly

Pražské: 1. aby slovo boží od knží pán a vhodných
levit svobodn a bez pekážky bylo kázáno a hlásáno,

2. aby všecky smrtelné híchy, zvlášt zjevné, a po-

kud rozumn možno, i soukromé a jiné nepoádky zá-

konu božímu protivné byly v každém stavu ádn,
rozumn a katolicky od tch, jimž na tom záleží, za-

kazovány, stíhány, staveny a kaženy, 3. aby svátost

oltání pod obojí zpsobou všem vícím, jimž by
hích smrtelný nepekážel, byla podávána a od nich

pijímána, 4. aby knží, nechajíce svtského panování

nad zbožím a statky asnými, živi byli podle uení
Kristova a apoštol.

Nepekvapí, že v tyto lánky spolený program
husitský byl formulován. V nich opravdu najdeme

všecko, k emu náš náboženský vývoj od dob Milío-

vých pes pobení Husovo až do této chvíle smoval*
ím se obracel proti tíživému tlaku autority a hluché

zevnjškovosti církevnické. Ale pes to lze, jak jsem

naznail, íci, že formulování pichází neoekávan,
jsouc svdectvím' vzácného chápání situace se strany

pvodc. Ne proto, že nebezpeenství bylo v tu chvíli

skuten svrchované, ale že rostlo ješt více, když za-

tím rozdíly jednotlivých skupin husitských byly již

znan pokroily.

Ani hnutí husitské není výminkou z fakta všeobecn
platného, že vývoj na venkov bývá radikálnjší než
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V mstech, jenže v nm vedle obecných píin vše-

obecn vyvolávaných ohlašují se ješt píiny zvláštní.

Pronásledování, jemuž nové uení zejména v posled-

ním roce vlády Václava IV. bylo vydáno, zavírání ko-

stel pro jeho pívržence, odmítání kalicha od knží
protivných novému uení, to vše nutilo k svépomoci.

Dochází bhem r. 1418 k shromáždním táborovým
»na horách«, jak se íkalo, k velikolepé manifestaci

lidové vle.
Ztží odolávám pokušení vylíiti podrobnji ten

prostý a pece rušný život na tchto shromáždních
tisíc, prodchnutých jedinou myšlenkou: plniti doslovn
to pikázání boží, které sem pišli vyslechnout, napl-

nných jediným páním, žíti podle slova božího. Uvá-
djí-h sami za dvod schzí na horách svobodné pi-

jímání pod obojí a volné kázání i poslouchání slova

božího, není to pouhá výmluva nebo zastírání úel
jiných. To byl skuten jejich úll, když v jejich ko-

stelích slovo boží bylo spoutáno, kalich pán proná-

sledován. Ale to zase psobilo dále.

Utrpení vrných, nejistá pítomnost a ješt nejistjší

budoucnost, zvlášt když po smrti Václavov dral se

na trn zpronevilý Zikmund, nepítel boží pravdy,

to vše inilo pochmurnou náladu ješt pochmurnjší.

Zdálo se, jakoby touhu žíti životem prvních kesan
mlo provázeti i protivenství dob starokesfanských, a

byla-li v onch starých dobách výsledkem nálady,

útrapami a nejistotou zjitené, Apokalypsa, nyní její

etba, hovíc nálad chvíle, budí znovu náladu apoka-

lyptickou. Obecné víry dochází oekávání, že nadešlo

»skonání vku«, davu zmocuje se blouznní chi-

liast i c k é, oekávající lOOOletou íši Kristovu, již
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Kristus pijde založit, obklopen svtci z mrtvých vzkí-
šenými, mezi nimiž na prvním míst bude Hus, íši

lásky a dokonalosti, v níž nebude híchu, utopení, bo-

lesti, jejíž nepátele znií náhlý zázrak »sedmi ranami«

a v níž zachrániti se lze jen na horách, ponvadž jinak

toliko pt mst, na prvém míst Plze, msto slunce,

ujde obecné zkáze, ani Prahy nebude ušeteno.
Mže-h nco, tedy jist pedevším toto oekávání

mže býti dkazem, že náboženské nadšení zvrhá se

na blouznní, které, oekávajíc osvobození náhlým zá-

zrakem, hrozilo se státi osudným, když nepítel pravdy
boží zatím již chystal kížovou výpravu na eské ka-

cíe. A práv proto lze nazvati velikým štstím, došlo-li

ješt nyní k formulování spoleného programu. Nestalo

se náhodou, že se v dob, kdy v Praze ve tyech
artikulích ujednáván spolený husitský program, sou-

asn také ozvalo jednání o jiné ješt otázky, o nichž

rozhodnutí na mistry Pražské university vzneseno,

zejména o dovolenosti války, i vlastn lépe, ponvadž
tato otázka sama sporná nebyla, o právu knží úast-
niti se pi zdvižení oprávnné války, jež se mezi ven-

kovskými husitskými knžími stala spornou.

Byla-li v tu chvíli tato otázka spornou, musilo se

o ní uvažovati již díve, iU jinými slovy, musilo již

díve dojíti k pokusu užíti nebezpené nálady dav
úeln, z neplodného oekávání náhlého zázraného
zachránní vrných uiniti povinnost pipravovati bu-

doucí íši Kristovu potíráním a hubením nepátel. To
bylo to osvobozující slovo v pravou chvíli, jímž z fana-

tických blouznivc stali se fanatití a proto nepemoži-
telní boží bojovníci.

Nemusím vzpomínati, jak se toto šastné rozešení
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palivého problému osvdilo, sjednotivši celý národ

k velikému vítzství na hoe Vítkov, potom jménem
vítzovým na horu 2ižkovu pezvané, a po pl roce

k nové porážce Zikmundov pod Vyšehradem. A ví-

tzství zstávalo údlem zbraní husitských i nadále,

nkdy ovšem i z jiných píin, o nichž zde pelze vy-
kládati podrobnji. Ti prokletí kacíi, jejichž mohutná
válená píse »Ktož sú boží bojovníci« sama dovedla

buditi paniku v táboe nepátel, zstávah vítzi, a
mezitím stranické jejich rozvrstvování stoupalo stále

více.

Není možno zmiovati se o tom podrobnji, ba není

ani možno dotýkati se všeho, by to vábilo sebe více.

Ani ono šastné rozešení otázky chiliastické na za-

átku války neosvdilo se trvalým, chiliasmus, vrátiv

se z ásti z cizích služeb, do nichž pro štstí celku byl

vlákán, k sob samému, utonul v sob samém, dospv
k fanatickému poblouzení, v jehož potírání sešly se

strany husitské všecky.

Ale jinak spor neubývalo, naopak rostly. tyi
artikuly Pražské zstávají spoleným programem, k n-
muž se hlásili a smh hlásiti Husité všickni, a není po-

chyby, že tak inili se stejnou upímností a horlivostí,

ale spoleným širokým programem kryjí se vlastn
rozdíly tžko smiitelné, které jsou vysloveny jmény
hlavních stran, Pražan a Tábor. Ona tak asto se

vracející hádání theolog obou stran, ony asto opako-
vané marné pokusy o dohodnutí, ony etné a objemné
traktáty, jež vymnny, týkají se otázky oistce, zjed-

nodušení bohoslužeb, poteby nebo zbytenosti ornát
pi nich, tedy vcí, jež nám se zdají malichernými. Ve
skutenosti však nebží jenom o n a ani pi otázce
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tak závažné, jako bylo nestejné nazírání na svátost ol-

tání, nejde jen o ni.

Zde dohodnutí, až na otázku svátosti oltání, nebylo
nemožné a strany nebyly od sebe tak vzdáleny, aby
se jednotné ešení nedalo najíti. A zvlášt pokud šlo

o vyškolení theologické, strana Táborská, jejíž etné
traktáty tak znamenit pisply k zvelebení a rozvoji

eského spisovného jazyka, nezadá v niem mistrm
Pražským, teba se tli spor toil také o pípustnost

otc církevních vedle Písma a o míru této pípustnosti.

Co spory inilo tém nesmiitelnými, bylo, že v nich

vlastn praxí ešeny dležité problémy theoretické.

Ve spprech o ornáty na p. nejde pouze o tuto vc
celkem zevní — a nebyl to nikdo menší, nežli sám Pro-
kop Holý, který to tak skvle dovedl dáti na jevo,

když, sám táborský knz, neváhal pi úmluvách na Ko-
nopišti r. 1423 sloužiti mši v ornáte — nýbrž o to jde,

aby tomuto ulpívání na zevnjškovém obadnictví sou-

vké církve nepiítal se význam zásadní, ili jde o

starý odpor, Husem hlásaný, proti zezevnjštní, zpo-

vrchnní. Smíme-U však v tom vidti další svdectví,

jak také hnutí husitské, stejn jako hnutí, jež ho pipra-
vovalo, do sporu s církví nedostalo se z njaké jalové

záliby v theologických hádkách, nýbrž jen vlivem

svho mravn obrodného úsilí, vlivem své touhy unik-

nouti z tíživého tlaku k životu skuten kesanskému,
ili našimi pojmy vysloveno, o osvobození lovka,
nebo stedovké pojmy lovk a kesan splývají,

jest v tom to, co ob strany v jejich provádní spole-
ného programu musilo dále rozvádti. Kdežto Táboi,
a postoupili mnohem dále, nežli by se byl odvážil

snad Hus sám, udržovali vrn duch úsilí Husova,
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strana Husova, ani snad nevdouc a nechtjíc se Hu-
sovi zproneviti, blíží se církvi. Ob strany chtjí

upímn hájiti spoleného programu, ale kdežto Tá-

borm, kteí se vlastn již r. 1420 volbou vlastního

biskupa od církve oddlili, bylo teba usvdení
onoho programu z omylu, stran Pra'íské záleží vždy
více na jeho u z n á n í autoritou církevní.

Ale jedné vci, má-U soud djin býti spravedlivý,

nelze zapomínati, jest to tíha, jakou zde na váhu padala

otázka zachování národa. Hnutí husitskému stalo se

osudnou závadou, že zachvátivši ohromnou vtšinu
národa, pece jen nedovedlo soustediti národa všeho,

vedle pevážné ásti husitské zbyla i menšina, která

zstala katolická; a již to, že byla katolická, vyvažo-
valo její poetnou slabost. Nelze íci, že by si husitství

nebylo uvdomlo dležitosti, jaká pipadala problému
malého národa. Jii na zaátku, když v listopadu r.

14 L9 2i2ka, rozmrzen vyjednáváním Pražan, odešel do

Plzn, mín zde vybudovati nové stedisko další akce

a byl zíle od nepátel pravdy obležen, dovídáme se,

že obležení odmítali pímí s oblehateli, ponvadž
s nepítelem zákona božího se nelze smiovati. A to-

muto stanovisku zstal 2ižka, jeden z nejušlechtilejších

typ husitství, vždy vren, za nho zejména njaké
vyjednávání se zpronevilým Zikmundem nebylo mož-
né, každý pokus rozbíjel se o jeho odpor. Ale práv
Zižkovi neušla také politická dležitost menšiny, odtud

jeho stálé úsilí stlaiti ji do politické bezvýznamnosti.

Ale na to se pozdji zapomnlo, katolická menšina
zstala a spojení s cizinou i opora v církvi i íši zjed-

návaly jí významu. Neml-li malý národ ke svojí zkáze

býti rozštpen, bylo nutno hledati vyrovnání. A jest to
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jedna z nejjasnjších chvil našich djin, že strany hu-

sitské, uvdomujíce si tuto nezbytnost, odhodlaly se k

jejímu ešení, když se možnost otevírala svoláním kon-

cilu Basilejského.

Protivníci odhodlávali se k tomu neradi, a zmaivše
již nkolik pokus pedchozích, chth se mu vyhnouti

i nyní, kdy zhoubné vpády husitské do ciziny budily

všude pání po míru s nimi. Ješt jednou mlo dojíti

k výprav kížové proti eským kacím, jež by jed-

nání uinila zbyteným. To jest ona památná výprava

kížová, v níž slavné vítzství husitských vojsk u Do-

mažlic r. 1431 vnutilo konen svtu pesvdení, že

zbranmi hmotnými eských kací pemoci nelze. Ale

nebylo to snadno ani zbranmi nehmotnými.

K jednání, jehož nyní nebylo možno odkládati, došlo

potom v Chebu. A zde to bylo, kde dne 18. kvtna 1432

k dosavadním úspchm na poli váleném pidružil se

nový úspch eský na poli duchovním, kde vítzstvím

eských požadavk nad koncilem Basilejským zvítzil

dodaten Hus nad Kostnickým. V úmluvách stano-

veno, že eští poslové pijdou do Basileje ne jako od-

souzení kacíi, nýbrž jako rovnoprávní lenové koncilu,

že se jim dostane svobodného a veejného slyšení, aby

mohli hájiti svého programu, ty artikul Pražských.

Z hádání vzejde pouení, ale to nesmí býti openo žád-

nými dekrety a naízeními papežskými nebo koncil,

zejména ne Kostnického, rozhodovati bude jen zákon
boží, život Kristv, apoštol a prvotní
církve a výroky sv. otc jen potud, pokud jsou na

Písm založeny.

Právem mluvilo se hned i pozdji asto o tomto

! lavném soudci Chebském s chloubou. Jest to skvlá
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satisfakce pro Husa a hnutí husitské. Autorita — a také

koncil Basilejský ve sporu s papežem prohlásil se ten-

krát za autoritu nejvyšší — musila odložiti své vypí-

navé a odmítavé stanovisko, musila jednati s kacíi

jako s rovnoprávnými a uznati nad sebou autoritu

vyšší, autoritu Písma.

Bohužel byl to úspch tém poslední. 'Koncil k jed-

nání svolil nerad, a teba nemohl vyslancm eským
odepíti slyšení — ob strany, táborská i pražská, vy-
slavše sem své nejlepší lidi, v jednotném postupu obra-

nu svého pesvdení provedly skvle, — inil tak

s odporem, jen z nevyhnuti a s úmysly záludnými. Sta-

novisko koncilu, teba úzkostliv tajené, nejlépe pro-

zrazuje nestežená poznámka jednoho z pedních jed-

natel koncilu, papežského auditora Jana Palomara,

že Cechové jsou jako bujný k, s nímž nutno jednati

vlídn, dokud se mu nepehodí ohlávka.

A Cechové sami k tomu dali píležitost. Na koncil

sice vypraveni pední zástupcové elných stran a je-

jich jednotné vystupování bylo nejsilnjší posicí e-
skou. Doma však zatím naptí, ne sice bez viny Tábor,
ale pece zejména neupímností Pražan a šlechty,

zmnilo se ve zjevné nepátelství. Bitva u Lipan 1434,

v níž spojení Táboi a Sirotci, ddici 2ižkovi, podlehli

spojeným Pražanm a šlecht, jest nejosudnjší udá-

lostí celé doby husitské. Zbavena hmotné opory rot

táborských, rozhodnjší strana mezi Pražany, vedená
M. Janem z Rokycan, byla stále více svými kolísa-

vými a po smíení s církví stj co stj prahnoucími
leny, sílenými spojenectvím nespolehlivé šlechty, za-

tlaována do ústupnosti, až se musila r. 1436 podrobiti

v Jihlav úmluvám proslulj^m pozdji pode jménem
kompaktát.
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Bylo to minimurii slavného programu husitského a

snad ani ne tolik. A pece také tchto nepatrných kon-

cesí dosaženo proti vli koncilu, jen soukromými sliby

Zikmundovými, bez vdomí zástupc koncilu. Slouží

ku cti tch rozhodnjších Husit, že v krajní nezbyt-

nosti podvolovali se tomuto ujednání jen z nevyhnuti

a jen v pesvdení, že jest to pouhý základ jednání

dalšího, které musí pinésti více. Ale ohlávka Paloma-
rova byla pehozena. Sice eský k byl píliš bujným

aby ho bylo možno prost ovládnouti, ale spoután byl

trvale. Bylo základním omylem eské politiky, který

zpsobil tolik trpkosti a zklamání, že byla píliš poctivá.

Neuvdomila si vas, že církvi nestaí ani nejkrajnjší

ústupnost, není-li bezpomínená, že ani omezení na

malicherné ústupky, které nikoho neuspokojovaly, nedo-

volí církvi zapomenouti, že jsou to ústupky a pímti
ji k upímnému uznání.

Zatím však, co v marných bojích s úskoným í^í-

mem plýtváno bylo duševní energií národa, husitství

mlo pece ješt jeden úspch, ne sice ve svém sporu

s církví, ale ve svém rozšíení územním. Tenkrát teprve

bylo mu získáno Slovensko a pojištno jeho trvalé

sblížení s ostatním národem, jehož jedna vtev je obý-

vala, aspo ideov.
Všeobecné podmínky, které, jak o tom byla svrchu

e, budily nespokojenost s daným stavem církve po

celém svt, dotýkaly se ovšem také zemí uherských a

tedy také Slovenska, a snad budoucí bádání také o

této vci bude moci nám povdti více. Ale ani kdyby
se tato nadje nesplnila, nemohlo by to píliš pe-
kvapovati, a jist není to jenom nedostatek pramen,
který zde padá na váhu. Pomry zemí uherských a
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zejména jejich vztahy ke kurii byly pece jen podstatn
rzné, Jesthže, jak jsme vidli, bylo teba zvláštních,

jinde se nedostavivších píin, aby z hnutí všeobecn
reformního stalo se náboženskonárodní hnutí husitské,

není jist njaké nedocenní v poznání, že jinde, ze-

jména na Slovensku, vývoj tak daleko ješt nedospl.

Vždyf ani Morava nedovedla tenkrát hned držeti stejný

krok s echami.
Než úpln bez jakýchkoliv nábhij nebo analogií

nebylo ani zde, a víme-li již, že k onm píinám, které

budoucímu hnutí i ve vrstvách lidových pomáhaly
aspo pipravovati pdu, náleží tak do jisté míry
lidové sektá8tví, stojí jist za povšimnutí, že také ono

dosti záhy nalezlo si cestu na Slovensko. Sice etné
hstiny papežské z 1. 1327 a 1330, naizující stíhání ka-

cí v Uhrách a zemích okolních, mají v první ad
na mysli Chorvatsko a Bosnu, ale již koncem 14. stol.

seznamy kacíských »mistr« jmenují vedle Jakuba z

Budína jakéhosi krejího Šimona, jehož psobišt v

Uhrách jmenuje se »Galicz«, možná že Hali ve stol.

Novohradské. A jestliže nadje, že po úspších inkvi-

sice v echách, na Morav, v Braniborsku a v Du-
rynsku také v Uhích a Rakousích pes tisíc kací
bude obráceno, nadje, již vyslovuje skladatel traktátu

proti Valdenským z r. 1395, mže se dliti mezi oba

státy, jež uvádí, Slovenska výslovn nejmenujíc, do-

vídáme se tém v tutéž chvíli, že Valdenští na Slo-

vensko pronikli skuten.
Byl to provinciái Coelestin na Ojbín, Petr Zwicker,

pravý virtuos umní inkvisitorského, jenž prosluv ped
tím rozsáhlými inkvisicemi v etných zemích jiných,

také v Cechách, na samém rozhraní obou století zahájil
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bedlivé pátrání po kacíích také v Uhrách se svým sou-

druhem v úad, jímž nebyl nikdo jiný nežli náš krajan

Martin, fará v Povicícli, rovnž smutn vyniknuvší
v tomto hrozném emesle. V 1. 1400—1401 psobí oba
jako inkvisitoi v diecési Ostihomské a Rábské a má-
me-li z druhého roku doklady jejich psobení v právo
od Dunaje, již v 1400 dostává se nám zpráv, které nás

zajímají více. Hned tenkrát, a tedy patrn hned na za-

átku své innosti zde, pišli na stopu široce rozvtve-
ného kacíství, jehož hlavním stediskem byla Trnava.
Znaný poet tchto Valdenských byl obeslán a vy-
šetován. Byli to skoro vesms Nmci, nkteí výslovn
piznávají, že pišli z Rakous, ale slyšíme také, že n-
kteí zdržují se v tchto krajinách a oddáni své víe
déle 30 let, což zajisté mohlo staiti, aby uení toto šíilo

se i mimo jejich kruh nebo aspo v nm pipravovalo
pdu rozvoji dalšímu.

Universita Pražská, po svém založení jediná ve

stední Evrop, pirozen lákala i vdychtivou mládež
z Uher, a jest známo, že mezi tmi hojnými studenty

z Uher v Praze pipomínanými, najde se nemalé pro-

cento tch, kdo pocházeli z míst a kraj slovenských,

.lest jist velmi pravdpodobné, že mezi nimi nechyblo
tch, kdo v Praze získáni byli také myšlenkám Huso-
vým. Poznáváme-li oddané stoupence Husovy mezi
chorvatskými studenty pražskými, sotva mohli úpln
lhostejnými zstati Slováci, tebas výslovných doklad
nemáme. Jisté však jest, že eští Husité sami se sympa-
tiemi nejbližšího souseda na jihovýchod poítali, odtud

zajímavé známé faktum, že pi slavnostním vyhlášení

ty artikul v obležené Praze vedle latiny, eštiny a

nminy mlo býti užito i jazyka uherského, podobn
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jako se tato otázka vyskytla pi vyhlášení kompaktát
v Jihlav, a tu jist i státní zetel, a v prvém pípad
i zení k uherským kižákm, psobily spolu. Není tedy

ani toho radno peceovati, zvlášt když také jinak jest

patrno, že nkteré pedpoklady byly mylné. Aspo onen

Briccius de Buda, rektor university pražské r. 1416.,

jenž tak vele ujímal se píslušník university, stoupenc
Husových, upálených v Olomouci, není asi, jak myslil

Jireek, Brikcí z Budína, nýbrž Cech Brikcí z Búdy, ne

neznámý mistr eského pvodu, potom v Beroun
zahynuvší.

Ze všeho jest patrno, že možnosti vliv husitských

na Slováky v Praze studující vyluovati nelze, i když
nemáme doklad o jejich potomním psobení v tomto

smru. Nebo není dokladem o slovenském psobení,
co potom slyšíme pece a velmi záhy. Již r. 1419 byl od
M. Pavla z Prahy, lena koleje Všech sv. v Praze a

faráe -v Dolanech na Morav, kanovník nitranský, M.
Jan Laurinv z Raic obvinn u biskupa Hynka a kon-

sistoe nitranské z píchylnosti k husitství, zaež byl

od biskupa prohlášen za sesazena, zbaven prebendy a

ješt oloupen o šatstvo, knihy, kon a jiný majetek.

O tom, že tento M. Jan Laurinv z Raic stoupencem

Husovým vskutku byl, pochybovati nelze, ale pro naše

théma mnoho z toho neplyne. Tím, že byl kanovníkem
v Slovenské Nite, není ješt dokázáno, že sám pocházel

ze Slovenska, mimo to však žaloby proti nmu netýkají

se jeho psobení v Nite, nýbrž lánk, kterých r. 1417

hájil v Praze na uni^^^ersit.

A tak zatím nelze než opakovati, že uritých stop

není, teba také na Slovensku pda pro uení Husovo
jist byla pipravena. Ale ovšem nechyblo ani toho,
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CO mohlo rozvádti. Ve vojsku Zikmundov mezi tmi
»Uhry«, kteí se v nm pipomínají, byli jist i Cecho-
slováci, a porážky, jichž se tím stávaH úastni, sotva

mohly buditi sympatie. A také slavné jízdy eské do
Uher byly, jist nkdy zasahujíce i ásti Slovenska,

spíše zpsobilé naplovati hrzou, a tomu tak nebylo

vždy.

Byla to pedevším slavná sedmidenní výprava 2iž-

kova do Uher r. 1423, která spíše pobízela k obdivu,

když Žižka, vpadnuv do Uher pes Skalici a Senici, pro-

nikl tém až k Dunaji a Ostihomu a provedl odtud,

napaden byv pesilou uherskou, jeden z nejskvlejších

ústup, jaké znají djiny válenictví a jímž si dobyl ná-

vratu, vítzn odrážeje útoky uherské, pes, eku Nitru

a Váh a pes Trnavu zpt. Tebas jist slovenské oby-

vatelstvo nevítalo 2ižky, pece výprava, pi níž k ple-

nní nebylo mnoho píležitosti, nezstavila ani odporu,

hrdinství imponovalo vždy. Jiného rázu byly potom
další výpravy, které podnikaly roty táborské i sirotí;

tak r. 1428 dochází k veliké výprav, jíž širé kraje

zhoubn poplenny, opt r. 1430 vojsko sirotí podniká

zhoubný vpád od strany rakouské až po Trnavu, kde

dobyli slavného vítzství, pi nmž však hejtman Velek

Koudelník zahynul, r. 1431 spojená vojska táborská a

sirotí vítzn pronikají pes Váh až k Nite, kde ne-

shody v dlení bohaté koisti pimly Prokopa Holého
k návratu, ímž Sirotci oslabeni a donuceni k ústupu,

sledovanému nepítelem ne bez znaných škod vojska

eského, ale pece ne s úplným neúspchem; a zase

r. 1433 táborský hejtman Jan Pardus z Hrádku náhle

vpadnuv do Spiše, tentokrát z Polska, a zmocniv se
^

Kežmarku s hojnou koistí, rozmnožil ji ješt více dalším

pochodem na západ pes Kremnici a stolici Turanskou.



97

Výpravy takové byly vypoítány pedevším na
hojnou koist a poškození nepítele zpustošením jeho

území a málo se tedy hodily k šíení nových nauk, leda

násilím, což zase nemohlo býti trvalé, když krajiny ne-

zstaly obsazeny. Podivnou náhodou však práv nyní,

kdy více bylo toho,, co dvojilo, než toho, co spojovalo,

slyšíme pojednou o neobyejných úspších husitské pro-

pagandy na Slovensku.

Není-li omyl v chronologii tradin pijímané, byla

by práv léta 1432—1440 dobou neobyejného vzrstu
husitství v Uhrách. Aspo papežský inkvisitor Jakub dc

Monte Brandono, také dc Marchia i jinak zvaný, mino-

rita, jenž prý v naznaeném období psobil v Uhrách
a Sedmihradech, chlubí se, že ml initi s ohromným
množstvím husitských kací — za jediný rok prý jich

obrátil 55.000. íslo jest jist nadsazeno a snad vtší
poet nul na konci spadá na úet výchlubnosti inkvisi-

torovy a zvehování vlastních zásluh. Ale že zpráva
není, i když nadsazená, pece úpln vymyšlena, o tom
nelze pochybovati. Inkvisitor sám zachoval nám bludy

tchto kací, a ukazuje-li se eský pvod jejich uení
hned lánkem prvním, že všickni jsou povinni pijímati

pod obojí, lánky další, a mnohý jist jest zkroucen i.

vymyšlen vbec, urují tento pvod ješt blíže. lánky,
jako hned druhý, že pi mši staí ísti epištolu a evan-

gelium bez ornátu i bez oltáe a kdekoli, a ovšem ne-

úplný, nebo výtka, že po -vcují víno v devných ná-

dobách, uení, že staí zákon boží a neteba lidských,

papežských a císaských, že všichni lidé jsou bratí a

etné jiné, teba tendenn zahrocené, ukazují neklamn
pvod táborský.

O tom tedy, že již v tchto letech husitství nalezlo

z c;jin feskoslovenských. 7



pístupu do tchto krajin, nelze pochybovati, ale mén
snadné jest vysvtliti to. Úpln bez prostedk ovšem
nejsme. Za oné ne píliš šastné výpravy r. 1431 jeden

z hejtman, Jan. Šmikouský^ze Záru, opanoval Topol-

any a dovedl se zde i v okolí udržeti do r. 1435, kdy
je vydal Zikmundovi. O rok pozdji, 1432, lestným pe-
padením padla v ruce Sirotk Trnava a zstala jim rov-

nž do r. 1435, Odtud tedy husitská propaganda mohla
vycházeti, ale sotva v tom rozsahu, aby ísla inkvisito-

rova, i když je znan redukujeme, dala se tím vysvt-
liti. A stejn nestaí k vysvtlení výklad, že Valdenští,

jichž inkvisice nemohla vyhubiti, posíleni husitstvím sa-

mým i jeho blízkostí, splynuli s ním. Ani jich nemohlo
býti tolik.

Bud jak bud, tolik je jisto, že husitství v tchto kra-

jích nabylo již njakým zpsobem pdy, když mu no-

vého a trvalého osvžení a posílení získalo panství Jana

Jiskry na Slovensku, které mlo potrvati delší adu let.

Jan Jiskra z Brandýsa, šlechtic asi moravského p-
vodu, když se ujímaK vlády nad horní zemí, již potom
tak dlouho a tak slavn ml držeti, nepicházel do teh-

dejších Uher po prvé. Vycviiv se v umní váleném
jednak v cizin — zdá se, že i ve službách Benátan
proti Turkm, — ale jist také doma, nebo práv vý-

borné ovládání svérázné eské taktiky s vozovou hrad-

bou pomohlo mu k prvnímu vtšímu úspchu, po prvé

vynikl jako náelník pomocného sboru, který krátce

ped svou smrtí r. 1437 z táborských bojovník proti

Turkm najal a do Uher vypravil král Zikmund. Tento

eský houf, plaviv se po Dunaji až do Blehradu, zna-

menit prý pispl k úspchu bojujícího zde vojska uher-

ského a polského a k vypuzení Turk ze Srbska.
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Zstávaje po smrti Zikmundov ve službách jeho zet
krále Albrechta, konal také jemu platné služby, jimiž na
sebe upozornil jeho vdovu královnu Alžbtu. Pedevším
jemu svila ovdovlá dcera nkdy Zikmundova hájení

práv svého syna Ladislava, po smrti otcov narozeného,

ke korun uherské. Zaátek jeho panství tvoily Košice

a nkterá jiná nmecká msta, ale velmi záhy již »nej-

vyšší kapitán« dovedl rozšíiti moc svoji mnohem dále,

a stav se po smrti Alžbtin (1442) tém jedinou opo-

rou jejího mladikého synka, opravdu zachránil mu ko-

runu, a to na vlastní útraty, nebo vojsko musil vydržo-
vati sám. To ovšem nebylo možno jinak, než zakládáním

a šíením pevného panství, arci pod svrchovaností krá-

lovou. Stávalo se tak ovšem mocí a zbraní, ale nebyly

to samozvané úchvaty nebo loupež. V bojích o to svá-

dných vynikl Jiskra sám i jeho eští hejtmane Jan Ta-
lafús z Ostrova, Val^ata. Brcal z Dobré a etní jiní,

k nimž však záhy již pidávali se hejtmane i bojovníci

pvodu slovenského. Ale nebyl to vždy jen boj. jímž

svj vliv šíil. Dovedl najíti dohodnutí i s nespolehlivým

Pankrácem ze Sv. Mikuláše, jenž. slovenský šlechtic,

užíval souasných zmatk k zakládání samostatného

panství hlavn ve stolici Turanské, jako inili i brati

Komorovští, zejména Petr v Liptovsku, Jiskroví arci

pátelsky oddaní. Ano na as dovedl Jiskra pipoutati

k sob i Vaka z Rachmanova, ili Mladvaka, jenž

v ele í^mlých rot, hlavn eskými hejtmany vedených,

v nejzápadnjší stran tehdejších Uher provozoval e-
meslo tém loupežné.

Byl-li Pankrác ze Sv. Mikuláše Slovák, jenž si ve

zmatcích souasn budoval samostatné panství, nebyl

ovšem jediný, kdo se o to pokoušel a také Jiskra nebyl
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jediný ech, kterého sem emeslo válené zaválo. Již

díve, zdá se, vystupuje v tchto stranách Petr Aksamit
z Lidovic, eský zeman z Táborská, náelník zvlášt-

ního »bratrstva«, podle všeho po zpsobu táborském
válen organisovaného, o jehož vojenskou sílu se opí-

raje, šíil zpsobem dosti krutým své panství v tchto
stranách, než se odhodlal pro spolený prospch pod-

íditi své zájmy snahám Jiskrovým.

Vším tím moc Jiskrová stoupla neobyejn. Maje
vlastním sídlem Zvolen, ovládal odtud celou horní zemí,

jeho rozkazu poslouchaly za nejvtšího rozmachu jeho

moci širé kraje od Váhu za Humenné, od hranic pol-

ských až po Ipolu, tenkrát moc jeho objímiala stolici

Nitranskou, Zvolenskou, Oravskou, Qemerskou, Šaryš-

skou. Spišskou, Zemplínskou, Abaujskou, Novohradskou,
v jednotlivj^ch hradech, bud nov zbudovaných nebo

aspo nov zpevnných ml své posádky s hejtmany

eskými i slovenskými, jichž poslouchalo celé okolí,

takže smle mohl odmítati poslušenství, když se ho

domáhal Jan Huady, od roku 1446 gubernátor Uher.

Jiskra, uznávaje nad sebou jenom krále, jemuž vždy
vrnost zachoval, odmítl podrobiti se a dovedl své

samostanosti uhájiti i rozšíiti vítznými boji. Již roku

1442 zmail pokus o své vypuzení z Košic porážkou

iMaarú pod Perényim, roku 1449 porazil vojsko ma-
arské pod švakrem gubernátorovým Szekelym u So-

moše a válené potom zakroení Huadovo nemlo
jiného výsledku, než poplenní jisté ásti území Jiskrová

a vzetí hradu Moldavy. Tenkrát král polský zprosted-

koval pímí (roku 1450), ale nepátelství vrátilo se

záhy; 7. záí došlo k slavné bitv u Luence, úplnému

vítzství hrstky Cech nad ohromnou pesilou ma-'



101

(Tarskou, takže maarští spisovatelé, aby to zakryli,

mluví o zrad, arci bez dvod. A teba potom liuady
dobyl nkterých úspch, mír pozdji smluvený pii-
nním Jiího z Podbrad zstavil Jiskru v jeho moci
a pinesl mu i odškodnní hmotné.

.

Co se nepodailo násilím, podailo se milostí králov-

skou. Ladislav, pijav 1453 korunu, odškodnil Huada,
který jeho moc ohrožoval, za složení gubernátorství

velmi bohat, odmnil Jiskru, který mu na svj náklad

korunu zachránil — propuštním. Habsburská vdnost
mla v djinách, v nichž jest tak povstná, o doklad

více. Urážka cítila se obecn, v souasných pramenech
ozývají se obavy, že se Jiskra nespokojí, že vytrvá ve

vzdoru nyní již proti králi. Ale nestalo se tak; v podivu-

hodném sebeovládání Jiskra ustoupil. Ale to nezname-
nalo ješt konec.

Z tch, kdo úastnili se jeho boj a vítzství, nesou-

hlasili všichni, ba nesouhlasila vtšina. Petr Aksamit
postavil se jim v elo a veliká ást hejtman i lidu vo-

jenského. Cech, Slovák i Rusín a j. šla za ním, jsouc

ochotna neustoupiti. A mohli se toho odvážiti, moc jejich

byla znaná, náležel jim hrad Spišský, Šaryšský i jiné

hrady a v nkolika souasných pramenech vytýká se

zejména založení nového Tábora u Hrabušic pod Ze-

lenou horou, ímž Aksamit patrn nejvíce podráždil ne-

pítele. Obavy, s jakými jeho smlý podnik sledován,

vystupují nejpatrnji urážkami a nadávkami, jimiž ho
zahrnují souvké prameny nepátelské, vymýšlejíce na

jeho potupu i nejhrubší pomluvy.
Není zde možno kriticky sledovati zprávy o tchto

»bratících«, pozdji také »žebráci« zvaných, o jejich

porážkách a úspších, násilnostech i vyjednáváních,
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O jejich politické síle, jež z nich inila skoro velmoc.
Ostatn to jsou celkem vci, jež pro naši otázku ne-

mají vtší dležitosti, jako pro nás jenom podízenjší
význam má, že do dalších událostí Jiskra zasáhl ješt
jednou. Když po smrti Ladislava Pohrobka r. 1457 na u-

herský trn byl povolán Matiáš Korvín, syn Huadv, Ji-

skra vzepel se tomu a pokusiv se nejprve v Polsku o kan-

didaturu na trn uherský, spokojoval se potom aspo
psobením nesnází novému králi. Bojm a rozmíškám
uinilo konec, a ne docela, narovnání, jež zprostedko-
val tchán Matiášv, tou dobou již král eský, Jií z Po-
dbrad slavné pamti r. 1462.

Tou dobou také význam »bratrstva« byl již znien.

Poteni z ásti v bojích stran, vstupujíce za žold do

služeb uherských a z nich do jiných, válen sice stejn
organisováni, ale politicky již bezvýznamní, a vnit
také z rozliných živl složeni a i mezi sebou rozdvojeni

a rozdleni, ve víru boulivých událostí znenáhla mizejí.

Sem náleží také závrená episoda Jiráskova »Bratr-

stva«, zniení jedné skupiny, vedené Janem Švehlou,

dobytím jejich opevnní u Kostolan blíž Trnavy v ledau

r. 1467 skrze krále Matiáše a hanebným pokutováním
všech, kdo vyvázli životem s vdcem Švehlou v ele,

na šibenici.

Nebyl sice ani to ješt konec, i pozdji eští bojov-

níci hromadn vystupují v Uhích; ona povstná »erná
rota« Matiášova vtšinou skládala se z echoslovák.
Ale to již nemá významu Pomáhají leda udržovati, co

se ped tím již dostavilo bez nich. Nebo význam této

eské episody na Slovensku nctkví jen v tomto novém
záblesku válené slávy, nýbrž v tom, co pinášela pro

život vnitní.
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VI.

z doby romantismu zbyl historii, a lze snad íci lid-

stvu vbec, obdiv pro skvlé iny válené. Doba dnešní

soudí stízlivji, a jestliže vda historická nevidí dnes

svj pední cíl v líení válek a vraždní, nýbrž v po-

znání hlubší souvislosti vývojové, v postižení a zachy-
cení vnitního kulturního pokroku, jest to zmna jist

prospšná a vítaná. Ale tím není sprovozena se svta
ta pravda, že pokrok lidstva vycházel obas i z pohe-
biš tisíc, že vývoj kultury vyrstal nezídka z pdy
zmrvené popelem spáleniš, že slunce osvty mohlo se

plnji rozzáiti teprve po vymanní z krvavé záplavy
historického úsvitu. Neobrazn eeno znamená to, že

duchovní pokrok jest nerozlun spjat s djinami styk
hmotných, že obé vyvíjí se soubžn nebo vzájemnou
podporou, že tedy ani zjev válených nelze z líení

historického vyluovati.

.Nic není nebezpenjší a nesprávnjší, než pokus,

ešiti složité zjevy historické jednoduchými formulemi,

teba je pojímati v celé jejich složitosti, hledti ke všem
okolnostem, které je podmiovaly a pi nich psobily.

Ostatn kult slávy válené, teba romantismem vyp-
stován, nebyl jím zrozen, jest mnohem starší, snad tak

starý, jako lidstvo samo a tkví v samé jeho povaze.

Dnes ovšem, po hrzách, které jsme zažili a jimiž

dosud trpíme, bylo by tžko psáti apologii války a nikdo

se jist o to nepokusí. Válka jest a zstane zjevem bar-

barským. Ale zase tím není a nechce býti eeno, že

by pojmy válka a pokrok se vyluovaly, že by i zjev

tak nekulturní, jako je válka, nemohl také býti pomoc-
níkem kultury. Mže znamenati jist v nem i pokrok,

teba jednostranný, mže asto pispívati a skuten
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asto pispívala k rozšíení kulturních obzor, ale mže
také, a na tom záleží nejvíce, státi se i prostedkem
pokroku a kulturního vzrstu.

Jestliže v dob husitské právem spatujeme nejslav-

njší dobu svých djin, není to jen pro ona skvlá ví-

tzství nad celým svtem, a ani jich nebudeme pod-
ceovati, není to pro tch nkolik tisíc kižák, zabitých

novými prostedky válenými, a ani tohoto pokroku
nebudeme neuznávati, nýbrž proto, že malý národ od-

vážil se hrdinného zápasu proti všem v zájmu idee

vyšší. Zde skuten i tak barbarský zjev, jako je válka,

sloužil vznešené idei lidství.

Úvahy podobné mohou se v menších rozmrech vrá-

titi, pozorujeme-li dobu vlády Jiskrový na Slovensku,

jak jsem to již pedešle naznail. Jest to doba nového
rozkvtu válené slávy husitské, jež zasluhuje, abychom
se jí obdivovali a u níž není píin za ni se stydti, ale

v této válené sláv nebo jen v ní význam této episody

netkví. Jestliže zemane slovenští vstupovali do rot Ji-

skrových jako hejtmane nebo se do nich hrnuli jako

jízdní bojovníci, byla píinou toho i válená sláva sama
i správnost Jiskrová v placení žoldu a snad i hospodá-
ské otázky v pomru k znmeným mstm, ale vedle

toho hlásí se již také vdomí jiné. Panství Jiskrovo na

horní zemi jménem krále vykonávané mlo známku legi-

timity, ale bylo skuten samostatné a zejména sou-

vislost s ostatními Uhrami byla tém pervána. Vdomí
státní píslušnosti jest tém zatlaováno uvdomováním
rozdílu také národního. 1 když snad na poátku nebyl

to hybný motiv vstupování do vojska Jiskrová, jist

musilo se dostaviti. A to ovšem také jinými vlivy bylo

síleno dále.
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Jako Jiskra byl Cech, také jeho okolí bylo eské,
jeho úadování bylo eské. Nebyla to úplná novota, s

eskými listinami z uherské královské kanceláe setká-

váme se již díve, již od dob Zikmundových a nebylo-li

užití eštiny v nich nahodilé, nýbrž úmyslné, mlo-li

jím býti docíleno srozumitelnosti a volena-li k tomu ú-

elu eština, není v tom njaké pohrdání sloveninou,

teba lze pipustiti, že na to nikdo nepomyslil, ponvadž
pomry byly jiné, nýbrž jest to jist také, i když pipu-
stíme, že písa Slovák v královské kancelái nebylo,

zárove svdectvím poznání o jednot obojího náeí,
jež v tu chvíli menšího ješt odlišení dialektického byla

arci nápadnjší. Ale to zase v dalším postupu vedlo

k tomu, že se eská správa Jiskrová nemohla nebo brzo

pestala jeviti cizí, a pi faktické samostatnosti Sloven-

ska vdomí národní jednoty síleno tím ješt více. A tak

vnitních pojítek pibývalo.

Jak doteno, vykonával Jiskra svoji moc skrze své

posádky a jejich hejtmany na jednotlivých hradech a

tvrzích. Nelze ovšem mysliti, že by vdomí kmenové
souvislosti bylo tuto moc zmírovalo, jako ani podda-
ným neinilo bemen lehími. Pece však pro poddané,
navyklé nésti trpliv povinnosti i ústrky od vrchností,

nebylo bez významu, že se jim tato nadvláda zejména
politickou svou stránkou jaksi pibližovala a zdomáco-
vala, spojujíc vždy více tídu panujících s vrstvou pod-
daných.

Zvlášt po této stránce dostává se nám doklad vý-
slovných a zajímavých. Souasný djepisec Thurocz s

rozhoeným podivením zaznamenává o Bratících, kteí
jsou mu ovšem vetelci a loupežníky, že se na Sloven-
sku žení a domácnosti zakládají, jako by v Uhrách vn
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!( n, vychází zetehi, že jsou mínni také bojovníci

Jisl. ivi. Zetelnjšího dokladu o zdomácnní nové vlády
sotva lze si páti.

Palacký, neuvádje doklad, zmiuje se také o pí-
livu mírných osadník z Cech i Moravy do území Ji-

skrová, jejichž potomci se v zemi zachovali a není, tu-

ším, píiny pochybovati o tom, tebas doklad neznám.
Bylo by to ovšem znamenalo nové posílení, ale toho

vlastn nebylo ani zapotebí. Ke všemu co spojovalo a

co bylo dáno pirozenými podmínkami i šastnými okol-

nostmi, pistupovalo ješt pojítko v této dob snad nej-

silnjší — stejné náboženství, náboženství, lze íci, ná-

rodní.

Slyšeli jsme již zprávy o šíení husitství v tchto stra-

nách již z ásti díve, než zde panství eské zapustilo

koeny a víme také, že o jejich vcném základ nelze

pochybovati. A jest tedy vlastn samozejmé, že nyní

pod eským panstvím eská víra šíila se ješt více.

Ovšem roty žoldnéské nebývají vhodnými misionái,

ale nesmíme zapomenouti, že zejména táborství — a

z nho vyšly snad všecky tyto roty — ani v dob uvol-

nní kázn a písných zásad mravních nepozbylo nikdy

své hluboké religiosnosti, že snad nikdy v táborské rot
nechybl knz a konen také v neposlední míe i pod-

manivosti tohoto uení, jež jsouc svojí krajní jednodu-

chostí úplným popením toho, co tížilo nejvíce, získá-

valo prostotou a srozumitelností svých bohoslužeb. Kdy-
by pro to bylo zapotebí doklad, mže ho nabídnouti

i dnešní doba svými eskými modlitbami v evangelické

církvi slovenské od poátku se udrževšími.

Jest dále také pravdpodobné, že poteby nové na-
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uky vedly i k stavb nových kostel nebo ozdobování
starých symbolem husitské víry, kalichem. O této vci
bylo již dosti psáno, nelze však o to se dosud opíti.

Výsledky stízlivého bádání "kloní se spíše k závrm
negativním, a zejména nelze této stránky pi dnešním
stavu bádání užívati za doklad o šíení husitství.

Bez dokladu však pec;: nejsme. Již r. 1449, tedy ped
uplynutím prvého desetiletí vlády Jiskrový a Aksami-
tový, stžují si kn^-ží kaíoliíí na .jezdu v Pešti, že ti

nenávidní Cechové znan rozšíili husitské kacíství.

Ve stolici Spišské a Šaryšské již v etných kostelích

farních podává se pod obojí. Jist ani pozdji nebylo
jinak, spíše podmínky byly ješt píznivjší.

Vláda Jiskrová nad horní zemí a tedy pevaha živlu

eského za podmínek klidnému spolužití píznivjších,

(aspo nerušených tak asto jako pozdji událostmi vá-

lenými) potrvala celkem 12 let. Jest to doba píliš krát-

ká, aby staila k penárodnní lidu jiné, by i píbuzné
národnosti, ale jist dostatená, aby trval,' probudila

uspané a tlumené vdomí národní jednoty. A po této

stránce tato eská episoda své poslání plní skvle a zde

také úinky byly trvalé pes píští nepíze pomr.
Nejvýše snad lze ceniti vlivy husitství, jimiž pede-

vším získán kostel. Sice ani zde nebylo bez otes, ale

to jest bezpené, že husitství, vystídáno pozdji z ásti
i bratrstvím, zde pipravovalo pdu reformaci, která

tyto vlivy pomáhala zachrániti na trvalo. Ale ani po
stránce politické, vždy ovšem v souvislosti s národní,

nelze toho podceovati. eština stává se takoka úed-
ním jazykem na Slovensku, listin eských pibývá a také

zde lze zajímavým zpsobem zjistiti uritou souvislost

a jisté vztahy k nálad náboženské. Czambel zjistil, že
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eských nebo eskoslovenských Hstin poetn pibývá
se šíením reformace, jež se ujala ddictví po husitech.

Alevuaný dosah má jist i faktum, na nž rovnž upo-

zornil, že také v Oravsku i Liptovsku. kde v 16. stol.

evangelických církví tém nebylo, došla eština zna-
ného rozšíení.

To vše jist ukazuje, že sice eské vlivy na Sloven-

sku v dob husitské nemohly ovšem zpsobiti penárod-

nní, ale jist probudily vdomí národní jednoty, ano

probudily v jistém smyslu i vdomí politické, jehož již

nebylo možno zniiti, i když se píznivé podmínky znovu

zhoršily.

Nezdálo se pvodn, že k tomu dojde hned. Ovšem
nesmíme do potu kladných veliin klásti na p. faktum,

že král Matláš, ztráviv sám ást mládí v Cechách, od-

kud si i první cho pivedl, sám uml esky a že také

z jeho kanceláe vycházely listiny eské. To zajisté bylo

jen vlivem setrvanosti a nejvýš jen svdectvím, že po-

mry, jež se nezmnily, setrvání pi staré praxi dopo-

ruovaly. Nikomu jist nepipadne hledati v Matiášovi

uvdomlé nebo jen bezdné sympatie slovenské.

A nebyly to tedy dvody podobné, které r. 1471,

když eský trn se uprázdnil smrtí velikého krále Jiího

z Podbrad, nadhodily otázku jeho kandidatury, otázku

jeho povolání na eský trn, o nž ovšem i Matláš sám
stál. Také to jest zjev, nad nímž i dnes lze se zamysliti

a o nmž, i když nepeceujeme vlivu individua na d-
jinný vývoj, snad by bylo lze pipustiti, že by byl mohl

pispti k posunutí vývoje eských djin smrem pon-
kud jiným. Silná ruka Matiášova jist mohla eskému
vývoji prospti více, než vláda chabého Vladislava Ja-

gelovce, a sotva asi mohlo zstati bez významu, kdyby
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bylo v tchto okolnostech nastalo spojení Cech a Uher,

k nmuž došlo o dvacet let pozdji.

Ale pece nelze se diviti, že k tomu nedošlo, naopak
lze to pln pochopiti. Mohl-li Matiáš poítati na uritou
stranu ve šlecht eské, nepivedly ji do jeho tábora

tyto úvahy, nýbrž zetele hmotné, a kdyby i ostatní

šlechta byla dovedla oceniti pednosti Matiášovy a vý-

hody tohoto spojení, nelze jí initi výtky, že se nemohla
rozeháti pro vrolonmého a úskoného panovníka, který

z pouhé ctižádosti a hrabivosti propjil se za nástroj

mstivého papeže proti nejvtšímu eskému králi, svému
\lastnímu tchánu.

Ostatn zmnou njakou, snad prospšnou, byla by
\láda Matiášova mohla zpsobiti toliko v Cechách sa-

mých, pro pomr Cech a Slovák nebylo by to zna-

menalo mnoho, když Matiáš od r. 1479 byl také pánem
Moravy a blízké styky, minulostí dané, po pedcháze-
jícím probuzení Slovenska osvženy trvaly dále.

Po smrti Matiášov dochází k tomu, co za jeho ži-

vota nebylo možno. Koruna eská a uherská spojeny na
jednch skráních Vladislava Jagelovce, panovníka, jenž

na veliké úkoly, které ho oekávaly, naprosto nestail.

Není ovšem pochybnosti, že živé styky obou vtví jed-

noho národa, tak slibn zahájené a vlastn trvale ne-

perušené, trvaly dále, že Slovensko zstává zase v ts-
ném spojení s národním životem eským, teba nikoli

bez uritých promn. Ani osoba jednoho panovníka ne-

dovedla vytvoiti jednoho státního celku, zvlášt když
to byl panovník tak slabý, jako byl Vladislav, akoliv
jim vládl jeden král, Cechoslováci zstávali rozdleni
ve dva státní útvary, rozdílná státní píslušnost trvala

dále a pohlcovala všecek zájem politický.
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Nebylo divu, když politickým initelem vždy ješt
byla šlechta, jen z ásti msta, obojí tou dobou v Cechách
eská, ale v Uhích v pomrech nezmnných. O lid

ovšem se nikdo nestaral, tím mén o jeho vnitní život.

A práv proto mlo tím vtší význam ono probuzení a

uvdomní kmenové souvislosti, které nedávno uvede-
nými již cestami se dostavivši, i nyní trvalo nezmnn
dálj. Vzdálen úastenství a pímého, rozhodujícího vsa-
hování do vnjších djin politických, lid slovenský jako

díve i nyní žil svým vlastním životem vnitním, jenže

nyní také tento život mohl býti uvdomlejší, intensiv-

njší, hlubší, než tomu bývalo díve. A práv proto stopy

toho nyní pronikají i na venek.

Na poátku 16. stol. Dubrovan Lodovico Cerra, zná-

mjší pod svým spisovatelským jménem Tubero, uvádí

již výslovn, což ped tím se nikdy nestávalo, že

v Uhích bydlí nkolik národ rozdílných, z nichž na
prvém míst jmenuje Slovany (Sclaveni), které prý Uhi
nazývají Qóthy, pronášejíce však první písmeno jako

»t«, tedy Tóth. Domnívá se, že mají stejný jazyk jako

Illyrové, ale že jich s nimi neztotožuje, vidti z toho,

že jemu maarský jazyk poíná teprve za ekou Dra-

vou a že jím mluví také všichni obyvatelé za Dunajem,
mimo Qóty, tedy Slováky, a že hned potom dodává, že

také jazyk eský, polský a illyrský jest týž. Tenkráte

tedy již vdomí o národní samostatnosti Slovák a o je-

jich píbuznosti s jinými Slovany proniklo, jist pokrok,

vysvtlitelný nejlépe také prohloubením jejich vnitního

života. A toto vdomí potom již nemizí.

Po bitv u Moháe koruna eská i uherská zstaly
spojeny a pidružily se k nim i zem alpské. Rakousko,
které do nedávná trvalo pod panstvím Habsburk. Ale
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na venek nezmnilo se tém nic, pes optované po-

kusy Habsburk užší sblížení se nepodailo, národ náš

zstává co do státoprávní píslušnosti rozdlen mezi

dva státy, jsa si blízek vnitním životem toliko, který

ovšem z volného národního života eského erpá posilu

neochabujícími styky.

Proti Ferdinandovi však po celou dobu i^vého života

stojí Jan Z á p o 1 s k ý, potomek staré šlechtické rodiny

slovenské, od jehož pedk i od nho samého známe
eskoslovenské listiny. Ale zase ovšem z okolnosti, že

ustupoval nutnosti, nic nelze souditi o vli neSo ochot
k tomu, nelze vnášeti do doby, eho \f ní není. Jist

nelze pochybovati, že Zápolský Slovákem se necítil, že

v jeho odboji proti Ferdinandovi nehraje úlohy moment
národní, nebo aspo ne eskoslovensky národní. Nelze

mu vytýkati, že nepoznal, eho doba jeho nepoznala v-
bec, ale nelze ani jím se honositi.

A zdálo se opravdu, jako by se vracely doby, kdy
státní zájem pohlcoval všecko. Djiny uherské se od
vniknutí Turk do stedu království na dobu delší jed-

noho století sousteují z veliké ásti na horní zemi, jež

záplavy turecké zstala ušetena. I nyní zase v tch
neustávajících bojích, pokud se jich vedle najatých žold-

né úastnilo také obyvatelstvo domácí, lví podíl pi-
padal Slovákm — a mnohá stará národní píse objeví

se tu jako cenný pramen historický, kterému se dosud
nevnovalo náležité pozornosti, — ale zase, jako kdysi

je to podnikání v cizích službách. Nepadá sice na n po-

tupa porážek, ale nepipadá jim ani sláva vítzství. A
na djinách tchto súastnni, nesrstají s nimi.

A tak míjí léta, míjí desítiletí, národ ve dva státy

rozdlený jen v jedné své ásti smí se tšiti plnému roz-
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voji politických práv, v druhé, bez nich, musí se spo-

kojovati jen posilou, již mu poskytuje pro jeho duchovní
život a v jeho duševních potebách jeho šastnjší ást.
Ale zárove bhzí se již doba, kdy nastane pevrat tém
úphiý, kdy i tato ujamená ást bude moci opláceti, co,

ochotn nabízeno, ráda pijímala.

Stálé nebezpeenství turecké, ukládajíc vtší šetrnost,

doporuovanou i astými pokusy o její vynucení, kde
jí nebylo, zjednávalo Uhrám vždy vtší míry svobod
stavovských, z nichž pro lid mla cenu zvlášt vtší
volnost náboženská, jíž tšili se s jinými zvlášt také

evangelíci slovenští, z ásti potomci husit, i když také

jinými vlivy, a v nich arci i eskými, sílení a množení.

Bílá Hora a násilný pevrat v Cechách, jenž se tímto

jménem vyznauje, následky svými zasahuje i Sloven-

sko, ovšem jinak než Cechy. Nemíním tmito slovy

vzpomínati známého faktu, že raezi tmi 27 slavnými

mucníky, jak je nazvala souasná zbožná úcta, kteí
dne 21. ervna 1621 zahynuli na rynku Staromstském
rukou katovou, byl také slavný Jan Jesenius, pvodem
Slovák, teba rodištm i vychováním odcizený, ale mí-

ním to, co lze nazvati štstím v neštstí. Jestliže již

díve styky zvlášt nekatolík (a také katolík) se Slo-

venskem bývaly hojné, docházelo-li k jakési výmn,
nalézáme-li hojn Slovák v Cechách a nejednoho echa
na Slovensku, nyní v tom, arci jen jedním smrem, po-

krauje nutnost.

Velmi silný proud exulant, zejména z Moravy,
obrátil se na Slovensko, kde byl ochotn pijat. Podnes
ješt zaznívá vzpomínka na to ze známé písn, jež vzpo-

mínajíc Prahy, Vltavy i ztráty všeho mimo bibli kra-

lickou a Labyrint svta, koní se slovy:
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Tatry, vy pijmte
nás v té úzkosti,

u vás chceme žíti

i složiti kosti.

Mnozí z exulant záhy zaujímají vlivná i estná posta-

vení, i jako správcové církevní i jinak, všichni odvdují
se za pohostinství obtavou oddaností a prací, zvlášt
tomu povdni, že smH, pedevším Bratí, i své sbory
zakládati. Sem mezi tyto exulanty a na jejich pání pi-
chází na jae r. 1650 ten, jehož báse v strašlivých chví-

lích utrpení pro vlastní útchu vzniklá bývala útchou
také jim, slavný Jan Amos Komenský, zde se setkává
s etnými známými a také s nkdejším spolužákem ze

školy strážnické, Mikulášem Drábíkem, jenž ml tak

znanou hráti úlohu v jeho dalším život.

Komenský byl k této návštv vedle pání svých
souvrc pohnut pozváním, již druhým, ze Sedmihrad.

Tentokrát kníže Sigmund Rákóczy zval slovutného pe-

dagoga svtového jména k oprav svého školství. Stojí

jist za zmínku, že ve svém památném spise »Gentis

felicitas«, na dvoe bratra a nástupce Zikmundova Jií-

ho vzniklém, Komenský výslovn vzpomíná opt pestré-

ho národního složení Uher i panství Rákóczyho, vzpo-

mínaje zvlášt Slovan, prastarého osídlení a tebas
ovšem, dotýkaje se dále vladaských povinností ve stát
mnohojazyném, o Slovácích (ale ani o jiných národech)

výslovn již nemluví, podle jeho pedagogických zásad

jinde odvodnných, jest dostaten možno rozumti, co

míní, když s hrzou upozoruje, že v celém království,

pokud jest obýváno Maary, není jediné školy mate-
ského jazyka. Myslím, že není odvážno souditi z toho,

z djin eskoslovenskýcli. 8
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Že Slovensko bez tchto škol nebylo, když zejména bra-

trská církev — a církvím náležela tenkrát pée o školy
— této povinnosti vždy dbala.

Byl-li úel pozvání didaktický i pedagogický — a

není zde možno vzpomínati, jak mu Komenský vyhovl, —
Komenský sám spojoval s ním i poslání politické, v

nmž ho zvlášt Drabík svými revelacemi hledl utvrditi.

Jest odjinud dostaten známo ono velikolepé a neúmor-
né úsilí Komenského, jehož víry ve zdar žádný neúspch
nedovedl zviklati, ono krajní napínání všech prostedk
a neúnavné hledání všech cest, jimiž by zvrácením

panství Habsburského eskému národu byla vrácena

jeho svoboda politická i náboženská. V tchto plánech

dležitá úloha pipadala již Zikmundovi Rákóczymu,
a po jeho brzké smrti (1650) jeho bratru Jiímu.

Než splnní se nedostavilo a také další plány skon-

ily se zklamáním vždy novým. Cechy byly úpln
shrouceny, ba jednu chvíli zdálo se, že týž osud stihne

i zemi, v jejíž jazykov spíznné ásti nkteí eští

exuknti došli útulku. Dotýkáme se tu ovšem událostí,

jimž teprve nyní z naší strany musí býti vnována
náležitá pozornost a jež nám další bádání snad v jiné

souvislosti dovede osvtliti.

Jest známo, že neblahý »prorok« Mikuláš Drabík ve

svých posledních proroctvích obracel zraky svých na-

djí k spiknutí Nádasdyho, Zrinského i Frankopana, je-

hož obtí pak také sám se stal. A tu jist bude zasluho-

vati zvláštní pozornosti, víme-li dnes, že probudil

smutný osud náelník spiknutí i sympatie, snad bez-

dné, v kruzích šlechty eské, a dovolují-li nkteré na-

rážky aspo souditi, že snad nkde šlo i o více, než



115

bezdné sympatie, také otázka, nemlo-li pobízení Dra-
bíkovo ozvu také v kruzích vlivm jeho bUžších.

Než to jsou, jak eeno, vci, na nž teprve další

bádání bude moci odpovdti. Jemu však pipadnou i

jiné ješt úkoly. Jest všeobecn známo, že práv ono
spiknutí poskytlo dvoru záminku pokusiti se také v U-
hrách o to, co ped 50 léty bylo provedeno v Cechách,
o zlomení svobod stavovských i náboženských, k e-
muž ovšem stoupající úspchy proti Turkm dodávaly
vždy více smlosti. A stejn jest známo, že to vedlo

k velikému odboji, i snad lépe k velikým odbojm v
Uhrách, jimiž zase prastaré nepátelství Francie a do-

mu Habsburského, v té dob ctižádostí Ludvíka XIV.
nov oživené, dodávalo podpory. Jsou to ony asy, kdy
se tak asto ozývá jméno Emerich Tokoly, kdy zuí
vojna kurucká.

Budiž mi dovoleno vložiti sem jednu osobní vzpo-

mínku. Od první chvíle až do dneška jest ve mn stej-

n svží onen mocný, nepíznivý dojem, jímž na mne
psobil nkdy prof. Tomek, ta vtlená legitimita a zo-

sobnná obrana zájm rakouských, svými výklady a

knihami, odsuzujícími bez výhrad a bez omluvy, ano
se zejmým stranním, tyto pokusy odboje. Vždy jsem

cítil, jakkoliv nebylo lze zbaviti se odporu k Maarm,
že sice nelze obdivovati se Maarm, ale že nelze

upíti sympatií obráncm dobrých práv a svobody,
jimiž, i když asto tato hesla bývala jen záminkami,

v základ tito úastníci odboj pece byli. Ale vc jde

dále.

Nelze pehlížeti — a také zde budou snad nkteré ná-

rodní písn cenným pramenem, — že ety Kuruc roz-

množovány byly znanou mrou také Slováky, že moc

9*
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Tókólyho opírala se z nejvtší ásti o horní zemi, že

za ním šlo, af již z dvod jakýchkoli, snad všechno
zeman tvo z horní zem, tedy pevahou slovenské. A
tu je ta chvíle, kdy se zdá, jakoby ml pravdu Denis,

jenž na tuto souvislost právem upozornil, také svým
výrokem, který jsem si dovolil v první pednášce ci-

tovati, že djiny Slovenska jsou jakoby prodloužením

djin eských . .

.

Nezdarem Tokolyho nebyl odstrašen od nového po-

kusu František Rákóczy, moha rovnž spoléhati na po-

moc ciziny. Jevišt ani úastníci boj se nemní, snm
v Onod r. 1707, na nmž byl císa prohlášen za zba-

vena trnu, obeslán byl z nejvtší ásti zemanstvem
slovenským. Nelze se pi dnešním stavu bádání od-

vážiti odpovdi k otázce, pokud to bylo a co v tom
bylo uvdomlé, smíme-li zde opravdu spatovati dohru

dramatu ped více než stoletím zahájeného v Cechách.

Ale pi odpovdi nebude nedležité, je-li správné, na
také Denis upozoriíuje, že poslové, jež Rákóczy vy-
pravil k Petru Velikému, hledaje jeho pomoci, mluvili

s ním po Slovensku.

Než také tenkrát údlem všeho toho podnikání byl

nezdar. A následky, pivodivše vtší ješt ne'ž do té

doby omezení náboženské svobody na Slovensku, byly

o to horší, že nyní ani stlaenému životu duchovnímu
nemohlo se dostati posily z Cech v hluboké temno
ponoených. A nové, hroznjší oddálení úmrn k celku

tím práv musilo býti ješt stupováno, že ob vtve
téhož národa v rozdvojení politickém a beze vzájem-

ných styk musily se oddalovati ješt více, když roz-

vrstvení dialektické, pirozenými podmínkami vždy po-

kraujíc, nyní pozbylo toho, co mohlo jednotiti.
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Zjev tento jest tím nápadnjší, že o málo let ped
tím souvislost obou vtví jednoho národa prokázala se

i smrem jiným ješt, eština se v 17. století stala

prostedkem rekatolisaních, protireformaních pokus.
Tenkrát z východiska tohoto úsilí, Trnavy, vycházejí

petištné eské knihy katohcké, pibývá nových e-
sky psaných, zjev tím zajímavjší, že, jak krásn po-

vdl Jar, Vlek, obracejíc se k eštin, nevšímá si na-

prosto maarské produkce týmž úelm protirefor-

maním sloužící.

V dalším vývoji nelze pominouti Bernoláka. Záslu-

hou Hodžovou jest dnes zmírnno mínní o rozhodujícím

vlivu katolického smýšlení a odporu proti evangelíkm
na jeho odhodlání zavésti spisovnou sloveninu, když
ani všichni katolití duchovní za ním nešli. Než jistá

souvislost upíti se nedá. Af již dvody jeho byly ja-

kékoli, a af jeho odhodlání schvalujeme nebo odmítáme,
nelze nevidti, že Bernoláka v jeho odhodlání psáti

hdu srozumiteln nemohla lákati tehdejší eština, úpad-

ková, znesváená tolika ohavnými novotvary, nesrozu-

mitelná i samým Cechm, do jakého stavu ji uvedlo

duchovní zotroení tehdejší. A v tom smyslu není ne-

oprávnn názor, že také odtržení Slovák od spisovné

eštiny jest do jisté míry následkem Bílé hory.

Po Bernolákovi pichází Štúr. Jakkoli by bylo lá-

kavé zdržeti se u tohoto pedmtu, zvlášt dnes po no-

vých názorech Hodžových a námitkách proti nmu,
i nedostatek asu, i to, že toho jist neopominuto ve

výkladech jiných, této povinnosti mne zbavuje.

Jen nkolik slov závrem. Z knihy Czambelovy, o

níž jsem se nkolikrát zmínil, zasluhuje pozornosti ješt

jedna vta, a jí rozumím jinak, než její pvodce:
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»Musíme verif, že konen aj v našich bojoch eo-
vých len to zvífazí, o vyrástlo prírodzeným sposobom
zo skutených pomerov, o ukazuje historický rozvoj.

«

Nezbývá opravdu nic jiného, neteba rekriminac a

apologií, stojíme ped faktem. Ti, kdož se odhodlávali

zavésti spisovnou sloveninu, mli jist své dvody,
dnes již nezbývá, než smíiti se s tím. Nebylo-li-možno,

aby jednotu národa roztrhlo ve stedovku vševlád-

noucí a o všem rozhodující státní píslušenství, neroz-

trhne ji, co pinesl princip, který je v našem vku roz-

hodující.

Zá nového lepšího života vzešla nám, nechtjme si

radost z ní kaliti vcmi podružnými. Vždy tím nej-

lépe ukážeme, teba mluvil každý po svém, že si

r o^ um í m e.

Není to jist nesnadné, i když tu teba veliké práce.

Ale práce za tak velikým cílem jest rozkoší, jak nám
to krásn povdl váš, a ne váš, nýbrž náš Hviez-

doslav:

A zase do práce (ona preds' je žitia

váší diel), borif sa! Opás obra sily,

rytiersku odj bron, kriela rozpni orlie!...

Za zápas velký ten? Za trón pravdy, dobra

zdroj, krásy diadém; za kráíovstvo ducha!

ó, navra ráj nám ztratený!

vv
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