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I.

Mládí Kotláovo.

Slovanské národní hnutí v devatená-

ctém století a Jan Kollár, pvec Slávy Dcery,

jsou dva pojmy, které srostly v jedno, a vždy pi
Kollárov jménu vzpomene sob každý na slovan-

skou vzájemnost. Avšak Kollár nebyl jediným ki-
sitelem Slovan, on pouze básní svou a spisy

uvedl vlnu národního probuzení do pohybu tak

mocn, že silou svou pohnula i stojatou hlubinou

vzdálenjší.

Slovensko položeno jsouc tém v prostedku
všech kmen slovanských jest kolébkou hnutí slo-

vanského. Nehledíc ani ke starším zprávám, jaké

o východních Slovanech podává Daniel Krman, po-

stehli tu vzdlaní Slováci, že jazykové chorvatský,

srbský, ruský a polský jsou spíznni, a i tídy,

které za výrobkem do dalekých kraj putovaly,

pinášely zvsti o národ velikém, podobnou eí
mluvícím jako Slováci. K tomu pispívalo bádání

historické, jež vylíiti chtlo, kteí národové obý-

vali uherskou zemi od poátku, a nikterak ne-

mohlo zatajiti, že Slované usazeni tu byli díve,

než národ maarský do zem pišel, a rozprostí-
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rali se od hranic západních až daleko na východ.

A toto poznání pak vedio k lásce k národu slo-

vanskému.
Prvním z tch, kteí nemli v úmyslu nic ji-

ného, než jen djepisnou pravdu íci chtli, byl Jií
Papánek, knz diecese ptikostelecké, jenž sám
o sob praví : ;,Nezapírám, že jsem rodem Slovan,

ale vychováním jsem Nmec, šlechtictvím Uher,

a podle úadu svého Illyr." I on se postavil proti

bludným názorm o Slovanech, prav: „Zaslu-

hujou-li djiny kterého národa aneb století, aby

dostaly se k budoucím pokolením, jest to jist ná-

rod slovanský, který povstav z malého poátku
perostl daleko široko národy západní a východní,

a právo své tím zabezpeil, že od poátené ne-

vzdlanosti k lepšímu vzdlání došed, eckou a la-

tinskou církev po celém svt rozestenou jakoby

v sob jediném obsahoval." Roku 1780. napsal

slova tato a žádal, aby je tená bránil proti utr-

ham neohrožené. A k nmu pidal se po tyech
letech (1784.) i Jií Sklená, když vypisoval usa-

zení se národa maarského v Uhích.
Bylyf ovšem tyto vdomosti ješt kusé a též

v echách, kde od njakého asu taktéž djepi-

sem šíila se známost o staré dob, ani spisova-

telé, v této dob hojn píšící, neznali pravého

jména, kolísajíce mezi jménem slávský a slovan-

ský, ale i jim dodávalo vdomí o velikosti národa

slovanského síly, aby odolávali nátlaku germani-

sace. Ješt roku 1783. Thám ve své Obran ja-

zyka eského takto tšil své krajany: „Náš jazyk

eský rozprostírá se netoliko v echách, v Mo-
rav a Slezsku, ale i v Uhrách, v Polsku, Slavonii,

Chorvatsku, Srbsku, Bosn, Bulharsku, Valašsku,

Ukrajin, v Rusi, Tatarii, v Turecku," a podobn
Hanke z Hankenštejna dovozoval, že pomocí e-
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ského jazyka projíti mže Evropou až k zadním
koninám Asie.

A mínní podobné zakoenilo se i na Sloven-

sku, kde již v této dob poal Jií Rybay slovem
a píkladem svým vzbuzovati národní vdomí mezi
souvrci svými evangelickými, až pak posléz pojal

úmysl dalekosáhlý, zaíditi spolenost, jež po pí-
klad pražské spolenosti uené mla pispívati

k rozšíení vzdlanosti obecné a lásky k mateské
ei. Stejnými myšlénkami zanášel se i krajan jeho

Antonín Bernolák, který také seznámiv se s ja-

zyky slovanskými, hledl ustáliti písemnou mluvu
slovenskou, k jejíž podpoe založeno r. 1792. uené
tovaryšstvo slovenské, rozvtvující se potom na
horním Slovensku mezi katolíky.

Netrvalo dlouho, a i evangelíci slovenští se-

adili se ve slovenskou spolenost, která po ven-

kovských mstech sbory uené zakládala. Kdežto
však Bernolák slovenské náeí k samotvornému
životu pivésti usiloval, strana protestantská pi-
držovala se eí „biblické* i jazyka eského,
a v nm také vydávány knihy pouné i asopis
Týdenník, který Palkovi redigoval. Tak zavládl

nový život zvlášt v mstech, kde nalézaly se n-
jaké školy, a odtud národní vdomí šíilo se po
venkov hlavn snahou kazatel, z nichž mnozí
i spisovatelstvím se obírali.

Poblíž sídla takové spolenosti v Banské By-
stici zaízené, leží v údolí vysokými horami od-

dleném a ekou svlažovaném msteko Mošovce
v žup Turanské. ítalo asi 2000 obyvatelv a
rozkládalo se na dosti velikém prostranství, majíc
dva chi'ámy, katolický a evangelický a hojn dom,
které ukrývají se v ovocných sadech. Obyvatelstvo
jest slovenské, hlavn hospodástvím polním se vy-

živující.



Zde narodil se dne 29. ervence roku 1793.

Jan Kollár. Otec jeho Matj byl tehdy rychtáem
ili notárem mstským, a akoliv nebyl studovaný,

vynikal pece neobyejným vzdláním nad sou-

sedy své; vážili si ho pro jeho rozšafnost a rádi

ho mezi sebou vidli ne pouze jako dobrého spo-

leníka ale i jako obratného eníka u vrchních

úad. Vynikal zbožnou povahou, v písm svatém

byl zbhlý, znaje z pamti celé úryvky z bible

a z modlitebních knih ; i celý dm a rodinu svou

vedl k nábožnosti, a podlé zvyku starodávného

jako hlava rodiny pedíkával modlitby na kolenou
klee asu ranního a veerního, a odpoledne ve

dny svátení pedítal z postilly nebo z jiných

nábožných a vzdlávacích spis, pi emž dti a
jeho domácí pilnými posluchai byli.

Matka nazývala se Kateina; pocházela ze

známé na Slovensku rodiny Drozdovské ili Dro-
ždíkovské ze vsi Jahodník, která zmohla se ob-

chodem olejkáským a šafránickým, jaký v dale-

kých krajinách provozovala. Jahodnití vedli ob-

chod v krajinách západních, ale i na Rusko za-

jíždli; obyejn když se jaro piblížilo, vypravili

se s vozem na dalekou cestu, na podzim však se

vraceli, aby z výdlku se živili. Matka Kollárova
ovšem bohatství velikého do domu nepinesla, za

to však hospodárností svou a mírností piiiiovala
se o to, aby v nevelikém domku zavládala spo-

kojenost a štstí. Prvním díttem jejím byla dcera

Zuzanna, nar. 30. ledna 1 700.; po našem Janovi pišel
na svt mladší jeho bratr Matj, nar. 30. záí 1802.

Vychování v rodin bylo písné, neboC otec

jsa povahy prudké a vypoítavé, vedl dti své tím
smrem, aby mu byly ve stáí podporou, a v pís-
nosti své byl necitelný tak, že vyžadoval na nich

neobmezenou poslušnost káraje až i surov a po-
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tlauje každý samostatnjší jich krok. Práv tato

jeho písnost zpsobila pohyblivému a stejn ne-

ústupnému duchu mladého synka Jana mnohou
hokou chvilku, kterouž opt jenom nžná láska

mateská osladiti dovedla.

Zprvu sice otec jedináka svého velice mi-

loval a s ním se mazlil, a málem by byl k úrazu

jej pivedl; nebo koupiv kdysi dva páry vol a

zapáhnuv je k vozu posadil malého synka na
vz; avšak ten pi rychlé jízd spadl pod vz,
a kolo pejelo mu pravou ruku, že ji po nkolik
nedl zavázanou nositi musil. Také jako ptiletý

chlapec Kollár málem vyváznul životem z velikéljo

nebezpeenství. Hraje mí zahodil jej do souse-

dovy studnice, opatené spuchelým roubením.

Když pak pes roubení do studnice na dva sáhy

hluboké a vodou naplnné pohlížel a mí polapiti

hledl, celé roubení i s ním spadlo do vody. Na
štstí spatil jeho nehodu soused Jií Kuzma, který

nemeškaje vlezl po ebíce do studnice a vysvo-

bodil tak chlapce, který jednou rukou držel se za

kus roubení do studn spadlého, ale ve druhé
ruce pevn držel zachycený mí.

Poátkm slabikáe nauil se doma od otce.

Ale záhy již posýlán byl do školy evangelické,

která se nalézala venku za mstem na horním
konci a kam docházeti mu bylo zvlášt v dob
zimní obtížno. Kdysi i nehoda jej pi tom potkala.

Když totiž jednou odpoledne se staršími žáky dom
se ubíral, strhla se veliká metelice a jeho tém
zasypala ; starší žáci ovšem bželi, že jim ani sta-

iti nemohl a proto osaml ; aby nezbloudil anebo

do potoka nespadnul, ukryl se za njakou sto-

dolou, kde ho potom zimou se tesoucího bdující
matka nalezla. Pi tom se nachladiv onemocnl
nebezpen, že asi tvrt roku nemohl choditi do
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školy. Toho ovšem píliš nelitoval, nebo od teh-

dejšího uitele Jiího Hrzy krom nkolika e-
em z Písma svatého a modlitbám niemu více se

nenauil. Tím vtších však zásluh získal si o nho
nástupce Hrzv Jan Sulek, který roku 1801. za

uitele v Mošovcích byl ustanoven.

Byl to muž, jak o nm Kollár sám vypravuje,

velmi vlídný, znamenitý uitel a milovník litera-

tury. On nejen že povznesl zdejší školu, ale za-

ložil knihovnu eskoslovenskou, ze které knihy

žákm i dosplým byly pjovány. To stalo se na
piinní vlastenc slovenských a zvlášt spole-
nosti prešpurské, která následujíc slov starého

Rybaje již tehdy ve slovenských mstech a osadách

národní vdomí probuditi a krajany k lásce mate-
ského jazyka hledla pivésti. Již toho asu po-

vstalo nkolik ohnisek národního hnutí a v Mo-
šovcích piinil se o to Sulek. Stalo se tedy, že

i Kollár ješt ve zdejší mstské škole proítal

knihy nábožné a svtské, a zejména bibli, postillu

a historii církevní od Jana Kocína z Kocinetu.

Sulek sám pro žáky nkteré nauky spisoval a cvi-

íval v nich své žáky; když pak dorstali, sezna-

moval je i s poátky jazyka latinského. V tom
s nimi pokraoval bratr jeho mladší, který díve
ve Šávnici uiteloval a posléz i vyuování ve

škole na sebe pejal. Malý Kollár již tehdy jazyk

latinský sob oblíbil, a zvlášt se mu líbívaly pr-
povídky latinské, jež zvukem ei mateské se po-

dobaly. Touha po knihách zaujala ho tak dalece,

že jednou o letnicích, když matka šla k pátelm
do Jahodník, rozbhl se za ní místo do školy,

a toho dosáhl svými prosbami, že ho vzala ssebou.

Pi té píležitosti navštívil Svatý Martin a když

ke strýci do Kalníka pišli, vyžebronil sob od

ného starou knihu, ve které zajímavá legenda o na-
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lezení sv. Kíže stála. Aby otec písný syna píliš

netrestal, odejel strýc s matkou do Mošovc a

mladý Kollár ml velikou radost ze zapjené knihy,

kterou ítal s velikou pozorností. Neušlo mu ani,

že ve staré bibli mnohé opravy a skvrny erni-

dlem byly uinny, a pátravý hošík již tehdy do-

vdl se od svého otce, že kniha kdysi dostala se

do rukou jezuity Antonína Koasa, jenž rukou ne-

milosrdnou místa kacíská peškrtával. Proto také

pozdji hubitelskou innost jeho zvnil v jedné

znlce, prav:

V levo bluí vysoká vže
z papíru a knížek hranice

:

a pro hnv ten boží na se svalil

slyším: Ach! já ten jsem, co se chválil,

že knih eských nkdy za živa

šedesáte tisíc v ohni spálil.

Uitel Sulek, muž o povznesení obecné vzd-
lanosti vbec pelivý, staral se i o to, aby roz-

liné povry z lidu se vykoenily, a proto mnohé
nadobyejné úkazy zpsobem zcela pirozeným v}'-

svtloval. Na mladého Kollára psobil velice jeho

píklad, a již tu setásl se sebe povrivost a víru

v rozliné áry, jakým dti v mladosti asto ví-
vají. Probouzel i ctižádostivost v útlých srdcích

a byl tak píinou, že Kollár poal sob všímati

i ve slovenském rozhovoru správnosti a svou tur-

anskou výslovnost alespo ve škole krotil. Stalo

se totiž, že ve škole, kde ovšem více latinou se

zanášeli než eí slovenskou, dialektická výslov-

nost jednoho slova zpsobila smích nejen žákv
ale i uitele, jenž ovšem je] opravil, a to vedlo

Kollára k tomu, aby pouil se o tom, v em chybil.

Pál si proto njakou mluvnici míti, a protože mluv-
nice Šulkem sepsaná mu nedávala potebného po-

uení, chtl si takovou vypjiti od tamjšího fa-
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ráe BalJovského. Avšak ten knihy podobné ne-

ml, což ovšem Kollára zarazilo
;
pece pak poda-

ilo se mu u jednoho ze svých starších spolužák
dostati mluvnici Doležalovu, ve které se mu nej-

více zalíbila eskoslovenská písloví a peklad
mravných nauení ímského mudrce Katona, který

poídil J. A. Komenský. Tím nabyl poprvé jas-

ného pojmu o správném jazyku písemním.

Když chodil do školy poslední rok (1803.),

byla Kollárovi, o nmž bylo známo, že rád knihy

eské ítá, dána píležitost, aby se pokusil o slo-

venskou báse. Mel práv tehdy pijeti superinten-

dent Daniel Crudy do Mošovc, aby prohlédnul

církev evangelickou a mšané se pipravovali, aby

ho co nejslavnji uvítali. Dvatm šlo o to, aby

ho njakým páním oslovily, až mu budou podá-

vati na cínovém talíi vnec, a protože uitel Sulek

jinými pracemi byl zanesen, požádaly dv z nich,

Kateina Polerecká a Marie Babylonová Kollára,

aby jim njaké íkání pipravil. Zástupy lidu stály

již od osmi hodin, pohotov jsouce vrchního pa-

stýe duchovního pivítati a asu mnoho nezbý-

valo. Kollár uchýlil se tedy od zástupu na místo

odlehlejší a tam sestavil v pamti tchto nkolik
slov:

Dstojný pane biskup ! my Mošovské panny
neseme tu kvítí a vnec k vítání

:

nechže ráá tento znak nasej vdnosti
pijati s otcovskou od nás laskavostí.

Poátek veršík znl pvodn jinak, avšak pro-

tože dvata nemohla sob nikterak pamatovati

slova pane superintendent, všelijak a divn je pe-
krucujíce a as kvapil, pipadl mladý básník v úz-

kosti na slova slovenská, která potom dívky dobe
sob zapamatovaly a jimi u dveí chrámových

vzácného hosta pozdravily.
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Roku 1805. odešel Sulek z Mošovc na Mo-
ravu, kde pijal místo kazatelské a místo nho byl

Kollárovým uitelem Adam Burian, jenž k nmu
velice pátelsky se ml. Do té doby již poznal

rozdílu mezi povahou a eí slovenskou a maar-
skou, a když vojska ruská ubírala se roku 1806.

skrze Mošovce, poprvé seznámil se s povahou ru-

skou. Znal-li Rusy z vypravování jako lidi divoké,

surové a ukrutné, mile byl pekvapen laskáním

prostých kozák a dstojník, kteí si s ním hráli,

a ponejprv uslyšel zvuky, které se zdály býti uchu

jako známými a píjemnými. Ješt více naplnna
duše jeho sebevdomím, když mu uitel jeho Bu-
rian pjil knížku, která svou úpravou vynikala

nade vše, co dosud spatil. Byl to Nejedlého pe-
klad Homerovy Iliady, kterážto malá kniha ozdo-

bena byla skvostným obrázkem a rovnala se do-

cela vzorným vydáním cizím.

Nebylo nic divného, že otec pomýšlel záhy

na to, aby syn jeho tak dalece se vzdlal, aby
lépe živnost svou provozovati mohl; ostatn sám
zkusil, že trochu tch vdomostí pranic neškodí

a ve svém úad jako rychtá o tom se pesvdil.
I v rodin samé byl píklad, že to lovk dosti

daleko mže pivésti, má-li jen hlavu otevenou
a chu k práci. PocházelC z rodiny této tuším

i František Adam Kollár, který za císaovny Marie
Terezie byl editelem c. k. dvorské knihovny a ve

Vídni se ponmil. Také z rodiny Kollárovské

uil se nejstarší syn bratra KoUárova Jana ve
školách v Kežmarku. Od nho dovídal se malý
Jan všelico o školách a uení školském a bratran-

covo vypravování o vdách pírodních velmi jej za-

jímalo. Byl proto rozradostnn, když se roku 1806.

otec ustanovil, že jej dá asi na ti roky do škol

vyšších a Kollár ml na vybranou, do kterého ze
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tí mst chce jíti. Do Kežmarkn, kde studoval

bratranec jeho, zasýlaje odtud dom psaní plná
nák, jíti se mu protivilo, taktéž proti Necpalm
upomínka na jakousi truchlivou píhodu odpor
vzbudila ; zstala tudíž jen Kremnice, od Mošovc
na ti míle vzdálená, staré báské msto, osazené
z vtšiny obyvatelstvem nmeckým.

Do Kremnice s ním zárove odešel r. 1806.

spolužák jeho Ondej Košina, syn zámožného sou-

seda v Mošovcích, a spolu ubytovali se u jedné
vdovy^ jménem Španikové. Rektorem školy tamjší
byl Štpán Komáry, muž dosti uený a žertovný,

jenž rozmanitými prpovídkami výklady své ko-

enil. Byl obeznámen v hudb a znám jako dobrý
deklamator, a proto ve škole i žáky k tomu vedl.

Zpsob jeho vyuování kouskovitého ovšem p-
sobil, že žáci jen ástených vdomostí sob pri-

svojili, ale Kollár nahrazoval opt tím, že vzd-
lával se etbou klassik, starších i novjších;
zvlášt pak zalíbili se mu latinští spisovatelé

z doby humanistské, protože vbec pronášeli se

srozumitelnji než staí klassikové ímští. Komáry
dal podnt k tomu, že se Kollár vynasnažil, aby
sob odvykl chybné vyslovování hlásky r, jež mu
v deklamaci pekáželo, a tu osvdil velikou hou-

ževnatost a vytrvalost íd se píkladem Demo-
sthenovým. Ale krom uení školského zanášel se

Kollár rejsováním a malbou, za píkladem nkterých
žák na škole kremnické a dovedných kremnických
malí, že za nedlouho zasloužil si obecnou po-

chvalu.

Zdejší škola byla latinská, ale vyuovalo se

tu i maarštin i nmin. Proto aby žáci t nm-
in ješt více se oblomili, byli pidržováni, aby

chodili do nmeckého chrámu. Kollárovi ovšem
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pirostly k srdci svátení a nedlní písn sloven-

ské, jichž melodie byla i asu pimenjší než

písní nmeckých, a proto nemoha z poádku škol-

ního se vyvléci, alespo ped dobou kostelní cho-

díval s pítelem svým Košinou do dolin a zahrad

kremnických a nazpívavše se tu písní slovenských

odcházeli na nmecké služby boží. A v tom také

vytrval, kdežto Košina záhy stal se lhostejným,

z ehož i mezi obma vznikla prudká hádka a ne-

pátelství ; nadarmo hledla jejich domácí oba spolu-

žáky usmíiti, až konen ped svatým pijímáním
oba sob ruce podali a na dále v pátelství se-

trvali.

Své slovenské smýšlení projevil Kollár i pi
jiné píležitosti. Když totiž na jae bavili se hrou

míovou, dopustil se jeden slovenský spolužák

chyby, zaež byl od nmeckého spolužáka udeen
v tvá a dostalo se mu nadávky „zatracený Slo-

váku." Nadávka tato pohnvala Kollára, že žádal

rozhodn, aby onen Nmec všecky odprosil a když

se tak nestalo a Slováci na svém trvali, opustili

nmetí žáci hru spílajíce Slovákm a hroudami
je pohazujíce. Když pak druhého dne professor

Grossmann, z jehož tídy oni Nmci byli, nijak

se k tomu neml, aby žáky napomenul, a tím je

troufalejšími uinil, že na Kollára veejné poki-
kovali spílajíce mu „slováckých patron," stžovali

sob u rektora Komáryho, jenž rozpustilce po-

káral. Ale evnivost nmeckých žák tím více

podráždna byla proti Slovákm, kteí neodvažo-

vali se samotni ani po mst nebo na procházku

jíti ; nebo k žákm nmeckým pidali se i výrost-

kové pracující v hutích a z ásti i nkolik poma-
daených Slovák a Maar, kteí na Slováky po-

kikovali: Bindisch Kirpel, Schlowak. Ovšem ani

Slováci nezstali dlužní odpovéd a tak roznášelo
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se z obou stran mnoho popvk a písniek po-

tupných. Jednu takou pipisovali Kollárovi a znla:

Nos miseri Deutsche nec Speck nec Butter habemus:
vivimus in Tiiibsal, leidimus omne malum.
Unser král Arnulf Magyaros rief contra Slovákos,

unc stamus zwischen Hammer et Amboss wir da.

Sancte Vater Hermann bei der Hela ora pro nobis,

ut nos binc ad Khein ducat nach Hause zuruck. *)

Za to ovšem Kollár trpl, nebo když jednou

na procházku si vyšel k njakému dvoru as ho-

dinu od msta vzdálenému a nezbedný spolužák

ho spatil, pivedl zástup dlník k tomu, aby se

na nm vymstili. Avšak Kollár neztratil ducha

a vda, že by v jich rukou zle se ml, vsedl na

lodiku a do prosted rybníka vesloval a tu v be-

sídce devné se skryl. Nemohouce ho dostati,

házeli kamením na lod a také ji od besídky od-

razili, posléz však odešli, zstavivše Kollára svému
osudu. Vykal tedy v úkrytu svém, až pak pa-

stýem ze dvora byl vi svobozen a dom bez úrazu

se dostal.

Pomry tyto ve škole ovšem za dv léta se

zmnily, nebo z bujných žák mnozí oddali se

emeslu a odešli ze školy. Tím také pestaly pro

Kollára svízele a škádlení a s nimi i nechu k ei
nmecké, z níž po celou tu dobu jen nco málo

pochytil. Proež rád tomu byl, že dostal se za

soukromého uitele do domu jedné rodiny mstské,
maje piuovati potm Karolinu B . ., jíž ve škole

pi potech vypomáhal. V krátce pak vyznalo se

dve práv tak dobe v potech jako Kollár,

*) My ubozí Nmci nemáme slaniny ani másla: žijeme

v souženi, trpíme všelikou bídu. Náš král Aruul vyzval

Maary proti Slovákm; nyní stojíme zde mezi kladivem

a kovadlinou. Svatý ote Hermanne u Hely pros za nás,

aby nás odsud dovedla nazpt dom na Rýn.
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a matka její z radosti nad jejím pokrokem vtiskla

mu na konci msíce nco penz jako odmnu;
KoUár zdráhal se je pijati a vymlouval se, že

sám jest tomu povden, že mže se nmecky na-

uiti. Proto místo pot proítali spolu nmecké
almanachy a jiné knihy nmecké, ímž Kollár

hravé správné nmin se nauil, tak že mluvil

pak dobe jako rozený Nmec. Za té píležitosti

vznikla dtinná náklonnost obou mladých lidiek,

jež projevována byla mnohdy nžným zpsobem,
až posléz Kollár sám výhost dal známosti, nechtje
od úmysl svých býti odveden ve stranu jinou.

Bez zvláštních píhod skonil se tetí rok

kremnického studia (1808./1809.) a Kollár jakoby
tušil, že nastává pro nho as zlý; otec totiž zprvu
ani do tetí tídy jej pustiti nechtl a jen k usi-

lovným prosbám Kollárovy matky a bratrance do-

volil, aby ješt ten rok uením se zabýval. Když
pak zkoušky odbyl, oznámil mu otec docela urit,
že nyní uení pestává, protože nechce na a na
školy více nakládati a ml ho k tomu, aby sob
zvolil njaké povolání. Bylo mu nyní práv pat-

náct let. Rád by se byl dále uil, ale znaje otcovu
písnou povahu ani se neosmlil zmíniti se ped
ním o škole; prázniny pešly, pešel i listopad a
byl tu již nový rok a Kollár ješt pro nic se ne-

rozhodnul, akoliv nyní neml doma na ržích
ustláno. Neuslyšel ani vlídného slova od otce, nýbrž
jen samé nadávky a hrozby: Ty darebníku; ty

darmožrái; pro mi nejdeš s krku, pro nejdeš
na emeslo ! Chceš býti pánem, nic nedlati a po
školách choditi. Z toho nic nebude. Až sestárnu,

kdo pak by mne podporoval. Já jsem si zlou po-

moc a podporu vychoval, nedožiju se na tob po-
tšení žádného a odpoinutí v šedinách. A protože
rád do hovoru citáty z písma svatého vplétal, na-
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íkal dále : „Hl má se zlomila, befan mj uschnul

jako Jonášovi." Na dobu tuto s trpkostí vzpomínal
Kollár a jak se piznává, sám potajmu skroušen
se modlíval, aby Bh njakým zpsobem hoký
kalich utrpení od nho odvrátil a kíž jeho skonil.

Byl srdce mkkého a nikdy ani uitelm neza-

vdal píiny ke trestu písnjšímu a mimo to

vštípil sob pikázání boží píliš hluboko v srdce,

nežli aby otci na odpor se postavil. Pemýšlel již

o tom, nemáli snad z domova prchnouti k býva-
lému svému uiteli Sulkovi do Pržna, anebo snad
dále do svta, kam nohy ho ponesou, ale vždy
ješt nadjí se kojil, že zloba otcova se ukonejší.

Když utrpení jeho dosáhlo stupn nejvyššího a

když již nad osudem svým zoufal, šastnou ná-

hodou potkal svého bratrance Jana, jenž práv
tehdy stal se uitelem ve Slovenském Pravnu
a z Píbovc, kde byl vychovatelem u pana Be-

nického, s touto novinou do Mošovc picházel.

Ten ujistil ho svou pomocí, tak že Kollár s novou
nadjí k rodinnému krbu se navrátil. Však sou-

žení jeho zapoalo znova a naposledy i matka syna

se více nezastávala radíc mu, aby k tomu neb
onomu mistrovi do uení se dal, jen aby v do-

mácnosti pokoj byl udržen.

Konen zmužil se mladík tak daleko, že otci

i matce do oí ekl, že od školy neodstoupí a že

žádným emeslníkem nebude. Na ta slova otec opt
do hrozeb se dal : Když chceš, darebníku a tuláku,

jdi; ale já nebudu na tebe nakládati; ani slyšeti

o tob nechci, neboC nejsi hoden a neplníš pi-
kázání: Cti otce svého; vzal pak hl, jíž po sy-

novi se hnal; ale ten v as ji. ješt zachytiv s bo-

lestí v srdci pravil: „Už je dost! Už není více

žádné palice pro mne, nebo písmo svaté i takto

praví: Vy otcové nepopouzejte k hnvu dítek svých.
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Dejte mi pokoj, porueno pánu Bohu, já pjdu
pry, vy nebudete více na mne nakládati," Akoliv
otec ze dveí jej pustiti nechtl, vjanknul se pece
a opustil otcovský dm.

n.

v Bysticí.

Odešel do Slovenského Pravna, kde bratranci

vylíil, co se s ním sbhlo, a prosil, aby ho bud
do školy nkam poslal anebo alespo pes zimu
u sebe pechoval. Pomáhal mu ve škole dti uiti,

a sám zase v latin od nho byl vyuován. N-
kolik nedl tu pobyl, až konen ho pijal uitel
Adam Eurjan za pomocníka svého na školu Mo-
šovskou, kde vytrval až do poátku roku školního.

Z domova nedostalo se mu od otce ani nejmenší
podpory a Kollár jí také nežádal a nikdy ani

na prázdniny veliké dom nechodil. Ovšem mysl
jeho nad míru byla sklíena a mladá léta tak ne-

milosrdným zpsobem otrávena, za to však nabyl
více sebedvry a trpká zkušenost zocelila jeho
povahu. Srdce jeho však tím pístupnjším stalo

se pi poznání bídy jiných lidí^a vbec všech,

kteí od jiných byli potlaováni. Škola i živobytí

školské dosti j-^j obmeškávalo, že zapomenul na
postavení vlastní; ve svých studiích zde pohodln
pokraovati ovšem nemohl, za to tím více obíral

se tením nmeckých spis, jako Kotzebue, Meiss-
nera, peklady bajek- Lafontainových a ukracoval
vypravováním tch vcí dlouhou chvíli paní ui-
telové Burjánové, jež tžkou nemocí na lože byla

upoutána. Tak nabývaje známostí nových piuil
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se u Burjána i he na piano a na varhany, že již

i pi službách božích zpv mohl doprovázeti.

Za svého uitelování seznámil se ponkud
blíže s Mošovským faráem Michalem Baldovským,

který, jsa náruživým lovcem, zanášel se též hle-

dáním pokladv v zemi zakopaných, o nichž v kra-

jin dosti etné povésti se zachovaly. Ten svil
se s tím i uitelovi Burjánovi a i KoUára mezi sebe

vzali a rozliné pokusy provádli, které o umní
faráov mly svditi. Všickni ti již naped se

tšili, co a kterak se potom zaídí, a protože Kol-

lárovi na srdci leželo, aby studia svá mohl ko-

nati, pronesl se v tento smysl: „Až školy dokonám,
založím jednu fundaci k napomáhání takovým dít-

kám, které od rodi kivdu snášeti musejí, ne-

vinn od nich trápeny a pronásledovány aneb

i z domu a z ddictví vyluovány bývají; druhou

k podporování chudobných žák ve školách, tetí

k vydávání slovenských knih." Poklad ovšem ne-

nalezli, ale Kollár piuil se alespo mnohým
vcem z pírodopisu a fysiky a ml z toho užitek

znamenitý, kdežto fará nejen jmní pozbyl, nýbrž

i v dluhy upadl tak, že po njakém ase úadu
svého se vzdáti musil.

Zatím piblížil se konec školního roku, kterou

dobou ve školách obyejn byla veejná zkouška,

k níž pijíždl vždy nkterý vyšší duchovní hod-

nostá. Toho léta v ervenci do Mošovc pijel

pan Holecí, fará v Záturí, a s ním dostavilo se

i nkolik jiných fará jako Kolbenhayer z Blat-

nice, Mojžíšovi z Píbova, Topercer z Ivanan
a Pan z Pravna. Mládež školní hlavn v enictví
a deklamaci se vyznamenala, což bylo zásluhou

Kollárovou. Když pak celá spolenost navštívila

uitele Burjána v jeho byt a spatila zde KoUára,
otázal se pan Ilolecí, kdo že ten mladík jest ? Tu
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Baldovslíý odpovdl mu latinskými slovy: „Jest

to muenuík vd." Nyní teprve dovdli se všichni

nco více o pomrech KoUárových a co tento bo-

lest svou pemáhaje tu stál, každý hojícího balsámu
do jeho srdce piléval. Fará Mojžíšovi pak se

pronesl: „Moji ti synové studují v Bystici, mžeš
tam s nimi jíti" a tím mu i cestu ukázal i novou
nadjí ho posilnil.

Nastaly prázdniny a uitel Burján zamýšlel

se vydati do Bystice, kde se jeho manželka lé-

ila; Kollár již ped tím od ní slyšel prpov
o mst tom: „Za živa v Bystici a po smrti

v nebi" a proto s ním šel, aby ve škole se po-

ohlédnul a opatení njakého sob zjednal. Hned
druhého dne jej zavedl Burján k rektorovi Bohu-
míru Kochovi pimlouvaje se, aby Kollára vzal do

rhetoriky. Kollár byl sice hned zapsán, ale o tíd
nebylo rozhodnuto, nebo to záviselo od zkoušky.

Burján postaral se u jednoho souseda též o jeho

byt a veei, zaež ml piuovati jeho dítky. Na
zaátku msíce záí r. 1810. pesthoval se tedy

Kollár do Bystice a pihlásil se u rektora Kocha
ke zkoušce. Ten mu uložil, aby mu peetl jeden

pípad z Tomsova spisu „Nešastné píhody k vý-

straze nezkušené mládeži," jež pak voln do latiny

ml peložiti. Peklad nezdá! se Kochovi býti dosti

dobrým a proto poukázal Kollára zpátky do syn-

taxe. Ml sice z Kremnice z téže tídy vysvdení
chvalitebné, nicmén musel se ustanovení tomuto
podrobiti. Zstal tedy v syntaxi a Koch a nov
pibylý Ragyoci byli jeho uiteli ; kdežto Koch pak
v latinských cvieních jej sužoval, Ragyoci vyuuje
fysice a djepisu nemnohému jen žáky nauil, že

mnohdy stesklo se Kollárovi, zvlášt když toho si

povšimnul, že jeho spolužáci ze školy Kremnické,
kteí mnohem slabšími byli, jej o jednu tídu ped-
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honili. V listopadu pišel nový rektor, jménem
Pavel Magda a nastoupil místo Kocha v syntaxi.

Ten povšimnul sob písného vysvdení, jež Kol-

lárovi dal jeho pedchdce, a když otázkami roz-

linými o jeho vdomostech se pesvdil, ihned

ho pesadil do rhetoriky. Zde ovšem musil mnoho
dohánti, což tím bylo pro nho nesnadnjším, že

neml penz, aby sob zjednal píruní knihy,

které Magda zavedl. Ale pilnost a snaha pemohla
všecky obtíže. Skuten již pi nejbližší píleži-

tosti vynikl Kollár nad své spolužáky, že ho ui-
tel pede všemi pochválil a na první místo v la-

vici posadil. A tak za lidumilného a píkladného
vedení Magdova vyšinul se Kollár nejen na jeho

miláka, ale zjednal sob úctu u svých spolužák,
kteí asto jeho deklamaci školní potleskem odm-
ovali. Pilnost jeho zjednala mu píznivce a ná-

sledovn byl i vybrán k dležitému poselství.

Vydržovatelm gymnasia bystického šlo o to,

aby získali pro ústav nyní rozšíený podporu u ze-

manstva v sousedních stolicích, a proto zamýšleli

vypraviti tam dva vynikající žáky, aby doruili
listy váženým osobám. K tomu vyvolen ze tídy
rhetor Kollár a ze tídy primán Aleš Kmoško.
Dostalo se jim doporuujících list od rektora

Magdy a byli skutené všude pohoštni. Tak spatil

poprvé Kollár i jiná místa a uvidl opvované
vrchy Tatru, Kriva, hbet Lomnický, až posléz

dostal se na romantický hrad v Orav, na jehož

nejvyšší bod dostoupiv rozhlížel se na krajinu

okolní.

Piblížila se doba veejné zkoušky, která od-

bývána byla v evangelickém chrám, protože k ní

množství poslucha se dostavilo. Jí se úastnil
i Pán, fará ze Slovenského Pravna, který zvlášt
na Kollára ml namíeno; ale i tu bystrý duch
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Kollárv pekonal veškery obtíže a prošel tak

znamenit, že mohl hned druhý rok postoupiti do

tídy vyšší, akoliv obyejn žáci dv léta v rhe-

torice zstávali.

Budoucího roku (1811.—1812.) byly pomry
Kollárovy již snesitelnjší; valn k tomu pisply
vdomosti, které v Kremnici si osvojil. Byla to

zvlášt jeho známost malíství, které použil rek-

tor Magda, aby poctil pana Ondeje Kubiniho,

jenž zdejší školy štde podporoval. Práce uložená

a zdaile provedená zjednala Kollárovi pochvalu

a k vyživení nkolik hodin ; sám Magda ho vyzval,

aby dv jeho dcery kreslení a malíství vyuoval.

Jsa takto opaten proti nedostatku tlesnému tím

více zatoužil, aby i ducha svého nasytil a zejména

toužil po tom, aby dopídil se nkde klassik la-

tinských, kteí ve škole toliko ve výtahu byli pí-
stupni. Kde mohl vypjoval sob podobné knihy

od spolužák a proto radostí byl celý unesen,

když od rektora Magdy ustanoven byl za školního

knihovníka. Ale ke svému pekvapení shledal, že

v knihovn nalézají se sice knihy theologické,

avšak pramálo takových, po nichž duch zanícený

toužil. Co mohl, zjednal sob za obrázky, jež na-

maloval, ale proto pece byl v nitru svém nespo-

kojen, že nemá tolik penz, aby potebné spisy

si obstaral. Zabral se tak hluboko do jich tení,

že již i na slovenský jazyk zapomínal. Pi tom obliba

jeho ve vdách pírodních neochabovala, ba spíše

jí pibývalo, že inil sob i zvláštní sbírky pí-
rodní cké.

Ze spolužák v Bystici s ním stejn studu-

jících pipomíná nám Kollár nkolik; na mnohé,
jako na Kmoška vzpomíná s pocitem bolestným,

protože pozdji docela se zmadail a hlavním ne-

pítelem Slovák se stal. Druhý byl Jan Benedikti
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ili Blahoslav; tenkrát v nm Kollár ješt žád-

ného ducha slovenského nepoznal.

Vysvdení mu dáno bylo dne 27. ervna
1812. od rektora Magdy a bylo znamenité; byl

tetí mezi 29 žáky. Mravy ml výborné a také

právem je zasloužil, nebot nikdy neúastnil se stu-

dentských spolk, libujících sob v zábavách a

veselostech, ale spíše procházeje se nkde v ústraní

myšlénkami svými se obíral. „Jest to mladík vý-

borný a poestný, kterého nerad ztrácím a každé-

mu doporuuji," znla slova Magdova, na jehož

zásluhy ani Kollár nikdy nezapomenul.

Tehdy byl Kollár osmnáct let stár. Ml sice dosti

chuti zstat ješt v Bystici, avšak touha vedla ho

do Prešpurku, kde oddati se zamýšlel studiu theo-

logickému, které nkolik let trvalo. V Bystici na-

lezl poslední as dostatené výživy, ale nastala

otázka, zdali mu bude štstí tak píznivo i ve

mst, kde byl docela neznám. Byl sice dosti

otužen a tak samostatný, že mohl nepízni eliti,

avšak pece mu šlo o to, aby alespo pro zaátek
byl opaten. Na otce obrátiti se nemohl a také

nechtl a proto hledal, kde by njaké malé po-

moci na studia vyprositi si mohl. Rozpomenul se,

že za mládí svého slýchal, že nkolik píbuzných
jeho odsthovalo se z Mošovc do jiných krajin

Uherských, a po zpsobu chudých student chtl

je vyhledati a, bude-li možno, njaké podpory si

vyžádati. K tomu se hodily nejlépe nastalé prázd-

niny. Za spoleníka na cestu vybral sob spolu-

žáka bystického Ambroziho. Vyšedše z Bystice

ubírali se skrze stolici Novohradskou, navštvujíce

známé a spolužáky, nejprve do Mýtné, odtud pak
pes Miškovec namíili do Tokaje, kde poprvé ob-

jevil se ped nimi svt nový, zcela rozdílný i po-

vahou pdy i obyvatelstva od kraje domácího.
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Penocovavše tu, brali se hned druhý den nudnou
pouští dále k Nyregyhaze, kde je ujec Kollárv
a tamjší notár, jménem Miškoci, staeek již

šedivý, mile pivítal a ve svém dom pohostil.

Dovdv se od Kollára, že zamýšlí vnovati se

stavu duchovnímu, ihned vytasil se s návrhem,
aby budoucí nedli kázal ve zdejším kostele, což

Kollár uiniti se zdráhal; k jeho prosb posléz

povolil a navštíviv oba zdejší faráe a byv od slo-

venského kazatele zvláš požádán, podvolil se ne-

zvyklému ješt úkolu. Proto piln ke kázání se

pipravoval a akoliv se mu nazpamt nauil, pece
když dne 5. ervence na kazatelnici vystoupil a

spatil chrám lidem peplnný, hlas jeho se tásl

a on kázání pedítal, jen aby pohledem na zá-

stup lidu pomaten nebyl. Za ochotu jeho odm-
nila jej církev 20 zl., ku kterýmž i strýc njaký
obnos penžitý piložil. Pobyv tu nkolik dn vy-

dal se se spoleníkem svým do Debrecína, kde na-

vštívili i reformatskou kollej; avšak jen dva dny
tu pobyli a pospíchali do Bekeš Gáby. Zde a potom
v Sarvai, kde navštívili uitele Jana Kollára z Mo-
šovc pocházejícího, seznal opt ponkud pomry
církví zdejších. Tam nelíbila se mu lhostejnost

v chrámu Pán, tuto ©pt pozoroval, že duchovní
pastý nevšímá sob církevní správy a že pone-

chává i7chtái úplnou zvli pi jeho snahách ma-
arských.

Udlavše zacházku do Velikého Laku, kde
Ambroži odevzdal tamnímu farái njaké listy,

spchali pes ongrad, Kekemet do Pešti, nikde

více se nezastavujíce. Hned následující nedli
(19. ervence) šli do evangelického chrámu, kde
poslechli faráe Molnára, který ovšem pro svou
špatnou výslovnost slovenskou nikterak se mu ne-

líbil a posléz se mu docela znechutil, když pi
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návštv jim dal njakou dlouhatánskou vtu la-

tinskou rozkládati. Zde poprvé v živobytí svém
v hostinci pi obd zaslechnul zvuky srbské, jichž

píbuznost se slovenským jazykem brzy poznal.

Navštívivše tu knihovnu universitní odešli do Oro-

slánu, kde od požitých jedovatých hub od ženy

jakési koupených a uvaených i hostitel fará Tur-

áni i hosté se roznemohli; zotavivše se byli fa-

ráem zadrženi a na žádost jeho Kollár kázal dne
26. ervence ve zdejším chrám „o svatém hnvu
ili o hnvu pro svaté božské vznešené vci."

Hned potom zamiv pres Komárno pospíchal

Kollár do Túrce, kdežto Ambroži uchýlil se jinou

stranou do Radvan.
Co zamýšlel Kollár, nepinesla mu tato cesta

;

nebo nebylo mezi pokrevnými pátely jeho lidí

takových, kteí by mu mohli nebo chtli pomoci.

Ale pece ustádal si z dar, jež od známých
a jiných dobrodinc dostal, asi na 50—60 zl., které

mu dobe v Prešpurku se hodily. Avšak z cesty

po krajinách uherských ml ten znamenitý užitek,

že poznal, jak nkde bu vlažn ke slovenskému
národu se mají, anebo jej i pímo utiskují, což

obé podnítilo ducha jeho ješt k vtší horoucnosti

k jazyku slovenskému.

III.

V Prešpurku.

Nastával nový školní rok (1812./1813.) aKol-
lárovi bylo se vypraviti poátkem záí do Preš-

purku na evangelické lyceum, kde vedle huma-
nitních škol byly i školy filosofické, ti roníky
ítající ; tu vzdlávali se i ti, kteí právm se v-
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novati chtli na universit, nebo se vzdlati chtli

na kazatele neb professory. Odebral se tedy z Túrce
se svým spolužákem Simeonem Lehotským pes
stolici Nitranskou, kde navštívil nejprv Bošany,

aby pohledl na rozhlášenou krásku židovskou ve

zdejším hostinci a potom achtice, o jejichž pod-

zemních skrýších doslechl z národních povstí.

Pobyt ve Prešpurku ml na duševní rozvoj

Kollárv vliv dalekosáhlý. Byl totiž Prešpurk od
konce minulého století stediskem literárního ži-

vota slovenského a zvlášt od tch dob, co fará
katolický Jií Bernolák v letech devadesátých dal

první podnt k tomu, aby se písemní jazyk slo-

venský od eského oddlil. Ponvadž pak jeho

pátelé snažili se o povznesení literatury v jednom
náeí slovenském, i protestante slovenští jali se

o to peovati, ale tak, že se pi tom neodluovali

od svého jazyka biblického, jakým do tch dob

na Slovensku byl jazyk eský. Již souasn s Ber-

nolákem tím úmyslem obíral se znamenitý a na-

dšený Jií Rybay, jemuž ovšem nepíznivým osu-

dem ])opáno nebylo, aby jej provedl, nicmén
alespo v krajinách slovenských, kdekoliv ml
pátely, neustal zasévati semeno. Ovšem až skoro

po desíti letech ujala se myšlénka, zvlášt když

se jí ujal Bohuslav Tablic a Jií Palkovi. Ml
se zaíditi ústav pro pstování a podporování ja-

zyka eskoslovenského a mimo to ustanoven býti

uitel slovenské ei pi zdejších evangelických

školách. Již v listopadu roku 1801. vydáno pro-

volání ke všem slovenským vlastencm s prosbou

za penžité píspvky a tyto docházely dosti hojn,

že již roku 1803. mohl vstoupiti do života pod
názvem „institutm linguae et literaturae slavicae."

V popedí ruchu tohoto byl Tablic, jenž tenkrát

byl jediným spisovatelem na Slovensku, který jas-
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néiším okem pohlížel do slovenské budoucnosti

a ve svých spisech jemn dotýkal se národního

citu, který ješt hluboko v lidu byl uki-yt a ne-

probuzen. Sloh básní jeho byl kvtnatý, slova

plná citu a v každém spise jeho teme touhu po

tom, aby odhaleno bylo, co mlo býti životem ná-

rodním. Jsa inným mnohostrann, požíval obecné

vážnosti a úcty. Tablic po desíti letech ochladnul,

celá práce spoívala pak na Jií Palkoviovi, který

ustanoven byl professorem ei eskoslovenské a

byl jím až do své smrti, kdy po nm nastoupil

nadšený žák jeho Ludevít Štúr. On po celý as
pracoval v literatue, hojnou mrou pispl k je-

jímu rozkvtu a náležel ke spisovatelm, kteí

psali slohem nejsprávnjším. Považoval však jazyk

doby Veleslavínské za vrchol dokonalosti a spolu s Ja-

nem Nejedlým, professorem na universit v Praze,

a s básníkem Puchmajerem stavl se v letech dva-

cátých na odpor všemu novotaení jazykovému;
neuvážili, že jazyk národní mže se zúrodniti ne-

jen ze živého zídla mluvy národní, ale i z jazyk
píbuzných, jak to práv J. Jungmann a soudruzi

inili. Však jeho námitky vc nepoškodily, on pak

tím zjednal si zásluh, že živým slovem psobil
na mládež, jež cviila se u nho nejen v mluvnici

slovenské a slavistice a poslouchala výklady o d-
jinách ei mateské, nýbrž uila se i prakticky ja-

zyku ruskému, polskému a srbskému. Odtud vychá-

zeli mladíci, kteí pro povznesení duševního vzd-
lání na Slovensku byli rozohnni a v asopise Pál-

koviem vydávaném a zvaném Prešpurský týdenník

nalézali vždy hojného povzbuzení.

Když Kollár v íjnu roku 1812. pibyl sem,

byl Palkovi zanesen prací v Týdenníku a pak na

eskoslovenském slovníku, jejž vydati chtl, a proto

nepednášel po celý ten as, co se Kollár zde zdr-
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žoval Teprve k domluv Tablicov r. 1815. poal
opt veejn o literatue uiti. To nahradil KoUár
soukromou etbou knih eských a zvlášt Týden-

níku a obcováním s mladíky zde studujícími. Ovšem
njaký as to trvalo, než mohl obírati se klidn
vcmi mimoškolními.

Ubytovav se totiž se svým pítelem Lehot-

ským u jakéhosi Lista, jenž píbuzné ml v Mo-
šovcích, a zaplativ školní plat v alumnat evange-

lickém, ztenil zásobu svých penz velice a pro-

tože i byt dosti drahý byl, byl nucen živiti se

velmi skromn, tak že chléb a voda byly obyej-
nou jeho stravou. Zásoba penz tenila se tím

více, protože toho léta pipadla velmi tuhá zima,

tak že v novém byt, do kterého se penesl, se

svými šesti soudruhy z Túrce dosti zimy vytrpl.

Také velice sklamal se ve škole zdejší a uitelích.

Jsa již v Bystici zvyklý ve škole samostatn my-
sliti a mluviti, uvidl, že veškeré uení zde jen

mechanicky se odbývá ; aby vyhovl ve škole, byl

ovšem nucen všemu nazpam a slovo od slova

se nauiti, což mu zdejší školu znechutilo, že

obíral se potom spíše knihami zábavnými, jež sob
za peníze vypjoval. Seznámil se tak se spiso-

vateli v Nmcích slavenými jako byli Wieland,
Ifland, Klopstock aj. Jinak uplynul první rok bez

zvláštních událostí. Když pak jiní žáci na prá-

zdniny se rozcházeli, zamýšlel Kollár zstati tu,

zajisté aby si njak opatil njakou podporu. Když
se o tom dovdl jeho professor Stefanides, usta-

novil jej za editele a uitele v evangelickém si-

rotinci, kde vždy as deset dtí bylo chováno.

Nastala tudíž roku 1813./ 14. pro Kollára starost

dosti veliká, ale za to byl prost starosti o svou
výživu a naleznul obor, ve kterém samostatn mohl
psobiti a tím ducha ve škole stísnného vznítiti.
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Pohroužil se ve studium vychovatelských spisá

a vzdlav se jimi tak znamenit povznesl ústav,

že získal mu po celém okolí jména slavného. Také
mu zbývalo mnohem více asu prázdného, jehož

pak použil dílem k vlastnímu vzdlání, dílem k pá-
telským rozhovorm s nkterými nadanými sou-

druhy.

Jedním z nich byl František Palacký, jenž

o nco jsa mladší než Kollár, též roku 1812. do

Prešpurku na studia pišel, a seznámiv se s Pal-

koviem od nho pijat byl za pomocníka pi
Týdenníku. Blíže však seznámili se spolu teprve

roku následujícího, kdy Palacký poal navštvovati
Kollára v sirotinci, a tu besedovali o plodech

literatury eskoslovenské. Stejného smýšlení s nimi

byl Jan Jelšík, duchem velmi nadaný, jenž tehdy

již básn eské skládal. Tetí mladík, s nímž Kol-

lár obcoval, byl Pantaleon Živkovi, pozdji srbský

biskup v Pešti, od kterého poprvé zaslechl zvuky
církevní ei slovanské a jehož hovoru srbskému
rád naslouchal.

Prázdných chvil Kollár používal již tehdy

k tomu, aby se vzdlal také v jiných jazycích zá-

padních, a tu zejména zdokonalil se ve francouz-

ském, anglickém i vlašském jazyku, že mu tení
básní Petrarkových neinilo obtíží a také na nho
mnoho psobilo. Uitelé jeho celkem na nho málo
úinkovali, a on sám v té píin mnoho o nich se

nezmiuje. U Štpána Fabryho poslouchal filosofii

a djepis, u Daniela Stanislaidesa vdy theolo-

gické a staré literatury, u Jana Grossa výklady

enické a básnické. Pavel Bilnica, kazatel slo-

venský, pednášel mathematiku a fysiku. Ješt
však jednoho muže vzpomenouti musíme, který

sice nebyl uitelem Kollárovým, nýbrž od roku
1808. professorem na tamjší akademii právnické.



29

pednášeje o ei a literatue ecké. Byl to eho
Dankovský, velý zastance myšlénky slovanské.

Již tehdy vydal nkolik spis o jazyku eckém,
jejž dkladn znal, a porovnávaje jej s jazykem

slovanským, hledl pozdji dokazovati, že jazyk

tento jest s eckým velmi píbuzný, ba jeho nej-

bližší dcera. Mnoho bylo lidí, kteí výkladm jeho

víry nepikládali a sám elakovský pozdji o nm
se pronesl, že jest to blázen; druzí inili sob
z nho pímo úsmšky, jako Slovák jazykem la-

tinským píšící jménem aplovi, který proti nmu
roku 1818. vydal v nmeckém asopise jednom
(Hesperus) pojednání „dkaz, že Slováci v Uhrách
jsou Angliany." Že však muž ten tak na hlavu

padlý nebyl, dokazuje ada dkladných pojednání

porovnávacích, ve kterých pece jen alespo tolik

dokázal, že slovanská e skuten s eckým ja-

zykem jest píbuzná. Zajisté tedy sluší i jeho

uvésti, když mluvíme již o všech initelích, kteí
psobili na rozvoj ducha a názor KoUárových,
a musíme ho pokládati za jeden lánek v tom ru-

chu, který se zove slovanským uvdomním. Na
Kollára jeho vývody psobily snad více, než nám
známo a než to Kollár sám piznává.

I v Prešpurku Kollár vzdlával se rád ve

vdách pirodiiích, zvlášt v botanice, a používal

k obohacení svých kusých vdomostí zvlášt vý-

let a procházek, které se svenou mu mládeží
do okolí podnikal. Když ml pokdy, vycházel sob
dále od msta, aby poznal okolní osady; tak jednou
do sv. Jií, do Pezinku a do Modré, jindy opt
do Somošína a konen i do Vídn, kam pozván byl

od matky svého svence Járošího. Bylo to roku
1814., když se ve Vídni oslavovalo slavností ná-
rodní vítzství Lipské; ml píležitost spatiti tu

dvr v celé jeho sláv a nesmírné množství lidu,
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které se do Prátru a Lužánek nahrnulo. Navštívil

nkterá divadla, byl ohromen dojmem, jaký na
uinil Shakespearv kus: „Král Lear" v divadle

u brány korutanské, podíval se na letohrádek

Schonbrunn, ale nezapomnl ani na rozliné obra-

zárny, jež ve Vídni se nalézají, a v nichž duše jeho

okála.

Když pak ve tetím roce filosofie prodléval

(roku 1814./15.), cestoval opt s chovanci do Ho-
lie a do Skalice a odtud sám pšky vydal se do
Brna, chtje spatiti hlavní msto moravské. Na
cest do Brna sám hrozné boue zažil, za nž
pohledem na krásné krajiny byl odmnn ; Morava
zdála se mu býti krásným rájem, anyt ji poádné
silnice, okrouhlé, povlovné kopce, šavnatost, ze-

lené doliny, mnohé eky a rybríky utšen ozdo-

bují. Z Brna šel pes Víde až k Šoproni, chtje
navštíviti krajinu slovanským lidem obydlenou,

avšak ku svému zdšení shledal, že lid ten o sobe

ješt pranic neví a nikde ani nejmenšího národ-

ního vdomí nenaleznul.

Mezi posluchai ústavu filosofického nalézalo

se dosti takových, s kterými blíže se spátelil;

s nkterými byla známost jen povrchní, jako s Ja-

nem Benediktim, s jinými však nžnjšími svazky

pátelskými byl spojen. Byl to zejména Jan Ruman,
syn uitelv, jehož marn pipoutati chtl k slo-

venské ei, Jan Mojžíšovi, který nejen mysl Kol-

lárovu obveseliti dovedl a také ho uvedl do nkte-
rých vážených rodin a spoleností ve mst, že i tak

Kollár pouil se o názorech a zpsobech ve svte
mimoškolním panujících.

Poslední rok pibylo mu i ve škole mnoho
práce; nebo musel odbyti zkoušku, chtél-li do-

stati stipendium, aby mohl navštíviti nkterou uni-

versitu v Nmecku. Látky, ze které ml býti pi
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tom zkoušen, bylo dosti, avšak rozumn si vc roz-

dliv za msíc všemu se nauil a zkoušku potom
znamenit odbyl. Obdržel vysvdení výborné a

uznán tudíž za zralého, aby byl do Nmec poslán.

Hned po zkoušce vyzván byl od professora

Fabryho, zdali by nepijal pstounství i vycho-

vatelství v Bystici. Uslyšev jméno msta, ve kte-

rém ztrávil dv léta krásného mládí a pak jméno
Samuele Rožnaye, nemeškal a pijal místo vycho-

telské. Asi msíc potom, uiniv díve procházku

po krajinách slovenských, pibyl do rodiny Lud-
víka Kolbenhajera, bohatého barvíského mistra,

jehož syna stejného jména ml vychovávati. Ped-
chdcem jeho byl Sam. Rožnay, jedna z nejspanilo-

myslnjších duší slovenských a jak dále ho KoUár
chválí, hlava výtená, vzdlanost klassická, cit a

vkus nejjemnjší, skromnost a pokora ozdobovaly
každé jeho slovo a každý skutek. Bylt tehdy ka-

zatelem v Bystici a pro literaturu velmi nadšen.

Zanášel se tehdy peklady nkterých básník e-
ckých, zvlášt Anakreonta a Homera, z nichž nco
již uveejnil ve Vídeských Prvotinách pkného
umní, jež vydával od roku 1813. Jan Hromádko,
uitel eského jazyka na universit. Znal i nkteré
ei slovanské a k tomu ml hojnou zásobu knih
eských a jiných; v nm nalezl Kollár duši pí-
buznou a stejn smýšlející a také potšoval se s ním
nadjí v lepší budoucnost. Pohíchu netrvalo pátel-
ství dlouho, prorváno byvši smrtí, která 14. listo-

padu roku 1815. Rožnaye náhle stihla. Na stálou

upomínku vnuje i jemu Kollár místo ve slovan-

ském nebi:
Tu též spatím, jdoucí dalším šlakem
tvoje píznivce a pátele;
krom už dotených jest na ele
Rudnay, Pronay s jejich stavu znakem;
potom Rožnay, Clemen za Polákem.
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Náhoda však chtla, že se Kollár tu brzy se-

známil 8 Matjem Zmeškalem, kdysi úedníkem
vojenským a nyní zde na pensi žijícím. I on ml
velikou knihovnu, bohatou zvlášt na novovké
spisy francouzské, které nejen spolu ítali ale

i rozebírali a o nich hovoili. Kollár ml tu pí-
ležitost, aby s filosofickými jich názoiy se obe-

známil a jak vyznává, Volney a Spinozza pispli
velikou mrou k tomu, že nabyl ducha klidného;

k tomu mohl se zdokonaliti ve francouzském ho-

voru s uitelem franiny v dom Kolbenhayerov,
kde ovšem píliš zamstnán nebyl, akoliv dohlížel

i k obma spoleníkm domácího syna. Zbylo mu
dosti asu, aby se takto dále mohl vzdlávati, a

v nedli obyejn kázal, bud slovensky nebo n-
mecky, ímž naklonil sob Adama Lovie, tamj-
šího superintendenta. Vbec psobila na nho za-

milovaná Bystice mrou velikou a zvlášt tak, že

se duch jeho otužil a pozdji zachoval vždy mysl

jasnou a veselou, tebas na obloze jeho života

njaké mraky nebo snad boue vyvstávaly. Co mu
krom prací domácích asu volného zbývalo, vy-

naložil, byv píkladem Rožnayovým veden, aby

doplnil známost v ei slovenské; nebo dosud byla

tato kusá a tebas nco více o ní vdl, pece
neml ani zdání o duchu jejím ani o všeobecných

jejích osudech. Poal se tu tedy znova mateiné
své uiti a snažil se o to, aby nejprve poznal zá-

klady jazyka a mluvnice, díve než do neho sa-

mostatného se pustí. Nám ovšem zdá se to býti

zbytené, ale touto cestou kráeli všichni naši staí

vlastenci, kteí nemli píležitosti, aby ve školách

nauili se pravidlm mluvnickým a proto chtjíce

pracovati k obecnému prospchu, byli nuceni zná-

most jazyka si osvojiti pilným tením spisovatel

starších, zvlášt doby Veleslavínské. Když pak
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seznal, eho se mu nedostává a mezery u vdo-
mostech svých doplnil, dával se v rozliné pokusy

a pekládal nkteré spisy; nevíme, ml-li úmysl,

práce své uveejniti, nám alespo nieho z toho

se nezachovalo. Zanášeje se tím již i celý plán

sob uinil o tom, jak by na Slovensku duch ná-

rodní se povznesl. Byl pesvden, že dokud ne-

bude takových spis, které by podávaly lidu zá-

živnou potravu, dokud nepovstane dílo, které by
na jeden ráz a mocn národ probudilo, že bude
potebí, aby lid jen znenáhla se pouoval a k ná-

rodnímu vdomí byl veden. Proto kul již tehdy

plány k nkterým spism pouným.
Podobá se tomu, že již za této doby zanášel

se úmyslem, vydati nco, pozdjší ítance své po-

dobného, co by obsahovalo výbr lepších pojednání

z literatury a pouných lánkv. Pekládal také

piln písn duchovní, z nichž nkteré vytištny
byly ve Zpvníku.

Krom tchto prací duševních použil všeho,

ímkoli mohl se vzdlati a pouiti a k tomu ná-

leželo také cestování. Neopomenul toho, aby ne-

navštívil Miiné, kde u pana Ludvíka Brnického
spatil sbírku starožitností a pírodnin a hlavn
knihovnu bohatou, že na onu návštvu nikdy ne-

zapomenul. Jindy pes Slovenskou Lupi a Lub-
tovu šel do Bezna, odtud do Djel, Tisovce a na
Muraský zámek a do Jelšavy, míst to velmi ro-

mantických a i píhodami povstných. Vypravovány
ješt tehdy o hrabnce Seiové a o Muráni píbhy,
které i básníkm látku poskytovaly. Po tetí zase

s chovancem svým podniknul cestu pes Turec,

Liptov, Krivá do Spiše, odtud pes Kežmark a

Levo do Košice a Prešova, kde stanul pod veleb-

nými Tatrami žasna a s tesoucím srdcem. Nebo
hora tato jest posvátným Olympem slovenským

Matice Udn XXVII. 6. 2
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a jemu v duchu zdálo se, že Tatra dosud nepo-

hnut stojí nad národem slovenským jako vrná
stráž. Pravil o tom pozdji:

Tu jsem nkdy prvou cítil radosí

zái Tater spativ zardlou,
tu všem vinšm písní veselou

každá louka uinila zadost.

Použil toho a vylezl na nkteré pahorky,

o emž svdí na jednom míst:

Na hor chlumy, na nejvyšší ela
skalin lezu ped svou nesnází,

z behu ke spádm, z hlubin na srázy
jako stelcem srna ovdovlá.

Chtje nabýti stipendia, jež se propjovalo
theologm, ktérí na knze na universit v Nmcích
se vzdlati chtli, byl nucen podrobiti se zkoušce

a ml ji odbývati ped superintendentem Adamem
Lovichem, jenž pozdji za ochranu slovenského lidu

od Madar v Pešti byl týrán. S ním spolu ji

podstoupil Samuel Ferjenik, s kterým poprvé

blíže se seznámil a i pozdji v Jen a v Uhrách

v pátelství dobrém setrval. Pro Kollára byla zná-

most ta i proto výhodnou, že poprvé u nho spa-

til Komenského Labyrint svta, do jehož studia

zcela se pohroužil a již tehdy o libozvunosti ja-

zyka eského pemýšlel. Pi zkoušce samé bylo

mu uiniti kázání „o tom štstí, že my ne mezi

pohany, ale mezi kesany narozeni jsme," které

potom dkladnji bylo rozbíráno. Úmysl jeho byl

pevný a také v nm praví:

Podnt ducha tam mne jíti trápil,

kde byt mají krásné umny,
abych najda jejich prameny
na Parnassu moudrosti se napil.

Zkoušku odbyl a stipendium obdi-žel a proto

v let roku 1817. pipravoval se na cestu do
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Nmec, vyvoliv sob Jenu, kde theologové z Uher
obyejn studovali.

IV.

V J e n .

Rozlouiv se s Bysticí odebral se v záí roku

1817. nejprve do Budína, aby sob dal prodloužiti

prvodní list. Zde sešel se se spolužákem Samu-
elem Mažarim a s ním pes Prešpurk ubíral se do
Vídn. Akoliv spchali oba, neopomenul toho, aby
nenavštívil zdejší obrazárny. Potom sednuvše na
dostavník, brali se^po znojemsko-jihlavské silnici

ku Praze, Jen v áslavi se zastavili a chvíle té

použil KoUár, aby^ navštívil tamní dkanský chrám,

kde druhdy tlo Žižkovo odpoívalo, až rukou ne-

milosrdnou bylo ven vyvrženo. Hlavní cíl jeho

cesty byla Praha a sotva že sem pibyli, navštívil

professora Josefa Jungmanna, který opt od roku

1815. v Praze žil. Byl od nho vele uvítán a jak

vypravuje, hned pi prvním spatení byli svoji.

Byl již Jungmann takový, že k sob velmi rád

pivinul mladíky nadané, kteí krokem chvainým
spchali do chrámu eské literatury, a tak ochoten,

že Kollára po celé Praze provedl a její památ-
nosti mu ukázal. Od této doby trvalo jejich d-
vrné pátelství a známo každému jest, že potom
asto sob dopisovali. Navštívil také professora

Jana Nejedlého, ale od nho nebyl pijat tak, jak

oekával, protože od té doby, co se Nejedlý stal

císaským radou, choval se njak nadut a mlá-

deži více nedvoval. Zastavil se také v expedici

Krameriov, v památném míst, které bylo ste-

diskem eského ruchu zvlášt literárního a kde

2*
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se zastavil každý, kdo z vrných ech do Prahy
zavítal.

Z Prahy až do Teplic KoUár šel pšky, aby
lépe zemi eskou poznal; odtud za nepohody po-

spíchal k Dráždanm, kde na Kollárovo naléhání

i pítel Mažari s ním ti dni se zdržel Odpoinku
užil Kollár, aby prohlédnul sob svtoznámou
obrazárnu i gallerii drážanskou; známé obrazy

od vlašských malí Coreggia a Raphaela jakož

i jiných tak hluboko se mu vryly do duše, že je

ml potom vždy ped oima. Shlédnul i starožit-

nosti ímské, které ve mst Herkulanu, druhdy
lávou ze sopky V^esuvu zasypaného, na svtlo vy-

neseny byly. Zajímal se také o osudy eské církve

drážanské, která skoro ped dvma sty lety od
vysthovalc eských byla založena, ale seznal záhy,

že již ani kazatel její nelne s takovou láskou k vci
eské, jak sob pedstavoval.

Podívavše se na mnohé vci jeli ve spole-
nosti vychovatele ruského s dvma svenci do

Lipska a již byli tém ped mstem, když tu sou-

druh Mažari spozoroval, že zapomenul peníze své

v hostinci, kde noclehovali. Nezbývalo Kollárovi

nic jiného než aby se do Drážan vrátil a peníze

pinesl, co skuten také uinil. Cesta tato i proto

zajímavá jest, že uslyšel poprvé rozeného Rusa
rusky mluviti, a onen vychovatel stal se v Jen,
kde s mladíky zstal, zárove jeho prvním ui-
telem ruským. V Lipsku zdrželi se toliko pres

noc; odtud zase šli pes bojišt z r. 1813. pa-

mátné, až dne 8. íjna o deváté hodin v Jen se

zastavili.

Kollár ubytoval se zatím v hostinci „u divo-

kého medvda** ; následující den dal se zapsati na
universitu (9. íjna) a vyhledal si byt u ševcov-

ského mistra Kopše nedaleko chrámu universit-
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ního. I Mažári zstal s ním, a obývali spolu první
poschodí malého domku, kde vždy v sobotu veer
scházeli se lidé nábožní obojího pohlaví ke zvlá-

štním nábožnostem, jež Kollárovi samému pro svou
pemrštnost se znelíbily. Díve ješt než po Jen
a po okolí se rozhlédnul, úastnil se s ostatními

studenty hluného komersu, který tuším odbýván
byl v sobotu dne 11. íjna v Kunici, osad as

hodinu od Jeny vzdálené. Byl tudíž svdkem nejen
veselé nálady mládeže universitní, ale i upím-
nosti, s jakou starší studenti nové kommilitony
mezi sebe pijímali. Ovšem braly mnohdy schzky
na sebe podobu divokou, a proto se v nich Kollár
více neúastnil. Spíše navštvoval místnosti, kde
scházívali se jeho krajané z Uher^ jichž bylo n-
kolik.

Byl to nejprve Ondej Seberinyi, bratr po-
zdji známého superintendenta, Jan Ruman, po-
zdji uitel vLosoni, Jan Hoznek, pozdji pro-

fessor v Levoi, Jan Madarás; ze starších Jan
Chalúpka, pozdji professor v Kežmarku a známý
svým Kocourkovem, Samuel Ferjenik, spisovatel

Pamtí jelšavských a muráských, Samuel Skrabák
a j. více. Ale nejvíce stýkal se s Janem Benedik-
tim, spolužákem svým ze škol prešpurských.

Kollár již doma rád zabýval se jmény osad-
ními a z nich dovdti se hledl neho o jich

pvodu. A tu pak v nejbližším okolí Jenském na-
lezl mnoho takových jmen, ve kterých slovanský
pvod poznal a z toho usoudil, že krajina kdysi
slovanským obyvatelstvem byla zalidnna. Jsa
ostatn již tak velikou láskou k národu svému na-
plnn, stal se tu na pd, dle jeho domnnky slo-

vanské, svdkem velikolepého národního nadšení
nmeckého, jež objevilo se pi slavnosti památky
nmecké reformace. Ta odbývána byla na hrad
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Wartburku dne 18. íjna r. 1817. a všecky uni-

versity nmecké a nesmírné množství studentstva

se jí úastnili, a práv pi tom poznal Kollár mocný
zážeh snah velkonmeckých.

Nebylo tomu dávno, co Nmecko od jama
francouzského bylo osvobozeno a národní hnutí

zvlášt v tídách vzdlaných a u studentstva se

rozšíilo a ím dále vzrstalo, protože násilnými

prostedky bylo potlaováno. Ale snahy ty neutlu-

mila ani „svatá alliance" tí mocností, totiž Ra-

kouska, Ruska a Pruska, které v hnutí tom spa-

tovaly nco revoluního, ponvadž se v nm je-

vila živá snaha po sjednocení Nmecka. Byli to

hlavn professorové na universitách nmeckých
a i jiní mocní initelé, kteí neustále na to po-

ukazovali, že místo Nmecka, jaké bylo za doby

starých a národních císa z rodu Hohenstaufského,

tehdejší nmecká íše byla rozdrobená v tolik

a tolik malých stát, státek a mst, z nichž

každý má svou vlastní ústavu, upomínající na dobu
feudální. Vzdlané kruhy odchované romantismem
tehdy v literatue panujícím, obíraly se tedy sta-

rým nmeckým státem, nenalézajíce v založeném

nmeckém bund neb spolku vyplnní ped-
stav svých o mocné íši, která by útokm mohla
odolati. Myšlénka tato dostoupila tenkráte práv
svého nejvyššího vrchole, pronášena byla nejen

pokryt ale i nepokryt a mládež nmecká ji tlu-

moila zpsobem, který každému byl pochopitelný.

Kollár odebral se s pítelem Ferjenikem a ji-

nými do Eisenachu, kde se studenti již dne 16.

scházeli v hostinci eeném „u routového vnce";
druhého pak dne naplnily se ulice zástupy etnými,
které potom pi hostin rozjaeny byly slovy zvlášt

nkterých professor, kteí je nabádali, aby utvo-

ili jeden buršácký spolek pro celé Nmecko. Z Jeny
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dostavili se také oblíbení professoi Friess, Oken,
Schweitzer, Kieser. Slavnost celá mla se odbý-

vati s programem spíše nábožným, ale již v uví-

tací ei bylo dosti toho, co mysl mládeže pod-

pálilo. Nemile psobilo, že ze všech knížat n-
meckých jen velkovévoda Sasovýmarský slibu svému
dostál.

Slavnost odbyla se podle ustanoveného po-

ádku; i Kollár použil té píležitosti a prohlédl

sob hrad a zejména místnosti, ve kterých kdysi

zdržoval se Luther, zanášející se tu pekladem
bible do nminy. Odpoledne provádny ve mst
rozmanité kratochvíle a teprve k veeru odebrali

se studenti na Wartburk, kde ml zapálen býti

„radostný ohe," jaký touž dobou vzplanul též

na jiných místech. Když ohe byl rozdlán, pro-

mluvil jeden student a aniž o tom co slavnost-

nímu výboru pravil, poal pedítati seznam spis
tehdy v Nmecku neoblíbených. Pi tom otazoval

se vždy pítomných, zdali ten spis, kteiý v ruce

drží, zaslouží, aby na ohe byl uvržen. Když pak
okolní boun „do ohn s ním" volali, stril jej

vidlemi do plamene. Takým zpsobem vykonán
veejný soud nad nkterými spisovateli, kteí slou-

žili vládnímu smru v lidu neoblíbenému a nad
to i kaprálská hl a šnrovaka, jako zbytky z doby
absolutismu, vrženy do ohn.

Druhý den ješt rokováno od student a

v eech poukazováno jak na jednotu Nmecka,
tak i na jednotné vystupování nmeckých spolk
studentských. Žádáno, aby zanechali snah provin-

ciálních a separatistických a mluveno dále: „Eanba
jesti vzdlanému studentovi niím jiným nebýti

než Sasem, Hessem, Švábem, Prusem, Rakušanem,
Bavorem, Hannoverákem, necha budoucn zmizí

tato národní pytva mezi námi a budme jedno tlo
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a jeden národ nmecký." A dále: „Nech nás

jedna páka obejímá, svazek to cti a lásky, a jen

tehdy, když ze všech sil nejlepších na tomto svazku

budeme pracovati a nikdy, nikdy od toho neopu-

stíme a na Boha se spolehneme, podaí se toto

dílo a mžeme sob s pýchou do oí pohledti a

íci : „Porozumli jsme nmeckému duchu a co na

nás požadoval, toho jsme se domáhali a dokonili."

Celá slavnost skonena pak tím, že utvoena jed-

nota nmeckého studentstva a dokonena slavným

pijímáním veee Pán v kostelíku Eisenašském."

Kollár octnul se ve velkonmeckém proudu
a v nadšení, o nmž dosud ani potuchy neml, a

vzpomnl-li na pomry, v jakých národ eskoslo-

venský žil, ne-li na ostatní Slovany, vidl jasné

ped sebou, že jim nastává takový osud, jaký po-

stihnul slovanské obyvatelstvo v krajin Jenské,

o jehož bytnosti svdily pomníky, které spíše

k plái než k radosti vábily. Brzy na to navštívil

povstný vychovávací ústav Salzmannv, který ho

proto zajímal, že sám kdysi podobnou školu spra-

voval. Prohlédnuv jeho celé zaízení, namíil sob
do Gothy, kde nejprve navštívil superintendenta

Brettschneidera a dal si ukázati komnaty velko-

vévodského zámku ; odtud spchal do Erfurtu, kde
podíval se do kláštera, v nmž druhdy Luther jako

mnich byl a spchal k Výmarm, kde ponkud
déle se zdržel. Navštívil tu ruského knze, který

byl pi kapli, zízené pro velkovévodkyni Marii

Pavlovu ; sem potom astji Kollár docházel a stý-

kal se tu s Rusy a pronesl se již tenkráte v ten

smysl v zámku velkovévodském, že „všickni Slo-

vané snadno sob mohou rozumti."
Vrátiv se z vycházky na Wartburk opt do

Jeny seznamoval se s okolím. Nejprve hledl se-

známiti se na universit a chtje toho co nejvíce
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v krátkém ase pochytiti, navštvoval mnohé ped-
mty, ani anatomii nevynechav. Zde pak hned po-

znal rozdíl, jaký jest mezi filosofickým ústavem
prešpurským a universitou zdejší ; tam pouhé formy,

zde však živé slovo. Poslouchal hlavn vdy boho-

slovné; uitelem jeho byl Jan Filip Gabler, který

vykládal bibli tak svobodomysln, že Kollár teprve

poznal, co jest pravý protestantismus. Gabler p-
sobil na Kollára tak, že ostatních professor ve

svých Pamtech pomíjí. Z professor svtských
navštvoval Jindicha Ludena, jenž pednášel o d-
jinách národa nmeckého. Ovšem v nich dosti Nm-
cm stranil a také známo jest, že ve svých d-
jinách dal otisknouti tuto vtu : „Ptaduj se nmecký
jinochu, že i Hus byl jinochem nmeckým." Jedno

se Kollárovi na Ludenovi líbilo, to totiž, že se

nepokládal za neomylného a rád i od jiného se

dai pouiti. A to uinil Kollár, který kdysi po

pednášce professora svého navštívil a upozornil

ho na bludy, jež ve píin starých Slovan chová,

a ponvadž v djinách tak zbhlý byl, také sta-

rými spisovateli dkazy své podepel. A Luden
to rád uznal, neznalostí slovanského jazyka se vy-

mlouvaje. Pírodopis pednášel professor Oken,

a protože Kollár od mládí vdy pírodní a zvlášt

botaniku miloval, i jeho sob oblíbil, tebas e
jeho pro svou neohrabanost se mu nelíbila.

Tenkráte zdržoval se v Jen nmecký básník

Jan Goethe; uchyloval se tam vždy, když ujíti

chtl hluku, který v zámku Výmarském ho ob-

klopoval. Kollár zmužil se a navštívil ho se svým
spolužákem Mažarim, aby mu poklonu svou uinil.

Hned z prvních slov básníkových poznal Kollár,

že nemá pravého pontí o Uhrách, a aby ho neml
za Maara, pedstavil se mu : „Já jsem Slovák aneb

chcete-li Slovan." Goethe se práv tehdy zajímal
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o národní básnictví slovanské a jmenovit sob
povšimnul srbských písní, které anglicky vydala

paní Talvy. Proto také po nkterém ase piuoval
se eštin, aby mohl pokochati se v Rukopise Krá-
lodvorském, o nmž i pojednal nkolika slovy a

vbec si ponkud všímal literatury eské, zvlášt

pozdji, když poal vycházeti asopis eského mu-
sea. Rozmlouval tudíž s Kollárem o slovenských

písních národních a pijal slib, že mu písn ta-

kové opatí. Kollár dostál slibu svému a donesl

mu nkteré ze svých zpvánek, jež mu pomohl do

nminy peložiti ; Goethe pak je uveejnil v a-
sopise „Propyleen," který r. 1817. vydával.

Podobá se, že Kollár astji ješt s Goethem
mluvil a že pišel do domu jeho ve spolenosti

se Samuelem Ferjenikem, který byl velmi dobrý

zpvák, tak že ho Goethe rád slýchával.

O svém život, jaký vedl, praví Kollár:

Nehýil jsem, nelakotil, nepil,

kry mi záhy pišly v uemilost,

netšila mne ta zdvoilost,

kterou jen zvyk do života štpil

;

penz blesk mne nikdy neoslepil,

chladným nechala mne zmužilost.

Z poátku se úastnil schzí studentstva, ale

pozdji se jim v}'hýbal; stályC mnoho penz a on

krom nevelikého stipendia neml prostedk, aby

mohl vésti sob také tak bourhv jako druzí.

Proto spokojil se s životem mén hluným a do-

cházel na stravu do ústavu soukromého, kam i jiní

studenti chodili. S ním chodil sem i Jan Bene-

dikti, s kterým se Kollár nepohodnul z následující

píiny. Jednou spchal totiž Kollár od obda
dom a protože kolem stol, kde stály židle ob-

sazené protlaiti se nemohl, požádal Benediktiho,

aby ho pustil. Ten pak na nic nemysle, nepovstal
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a pravil: „Až budu Kollárem;" protože však Kol-

lár byl povahy prudké, otázal se ho, co tím asi

myslí, naež mu Benedikti dal odpov, která ni-

eho nepravila. Toho povšimnuli si druzí soudru-

hové, takže Kollár doma pemýšlel, co Benedikti

zamýšlel. Když tu tak pemítal, pišel k nmu
jiný soudruh jménem Clemen, mladík to velmi šle-

chetný a ten poal vc pehledati z jiné strany a

Kollára vybízel, aby žádal na Benediktim zadost-

uinní. Benedikti vida, že vc byla píliš mali-

cherná, nechtl Kollára odprositi veejn a proto

se zdálo, že z toho nastane souboj. Kollár pak
neznaje se v šermování uil se po dva dny šermu.

Avšak konen krajané záležitost tuto mezi nimi

vyrovnali a Benedikti ochotn Kollárovi podal ruku,

žádaje za odpuštní, jestliže ho urazil. Potom pak
stali se z obou nejlepší pátelé. U Benediktiho

zaízena eskoslovenská beseda, kam docházeli

z krajan ti, kteí v mateském jazyku se vzd-
lávati a rozmlouvati chtli. Dlouho to ovšem ne-

trvalo, takže konen zbyli pouze oni sami dva.

Benedikti seznámil se roku 1816. v Prešpurku
s Palackým a oba mladíci zaali se tenkráte vážn
zanášeti s eskou literaturou. Sám Palacký o nm
praví: „U nho zjemnli citové moji a duch mj
lépe se nauil šetiti istého lovenství jak v idei,

tak i v djinstvu. Já k nmu denn chodíval po-

máhaje mu v etin a frantin, v ruštin, srb-

štin a staroslovanin cviili jsme se spolu."

Pozdji obeznámil Benedikti pítele svého se Ša-

faíkem, který již roku 1815. svou Musou Tatran-

skou se vyznamenal. Výsledkem styku tohoto bylo

potom známé pojednání o básnictví eském, které

vzbudilo k sob velkou pozornost.

Následkem styk svých s Palackým a Šafa-

íkem Benedikti byl tehdy více znalý v potebách
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literárních, než Kollár, který od nho mnoho po-

uení pijal, zejména z dopis, které do Jeny
Šafaík a Palacký zasýlali. Zpsobem tím dovídal

se Kollár nejen o tom, co se v literatue dje,
ale také se v dopisech seznámil se Šafaíkem,
jehož pozdji, když na Slovensko se navrátil, vy-

hledati neopomenul. Také od té chvíle všickni ti
mladíci a i Benedikti trvali pevn pi lásce jednou
v nich již rozžehnuté a jen Benedikti pozdji
z kruhu jejich vystoupil a ochladí.

Za první zimy seznámil se Kollár také s pro-

fessorem Friessem, který tehdy musil se oisovati
z toho, že ml podíl na slavnosti wartburské.

Malá služba, kterou prokázal jeho malému syn-

kovi, byla píinou toho, že ho Friess do svého

domu pozval a tu se od nho dovdl, že jest po-

tomkem rodiny eskobratrské, jejímž údem také

byl. Od té doby poslouchal jeho výklady o íilo-

sofii a ty pisply k tomu, že rzné názory filo-

sofické uvedl v lahodný celek. Navštívil krom toho

nkdy také spolenost jenskou, ale více vnoval
pée studiím historickým a zvlášt se zanášel ta-

kovými spisovateli, kteí o dávnovkosti slovenské

vypravovali. Aby pak zjednal sob penz k výživ,

pijal vyuování dvou syn professova Ludena
a opakoval s nimi výklady eckých a ímských
spisovatel.

Zdá se nám, že znenáhla v duchu jeho vzni-

kala veliká myšlénka a uzrával úmysl, aby djiny
slovanské vypsal v njaké básni epické. Mluví

o tom docela zejm takto

:

Cbtl jsem pti král eských trny,
bratr píchod, Vlastu s Libnši,

chtl „Bi boží." kterak do kuší

stely klásti uil svoje Huny:
Tatry zlaté, Tokaj, ticho luny

prst se tytýž hráti pokoušel.
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Proto pipravoval se k tomu dále a ekal, až

bude míti volnou chvíli a až dostaví se vhodný
okamžik, ve který básník odlože všechny jiné sta-

rosti chápe se péra, aby napsal ony city, které

v jeho nitru dosud jsou utajeny. A okamžik ten

pišel díve, než sob Kollár pomyslil a on hlasu

svého ducha uposlechnul.

V.

Mina.

Pišlo jaro roku 1818. a s ním obživla v Kol-

lárovi opt záliba v pírod ; ba promnila se skoro,

jak sám praví, na kvtošalenství. Proto také na-

vštvoval dvoje botanické pednášky, jedny u pro-

fessora Okena, druhou u Vogta a ve chvílích prá-

zdných vycházel do utšeného údolí nad ekou
Šálou, aby sbíral kvtiny a jimi se tšil. Brzy
pak pohnula ho druhá píina, pro pírodu vy-

hledával.

Dosud totiž Kollár ani ve snu na to nepo-

myslil, že by se mu kdy láska v cestu postavila

a ho tak pevn zaujala, že by vše ostatní opou-
štje jen jí se zabýval. Tak ho znali i pátelé,

a mnohdy se mu proto vysmívali a nejvíce jeho

pítel Benedikti. Došlo však i na Kollára a to

o první jarní slavnosti, která se v okolí Jenském
slavila.

První nedli po velikonocích jakož i ve dny
následující slavívalo se v osad Winzerle, asi ho-

dinu od Jeny vzdálené, posvícení. BývalC toho dne
ode dávna hájek nad potkem Triesnicí hledaným
dostaveníkem zvlášt mstského obyvatelstva,

které sem i jindy astji picházelo, aby se zpvem
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a tancem pobavilo a posilnilo pivem z nedalekého

Lichtenhainu. Picházeli sem mnohdy hosté z osad

i nkolik mil vzdálených, nkdy i studenti z uni-

versity v Halle a z Lipska. Podobné stávalo se

tak pi slavnosti druhé, která tu konána bývá

vždycky ve svátek Nanebevstoupení Pán. V roz-

košném údolí nad Triesnicí jest povýšené místo,

na kterém se rozkládal košatý strom, pod kterým

druhdy sedávali Goethe a Schiller, oba nejvtší

básníci nmetí, kochajíce se pohledem na krásné

údolí a na pahorky, jež je obklopovaly. Odtud

bylo zíti nedalekou Jenu ležící nad Šálou jako

ve kvtnaté zahrad a za ekou malé pahorky, na

nichž nly dosud zbytky starých hrad a nejblíže

Lobedaburg. V Jen snad nebylo ani lovka,
který by se byl veselé této jarní slavnosti aspo
jednou neúastnil.

Rozneslo se po mst, že o slavnosti bude

kázati slavný kazatel Marezoll, jenž byl církevním

inspektorem v Jen a s kterým Kollár již za prv-

ních nedl pobytu svého ve mst se seznámil,

odevzdav mu doporuující list od pana Ammona
z Drážan. Neml ho sice píliš v lásce, ale ne-

chtl si dát ujíti píležitost, slyšeti kazatele tak

znamenitého. Proto dne 31. bezna vyšel ke slav-

nosti této do Winzerle zárove s nkolika zná-

mými, mezi nimiž nalézali se Mažari, Piuman,

Clemen a mladší Danjelov. Pišli práv k prvodu,
jejž konalo množství lidu v osad a ped chrámem
se zpvem, hudbou, kvítím a jinými ozdobami. Ped
chrámem na levé stran zdvihá se návrší, pod

kterým vede cesta a po ní ubíral se prvod. Na
návrší v zahrad stály a dívaly se dv v bílé

roucho odné dívky. Jedna z nich byla dcera d-
stojného pána Teraeliusa, pastora v Gospod ; kdo

byla dívka druhá, nikdo z jeho známých nevdl.
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Aby uslyšel kázání Marezollovo spchal Kollár

do chrámu a tam spatil opt onu neznámou dívku

;

vzpomíná na celou událost ve znlce následující:

Zvun znjí zvon hlasy svaté,

k posvíckám se strojí osada,

mládež kvítím cestu vykládá,

v chrám se hrnou adra Bohem vzaté.
I mé srdce pudem divným jaté

tam mé nohy jíti nabádá
netuše, že tu je prorada
Milka v pouta více vkuje zlaté.

Sotvy vkroím, vidím v bílé íze
letmo kleícího andla,
ducha v nebi ml a oi v knize;

když pohnul tvá a hlávku vznášel,

koho zdšenost má uzela?
Tu, co ondy pi líp jsem našel.

Podoba díviny dojala Kollára mocn, ale ne-

dovdl se ješt ani po pobožnosti chrámové,

ona jest ; nebot majíc tehdy doma nemocného otce

dívice odebrala se dom a on zstal s neuritým
pocitem ve stedu svých soudruh, kteí se pi-
dali k zástupm veselícím se v blízkém hostinci.

Nebyla to ješt láska, pouze jakýsi píjemný dojem
Kollár pocítil, když pomyslil na neznámou dívku

a jako již stává se, astji asi se mu podoba ne-

známé krásky ped oi stavla, astji s ní v duchu
se obíral a její pedstavou se zanášel. Nebo tím

jenom dá se vysvtliti, že náklonnost utajovaná
propukla mrou zvtšenou, když po nkolika dnech
náhodou s dívkou blíže se seznámil.

Nkolik dn po této slavnosti pišla do bytu
Kollárova neznámá paní a odporuena jsouc od
Marezolla žádala, aby nemocného manžela jejího,

jenž byl vrchním faráem y msteku Lobd, asi

hodinu od Jeny vzdálené, zastoupil ve službách

božích. Kollár to ochotn slíbil a aby se pesvdil
o pomrech kostelních, odebral se tam ješt ten
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týden se svým pítelem Benediktim. I nalezl sku-
ten, že fará Jií Bedich Schmidt od nkolika
nedl souchotinami postonává. Za jeho nemoci
celá starost o domácí hospodáství spoívala na
jeho manželce Johann Christiane Žofii, rozené
Drescherové z Buttelstedtu u Výmar, kterou ped
33 léty v manželství pojal.

Ve veerní rozmluv dovdl se bližších zpráv
o rodin faráov. Byl díve faráem v Rohrbachu,
kde se mu narodil syn Bedich Krištof Samuel,
který padnul roku 1800. jako strážmistr ve vojsku

rakouském v bitv ped ezném s Francouzi sve-

dené. Tamtéž narodil se druhý syn jeho Karel
Bedich Christian, jenž tenkráte byl lékaem v mst
Kahle a tam se oženil r. 1817. Od roku 1793.

ustanoven byl Schmidt za vrchního faráe v Lobd.
Tu narodily se mu následující dítky: Jan Krištof

Vilém, narozený r. 1793. byl již tenkráte faráem
v Ilmenav; roku 1801. pišel na svt Gottfried

Benjamin Edvard. Nejstarší z dcer faráových byla

Johanna Augusta Friderika; narodila se dne 17.

íjna 1795. a byla dne 20. íjna poktna. Mladší
byly Henrieta Amalie Concordie, narozená dne 8.

prosince roku 1804., Karolina Juliana Christiana,

narozená dne 20. února r. 1806, a posléz Filipína

Luisa Augusta Vilemína, která se narodila dne 14.

dubna roku 1809. *)

Mezitím co Kollár rozmlouval s faráem o mno-
hých vcech, vstoupila do svtnice dívka, ve které

])Oznal ihned onu neznámou dívku ze chrámu ve

AVinzerle. Byla to nejstarší dcera pastorova, Jo-

hanna Augusta Friderika, dívka již dorostlá, íta-
jící pes 22 let. O dojmu, jaký naii uinilo její

*) Dcera Vilemina Dorota Žofie, narozená r. 1800.,

zemela již 9. prosince 1801.
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náhlé objevení, nezmiuje se Kollár blíže, ani ne-

vypráví o tom, jak mu chutnaly koláe, jimiž on
a Benedikti byli astováni. Byla to jeho první roz-

mluva s Minou, jak ji odtud stále nazývá, akoliv

jí jméno to na ktu dáno nebylo.

Jak si fará Schmidt pál, pišel Kollár v so-

botu dne 4. dubna do Lobdy a zstal ve fae
pes noc, aby mohl v nedli asn ráno vykonati

malou pobožnost ve blízkém filiálním kostele

v Rod. Na nedli dne 5. dubna pipadalo tení
„o vrném pastýi." Kollár pipravil se tedy na
výklad o tom, za které vci máme klásti život.

Nebylo to sice jeho první kázání, které ml ve-

ejn, ale pece se zarazil, když dcera faráovu
opt spatil v kostele; zmatek jeho bezpochyby
byl tak veliký, že ani kázání celé neodbyl, ale

dva hlavní odstavce vynechal, totiž o pátelství

a o lásce. Seznáváme to z jeho vlastních slov:

Ješt dnes mi probíhá mráz kosti,

mysle na to prvé kázání,

ježto jsem ua Její nutkám
vera ml a ku své zkušenosti.

Kedle to byla o vrnosti
pastýe a duše skládání,

Ona v chrám sedí u paní
jako slunce ve hvzd spolenosti.
Tu, když jazyk mladý sotva láme
o tom: Za které my skládati

vci tento zemský život máme?
odpus. Bože, musel z ei svazku
pro zmatek a stud jsem nechati
poslední punkt : pátelství a lásku.

Odbyv služby boží prohlédnul sob hrobku,

naež po obd, k nmuž byl pozván na faru, po-

díval se na vrch a na hrad Lobedaburg, který se

práv nad mstekem vypínal.

Již dne 24. dubna zemel fará Schmidt.

Ze Kollár pi pohbu byl, možno domnívati se
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z toho, že rodina zajisté jemu, který ochotným
pítelem se osvdil, dala zprávu o smrti jeho.

Také výslovn na jednom míst mluv o pohbu
se zmiuje, že rád mže opustiti zemi ten, komu
se pi pohbu takovými pochodnmi t. j. oima
svítilo.

Akoliv od známé nám slavnosti nkolikrát

se Kollár setkal s Minou, nepodobá se tomu, že

by se s ní byl seznámil dvrnji. Zatím pišel

máj a s ním dostavila se veškerá nádhera pírody,
kterou on celým srdcem miloval. Používal tudíž

májové pohody a pobýval v rozkošných zahradách,

které ve vkolí mu byly známy. Celý kvten,
když sady odly se kvtem, byl mu asem nej-

sladších rozkoší. Spativ celý sad kvetoucích, jako

mlékem a snhem pokrytých strom byl jakoby
oarován a ped jedním samotným stromem stával

celé hodiny jako u vytržení opojen jsa jeho vní.
Kvítí a píroda byly etzem a prostedníkem,
které Kollára se svtem smiovaly, aby nau do-

cela nezanevel. Ale píroda kolem Jeny vypra-

vovala mu ješt jiné báje, jakých se sice v knihách
nedoetl, ale za to tím spíše ve jménech slovan-

ských osad v okolí. Všude duchem pátravým hle-

dal pozstatky kmene slovanského, kam noha jeho

kroila, stál na posvátném hrob slovanském. Pi
takových potulkách, na nichž konal i studia bota-

nická, pišel v kvtnu do utšeného údolí blíže

osady Velnice, která as pl hodiny od Lobdy jest

vzdálena ; leží mezi ekou Šálou a povstným Zie-

genhainem, kteiýž vystupuje v návrší od Lobdy
až ke Kunicm se táhnoucí a mnohými roklinami

rozervané. Osada tato byla filiálkou Lobedskou
a ml tu také fará tamjší njaké polnosti a luka.

Sem vyšel Kollár jednoho dne májového a sbíral

kvtiny na lukách nedaleko Goethovy jeskyn,
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dutiny to ve zmínném kopci a tak se pohroužil

ve své myšlénky, že ani nepozoroval, kterak na-

jednou mrana se pihrnula ; aby nezmokl, uchýlil

se pod košatou lípu, jež tu na blízku stála. Ale

sem také spchala dívka ve slamném klobouku,

s knížkou a kvtinami v ruce; byla to Bediška
Schmidtova, která dohlížela na poli k eládce.

Zpozorovavši pak, že se již nkdo neznámý pod
lípu schoval, zamýšlela vrátiti se do Velnice; ale

Kollár její úmysl uhodnul a dal se jí poznati.

Potom s ním zstala pod lipou v dešti státi a když
pršeti pestalo, Kollár pipojil se ke známým^ kteí
s professorem z výletu botanického dom se na-

vracovali.

Po nkolika týdnech navštívili KoUára osad-

níci z Lobdy žádajíce, aby ješt jednou v chrám
jejich kázal. Zprvu se Kollár vymlouval, ale že

byli nyní osielí, tedy jednak pro poteby církevní,

jednak pro rodinu Schmidtovu, která nyní byla bez

živitele, vyhovl jejich prosb. Tak se stalo, že opt
navštívil útulnou faru Lobedskou ; osadníci ho tak

sob oblíbili, že i za kazatele ho zvoliti chtli,

k emuž on nikterak nesvolil, maje jinde bohatou

že pichystanou a nechtje také pipraviti rod-

nou svou zemi o potebného jí pracovníka. Se-

známil se tehdy zevrubnji s pomry rodinnými

a ke prosbám paní Schmidtové byl ochoten pi-
praviti mladší její dcery Amalii a Karolinu *) k bi-
mování. K vli tomu docházel každou sobotu do

Lobdy, aby dvátka v náboženství vyuoval a t-

*) Ob tyto dívky zvnil ve znlce 81. lY. zpvu:

V chrám pátel tvých když odpoinu
pod besídky stínem pustevné,

i mé pátelky a pokrevné
Amalii zím a Karolinu.
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šilo jej, že vtipné hlaviky jejich tak pokraovaly.
Za téchto svých návštv poznal i Bedišku dklad-
nji a nauil se v ní ctíti vzor ženské krásy a po-

tom jej sem do msteka vábila mimo jiné i láska.

Tak stala se fara Lobedská svdkem ušlechtilé

lásky, a svdkem jejím byla i vysoká a košatá

lípa, která k východu ped okny stojíc starou klá-

šterní budovu zastiovala.

Zahrádka u fary, ze které otvírala se krásná

vyhlídka na osadu Winzerle a na protjší pahorky,

hustým lesem pokryté, stala se zamilovaným míste-
kem Kollárovým; zvlášt sob oblíbil hustým ze-

leným lupením porostlou besídku, která stála opo-

dál na míst vyvýšeném; nedaleko ní bublal pra-

men ve studánce a o nco dále šumla Sála, pes
kterou se chodilo po lávce do zahrady druhé, tak-

též kvtinami posázené. Uprosted ržových ke
mohutná hruška rozprostírala své listnaté vtve.
To jest ono památné místo, na nmž duše spí-
znné sob porozumly.

Tlumoníky lásky jejich byla jim dosud kvítka

aneb zvuky, louzené hrou na kytaru nebo na piano.

Vypravuje Kollár:

Tam jdu, an ó bohové, sama pi zpve rže polívá,

a kvty, jimž slunce sklíilo hlávky, tší.

Vstíc ona; na ztepilých žert Jí se a ousmchy v lícech

záily, jež krotký mdlil, vdky jiske pohled.
Xa spchu lokty kasá loktuškou, an ve domácích
nedbalkách odné jen bylo volné tlo.
Ploiila kade prostá po snžném marmoe hrdla,

z níž jako z oblaka dv stely bleskly oi.
Džbán z ruky; jakž kráí jasmín a lilie vadnou
v poklon své hanbou vládkyn son hovíc.

Už štbetem za lesy zpvci dne zapouzeli horkost,

ze stromu každiký v píštalu list se mnil.
Sotva že už zvdavým uzel ervánky msíek
plkolem, anf mu druhou skrývala plku hora.

Tak se vše strojilo, v nevdoucích ješt, co láska . .



53

V podveer vyznal se Kollár z lásky své a

svdkem lásky byla stará hruška v zahrad sto-

jící, již také volá za svdka. Od toho okamžiku
pocítil útrapy a radosti, jaké láska pináší; duch
jeho byl rozrušen a proto vyhledával samotu. Zvlášt
milými staly se mu zase procházky ve vkolí a na
nich také vždy jeho mysl se utišila, že mohl po-

noiti se hloubji sám v sebe a splétati zamilované

své myšlénky v jednotlivé obrázky. Nad jiné za-

milovaným místem byl mu Ráj, rozsáhlá to za-

hrada se stinným stromoadím lipovým a kašta-

novým, která rozkládala se mezi mstem Jenou
a ekou Šálou a ležela zrovna naproti milé mu
Lobd. Tam ztrávil mnohý veer v myšlénkách,

tamtudy vracel se v podveer z Lobdy. Zde také

povstala veliká ada znlek prvního zpvu „Slávy

Dcery", jichž obsahem jest láska.

Druhým místem zamilovaným byla mu osada

Velnice a blízká jeskyn Goethova. I jeho návštvy
v Lobd byly astjšími a z nich mnohdy vracel

se za pozdní noci, hledaje úlevy v noním tichu.

Byla to pro nho doba, kdy myšlénky hluboko
v srdci pochované k životu se probouzely a chtly
se státi skutkem; jemu pak bylo nyní hledati ce-

stu, která by starší pedstavy uvedla v soulad

s pedstavami a pocity nynjšími. Mžeme si ped-
staviti, že mnoho rzných úmysl v duchu jeho

povstávalo nyní, když nadešla ta od básník op-
vovaná a oekávaná chvíle, kdy pocity a dojmy
promují se pod píšící rukou v nehynoucí útvor

básnický. O dnševním tomto svém stavu mluví

takto

:

Dlouho konám už, ne bez bolesti

onu Sisyfovskou robotu,
abych vidiny mé k životu,

aneb tento k onm mohl vznésti;
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ale posud nelze bylo splésti

re svornou je oba jednotu,
trou, ba lámají se v teskotu
jako rzných strom ratolesti.

O svobod, vlasti, národnosti
obrazy mé dávno zmizely
v nepíjemném prachu skutenosti;
jen vzor jeden jedinký mi asy
splnit na té zemi vdly,
totiž lidské nejpknjší krásy.

ím déle Kollár obcoval s Minou, tím lépe

poznával etné pednosti jejího ducha. Jako se-

stry její tak i ona byla od nebožtíka otce peliv
vychována tak, že se Kollárovi zdálo, že ne pouze
bohyn krásy Venuše, ale i Juno a Minerva v ní

ski7ty jsou. O kráse její nás nkterá místa v bás-

ních pímo pouují. Chodil-li ped tím Kollár do
Lobdy, aby vyuoval sestry Bedišiny, chodil tam
nyní k vli své Mín. Ale schzky jejich nebyly

vnovány toliko zábav a hrám, nýbrž i vážnjším
práem a zvlášt se Kollár staral a piioval
o to, aby milence své vštípil svoje myšlénky. Pední
snahou jeho bylo, aby ji nauil milovati slovanský

národ a piuil jí jazyku toho národa, o nmž
sám nebožtík vdl, že z nho pochází. Pocházeli

totiž pedkové Schmidtovi z Lužice a teprve když
usadili se v krajin Jenské, pijali jméno nmecké,
a v knihovn faráov jako upomínka na dobu bý-

valou chovaly se dv mluvnice lužické. K tomu
také i Schmidt nestydl se za pvod svj a Kol-

lára kdysi pímo nazval „vendickým pítelem a

národním bratrem" a odevzdal mu na památku
nkolik knih, které ho velmi zajímaly. Zdá se

proto, že otec i dcei své Bedišce vnukl lásku

k lužickému náeí a také podle slov Kollárových
ani o tom pochybovati se nedá. Uila tedy Be-
diška Kollára jazyku tomuto, on zase byl jejím
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uitelem jazyka eskoslovanského a zejména ji se-

známil se zpvy Rukopisu Králodvorského, které

potom i hrou nauila se doprovázeti. Dosti záhy

nauila se esky a postaila i psáti, když jí nco
bylo pedíkáváno. Toho použil také Kollár, když
kdysi s Minou navštívil zahradu Knebelovu, ve

které se scházela vybraná spolenost. Tehdy zde

pebýval Goethe, maje v Knebelov dom pipra-
vený zvláštní pokoj, z nhož byla rozkošná vy-

hlídka na okolní krajinu.

Mina následujíc pokyn Kollárových odložila

svj nmecký kroj a poala se strojiti po slovan-

ském zpsobu, ano docházívala s ním v nedli
na služby boží do Výmar do ruské kaple. Rodina
Schmidtových pebývala ješt asi pl roku v Lobd

;

potom nkdy ke konci roku 1818., když již na-

padnul sníh, pesthovala se vdova do Jeny, kde
najala byt nedaleko hi'adeb, které msto dosud
kol kolem obklopovaly. V jedné znlce vypravuje

Kollár, že za zimy konal cestu do Lobdy.

Také v Jen byl Kollár astým hostem v dom
Schmidtové; nebo lze míti za to, že matka Be-
dišina již dávno o pomru obou milenc vdla
a tšila se, že dcem dobe zaopatí. Schmidtovi
nemli jiného jmní krom pense, kterou dostá-

vali a ta sotva staila na výživu etných a neza-

opatených dítek. To také bylo Kollárovi dobe
známo a praví sám

:

Vím, že tato duše pemilená
trn mi v pínos dáti nestrojí,

vím, že ke služb Jí nestojí

penžitá Rothschildova mna;

znal pomry a proto tšil se obecným píslovím:
Krásná panna polovice vna.
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Kollár chtl pvodn pobyti v Jen dv léta.

Avšak musil pobyt svj zkrátiti. Jednak nedostá-

valo se mu více prostedk, ponvadž stipendium

bylo velmi skrovné; za druhé píhoda na hrade
Wartburku uinila rakouskou vládu velmi ostra-

žitou, že posléz i zapovdla dne 24. listopadu

1818. a 4. kvtna 1819. navštvovati zahranin
university. Odmna penžitá, které se mu dostalo

za práci, jež byla s pochvalou pijata od spole-
nosti filologické, pomohla mu k tomu, že mohl
alespo ješt tetího plroku se zde zdržeti. Ke
konci bezna roku 1819. pomýšlel Kollár sám na
to, aby vybral se z náruí milenina a spchal
dom.

Na jednom míst trefn líí, kterak od Babí-

gory vyslaný duch ho napomíná, aby se do vlasti

navrátil. Matka nevstina na nho naléhala stále,

aby v Jen zstal anebo v Nmcích místa pro-

fessorského hledl dosáhnouti. Do Uher na žádný
zpsob dceru svou provdati nechtla, ponvadž
mla o zemi té mylnou a neúplnou pedstavu,
jednak potebovala sama v domácnosti pomoci a

nepála si proto, aby se Bediška daleko od do-

mova vyvdala. A skuten také k tomu nikdy ne-

svolila, aby dcera její milence svého do daleké

krajiny následovala a tak na delší as je od sebe

dlila, až je docela sob odcizila.

K tomu ani Kollár se své strany nemohl ]\Iín

poskytnouti nijakého slušného zaopatení, ponvadž
si musil njaké místo teprv opatiti, prve než za

její ruku požádá a tím se zaváže. Zbývala tedy

obma milencm zatím jen nadje do budoucnosti.

Za doby trapné nejistoty asto si písahali vr-
nost a slova jejich stávala se tím horoucnjšími,
ím více se pibližoval den rozchodu. Kollár píše

o tom s nadšením:
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Na rtech tchto srdce Tvého prahu,
v oi tyto, kvty duše Tvé,
skládám sliby vné lásky své,

milenko má, méjž je za písahu:
„Svt je asu poddán, všeho vrahu,

nás as tam, kde asu není, zve,

i já jsem tvá, v mi, tam i zde,

slyš to nebe a hvzd krásných tahu."

V msíci beznu piblížil se den osudný, kte-

rého se ml Kollár rozlouiti s milenkou a všemi
koutky milými, jež na Jenu ho poutaly. Uinil
sob rozvrh na cestu zpátení a chtl asn ráno

s Danjelovem odejeti, aby prohlédnul sob krajinu

severonmeckou
;

proto té noci nespal a nespala
též Bediška, až nastala chvíle rozchodu:

Doba bije; lun už stojí v brodu,
veslo k spchu zove nezbedné,
strach mne jímá, líce sbledne,

ješt chvilku, volám, k rozchodu!
Nohy rychlé znaly asu škodu,
rozvlasena oknem vyhlédne,

v náru letí, v hrze bezedné
slzou zmáen každý stupe schod.

Kollár totiž asn z rána pišel ješt napo-
sledy do domu Schmidtových; Bediška na nho
ekala a z daleka ho spativši naproti mu bžela
a potom opt s pláem po schodech dol ho do-

provázela až ped dm. Odcházeje ohlížel se ne-

ustále na známý mu dm a když pak již picházel
k lesu, poslední pozdravení a políbení Mín poslal.

Ješt ní ten domek, políbení

bu i tob sláno k posledu,

a už rychle, nohy, ku pedu,
skryjte oím toto tžké zení.

Bylo mu žalostno okolo srdce a byl tomu tu-

díž povden, že nové pedmty cestou se mu na-

skytovaly a k sob poutaly. Cítil v sob sice
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dosti zmužilosti, ale oi bezdky se stáely na-

zpt, tam k „ráji Jenskému", ve kterém zažil

tolik blažených chvil.

VI.

V Pešti.

Cestou z Jeny doprovázel ho pítel Jindich
Clemen a Danjelov. Prvotn za cíl své cesty uril
sob krajinu polsko-ruskou, jsa k tomu veden
hlavn etbou Dobrovského Cesty do Ruska roku

1792.; avšak bylo nesnadno dostati se tam pes
hranice a jemu zvlášt, protože nedostávalo se mu
penz. Byl tudíž nucen ve mst Lemgu, kde se

zdržel nkolik dní u pítele Clemena, vypjiti si

od nho deset dukát, aby mohl navštíviti alespo
ty kraje, kde Slované již byli vyhynuli nebo práv
k úpadu se klonili. Z pomoského kraje obrátil se

pak na jih, aby se ponkud déle v Praze poohléd-

nul. První kroky ho vedly k Jungmannovi, pak se

seznámil i s Dobrovským, Václavem Hankou a

Presslem. Záhy spozoroval, že pražská spolenost
byla trochu nadšenjší, než byla za jeho posled-

ního pobytu, což ovšem dá se snadno vysvtliti.

Nalezené zpvy Králodvorské zpsobily v eském
život nevídaný ruch; nebo to cítil a pozoroval

každý, že bylo nco v tch básních, co od dosa-

vadního básnní se docela lišilo. Bylo-li naše bás-

nictví do této doby pouhým následováním vzor
nmeckých a i francouzských, vanul zde v básních

epických a lyrických písních duch takový, že každý
v nm poznával ducha slovanského a proto spiso-

vatelé spatujíce práv v tchto zbytcích nedosti-

žitelné VZ017, podle nich poali i své básn upra-
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vovati. Tak inii hlavn F. B. Štpnika, který

i formy i obsahu básní se pidržoval.

Proto bylo k literárnímu rozhovoru v Praze

dostatek látky a Kollár s pítelem Jungmannem
procházeje se v Nuselském údolí zajisté mu ote-

vel své srdce a sdlil, s ím po tu chvíli se za-

býval a jak pobyt v Jen na úinkoval. Dojmy,
jež si z Prahy a hlavn od Jungmanna odnesl,

zvnil Kollár ve znlce tichému geniovi Mlado-

ovi vnované. Stýkal se i s Dobrovským, jenž

tenkráte v zahrad hrabte Nostice rostlinopisem

se zabýval. Hovoili spolu nejen o botanice, v níž

oba sbhlými byli, ale i o etymologii, ve které si

i Kollár obas liboval. Nejvíce však ho pohnulo

heslo, které mu napsal Dobrovský do památníku,

jaký tenkráte bylo obyejem psáti. Znlo pak:

„Boga v pomoš, nikomu v sled," *) což i na Do-
brovského, jako zakladatele slavistiky, i KoUára,

zakladatele slovanské vzájemnosti dá se vyložiti.

Z Prahy nesl s sebou dojmy, jež hluboko v duši

se mu vtiskly a zárove i psaní, které mu od
Miny bylo dorueno. Ubíral se dom pes Víde.
Ale na cest opanovala ho taková omráenost, že

sotva vdl, jak se do Vídn dostal. Nevypravuje
o nijaké nemoci a proto mžeme jeho duševní

stav vysvtliti tak, že to byla ona chvíle, ve které

básníkm zjevují se jejich ideály a z dojm a roz-

liných upomínek splétají a utkávají své útvary

básnické. Jest možno a snad pravd podobno, že

na této cest povstala vtšina znlek jeho první

sbírky, nebof dojmy byly ješt erstvé a city

vnitní obracely se ve slova plná horoucnosti.

Ovšem nám obtížno jest nyní tvrí innost jeho

sledovati a íci urit, kdy ta neb ona znlka byla

napsána.

*) „S pomocí boží samostatn v ped."
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Ve Vídni se Koliár tenkráte nezdržel. Vstou-

pil na lo, aby se dopravil do Prešpurku. Avšak

v noci silným vichrem vhozena byla lo na n-
jaké skalisko, takže cestující a plavci zachrániti

se musili do lunu, ve kterém po dlouhém namá-

hání u msta pistáli. Zde ubytoval se Koliár

v hostinci, kde ho pozd veer vyhledal Palacký.

Vyšli spolu na procházku. Koliár dojmy na cest
zažitými pemožen, vrhnul se mladému píteli kolem

ki'ku a z plného srdce si povzdechnul: „Píteli,

zle je nám, náš národ jest nešastný, já teprv nyní

znám jeho smutný as a jeho veliké poteby!" Tuto

máme tuším výklad k onomu velebnému úvodu ke

Slávy Dcei, jenž mohutnými slovy vyliuje nejen

osud národa slovanského, ale i povahy národa n-
meckého a slovanského, jež tak od sebe se liší.

Není ani divu, že Koliár tak upímn zaslzel a že

po celou jasnou noc oba mladíci mezi vinicemi

bloudili, své srdce jeden druhému otvírajíce. Koliár

shledal se tu i s JPavlem Šafaríkem, jemuž poprvé

patil ve šlechetnou tvá. Všichni ti vlastenci

uzaveli pi rozpravách svých pevné pátelství, sli-

bujíce sob, že ke vzájemnému povzbuzení každý

rok nkde se budou všichni scházeti, aby pojed-

nali o pomrech národních.

V Prešpurku pobyl Koliár nkolik dn zajisté

proto, aby poohlédnul se po míst, které by mu
nejlépe svdilo. V polovici msíce ervence ode-

bral se do Slovenského Pravna ke svému bratranci

Janu Kollárovi a pipravoval se k svému vysv-
cení. Dne 12. íjna roku 1819. byl vysvcen
v Banské Bystici na knze a ihned odebral se

do Pešti. Seznámiv se tu s redaktorem Krištofem

Riisslerem, pispl mu lánkem jakýmsi, zalíbil se

mu a byl jím odporuen farái Janu Molnárovi,

jenž mu dopomohl k místu vikáe i kaplana
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k ruce kazatele. Byt vykázán mu v ústavu cír-

kevním na Zelném trhu; krom toho ml stravu,

posluhu a 100 zl. platu roního.
Obec evangelická augšpurského vyznání ítala

tehdy asi 1313 duší, z ásti nmeckých, z ásti
také slovenských. Avšak správa duchovní byla ob-

tížná, protože osadníci roztroušeni byli po celé

Pešti i v Budíne. Kollár brzo shledal, že ani

v tom malém stádeku vících nenakládalo se se

Slováky jako s bratry, ale že všude ustupovati

musili živlu nmeckému, jenž celkem byl zámož-
njší, ale nikoliv potem etnjší. Hned v prvních

svých kázáních v kostele vyložil Kollár mluv
o nábožnosti a národnosti zralé náhledy své a vy-

tknul zásadu, kterou se zamýšlí íditi: „Naše školy

majíce býti matkami a pstounkami, jsou bud ne-

dbalé macechy, bud cizoložkyn a vražednice naší

národnosti, uíce nás ne vlastní, ale cizí národy mi-

lovati, ne vlastní, ale cizí eí mluviti, ne vlastní,

ale cizí pedky za naši krev držeti. Kam se tedy

podje ubohá národnost a e, jestliže ani ve

chrám a v náboženství útoišt nenajde, vypu-

zena jsouc ze soudnic a radnic, ze snmv, zá-

konv a škol? Chrámové byli odjakživa útoistná
místa pro nešastné a pronásledované a knží bý-

vali všudy i sloupové a podpory národu . . Tohle

tedy jest píina, že i já, kde se k tomu píleži-

tost zavdá v tomto chrám a pi vyuování mlá-

deže k obma chu a lásku v srdcích vašich vzbu-

zovati dle možnosti se snažím . . Peujme i o ná-

boženstvo i o národ, o slávu Boží a o slávu ná-

roda." Záhy pouil se o postavení vících sloven-

ských a poal pemýšleti o prostedcích, jakými
by spomoženo býti mohlo. „Našel jsem ped sebou
velikou poušt," praví v úvodu ke svým kázáním,

„hmota tla to byla, ale bez úd a lánk, bez



~ 62 — '

ducha a života; musel jsem tedy nejprvnjší péi
o to míti, abych toto mrtvé tlo vzkísil, oživil

a oduševnil." Poet slovenských duší v evangelické

církvi obnášel pes 1000, dítek 70, ale všecko to

bylo zanedbané, rozptýlené, jeden druhého nezna-

jící; služby slovenské byly ped tím ledabylo od-

pravovány, školy a uitele žádného nebylo, jen

pouze nmetí, se ktei-ými slovenské dítky smlou-

vati se neumly; ba i odrostlá mládež slovenská

nikdy v náboženství vyuována a ku velebné svá-

tosti pipravována nebyla, nepochybn proto, že

jeden kazatel nestail obma. Slováci vidouce sebe

tak zanedbané a nemohouce podílu míti v nme-
ckých službách, stali se tém ke všemu nábožen-

stvu a píprav lhostejnými a nevšímavými. Proto

hned jak jsem pišel, za povinnost svou jsem po-

važoval, abych rozplašené ovce do chrámu svo-

lával, získal a k církvi pivázal a zvlášt aby

o školu a vychování dítek peovali." Ale hned
povstali lidé, kteí mu v tom pekážku inili a

národní nesnášenlivost pozdvihla se proti nmu
a chtla i církev pohltiti, nebo nepomýšleno ni-

kterak, aby srdce bylo vzdláváno aniž na spasení

duše pamatováno, nýbrž na e a na jazyk. Když
dne 26. listopadu 1819. zemel fará Molnár a na

jeho místo dosazen Josef Kalchbrenner , KoUár
nalezl v novém farái zejmého odprce pro své

snahy. Proto také shledav, že mládež školní ani

dostaten pipravena není k bimování, hned s ne-

mnohými o to se staral, aby zaízena byla škola

pro mládež slovenskou. Ovšem Nmci o tom ani

slyšeti nechtli, ale Kollár v kázáních roku 1821.

již veejn na dobrodiní ze školy pocházející upo-

zoroval a pohádal krajany, aby ne na vypje-
ném, ale na vlastním grunt štstí potomk sta-

vli. Nalezlo se nkolik muž, kteí ho v jeho
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práci podporovali. Zejména to byl Jan Dohnány,
advokát a správce a dohléda církve, a Jan Šoltis,

taktéž advokát, kteí nemeškali a docházeli ke
krajanm slovenským pobádajíce, aby ^dítky své

poslali do školy, která mla povstati. Šoltis pak
hned složil jakousi jistinu penz, ze které poteby
školní a knihy mly býti zakupovány. V kvtnu
toho roku navštívil evangelickou obec superinten-

dent Adam Lovich a uznal potebu slovenské

školy; najata tudíž v Josefov místnost pro školu,

ustanoven uitel, varhaník a slovenský kantor.

Odpov na nesnášenlivost dali evangelíci slovenští

i tím, že pomýšleli na zízení samostatného sboru

slovenského a proto Kollár horliv v kázáních se

pimlouval, aby obtovali na vydržování kazatele a

vzbuzoval v nich dvru v síly vlastní. Pravil také

mezi jiným: „Lepší jest smrt, nežli život mezi otroc-

kým, surovým a nedbanlivým národem, který sám
na sebe nemyslí, na svoue a na svou vzdlanost
nedbá, ve velikém poli lovenstva jako neúrodný
úhor leží, jako netekoucí jezero hnije a proto jen

za podnož jiným národm slouží. A ponvadž
každý národ jen ve své vlastní ei nejsnadnji
a nejšastnji vzdlán, oslaven, ku šlechetnosti

a dokonalosti piveden býti mže, tedy chceme-li

cíl, musíme chtíti i prostedek. Chce-li kdo lo-
venství milovati, ten musí národ svj milovati,

chce-li kdo národu svému milým, užiteným býti,

ten musí nade všecko tu e milovati, zvelebovati

a napomáhati, která všecky myšlénky, city, poklady
národa v sob obsahuje. e považujeme jako dar

boží, kterého nás pozbaviti lovk nemá práva.

Od ei nkterého lidu visí jeho poctivost, jeho

štstí a sláva; národ, který sob své vlastní ei
váží a ji miluje, stojí v poctivosti ped jinými ná-

rody a prokvítá ve všelikém umní a známostech.
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ozdobuje se pknými a vlídnými mravy, život jeho

bývá svobodný a šastný. Naproti tomu lidé ta-

kového národa, který svou vlastní eí opovrhuje,

bývají sami od jiných národ zlehováni a opo-

vrhováni, zstávají ve hlouposti a surovosti, ne-

peujíce o nic znamenitjšího le o tlo a o bicho."
Kroky Kollárovy byly provázeny zdarem a již

dne 21. listopadu roku 1821. mohl uvésti nového
uitele slovenského Samuele Matjkovského do
školy, již zvláštní jeho péi odporuil a také i kra-

jany své pohádal k dve k novému ústavu.

A toho roku také jméno jeho rozneslo se po vla-

stech eských a právem o nm psal již tehdy Ce-

lakovský: „Nový básník, Slovák, jménem Kollár,

zdá se mi vše pevyšovati, co posud v básnictví

u nás vykonáno." Vydány totiž toho roku jeho

„Básn" v Praze, malá to a neúhledná knížka.

Vyšla hlavn piinním Jungmannovým, s kterým
sob Kollár hned po návratu do vlasti dopisovati

poal. Již na poátku roku 1820. poslal básn
své do Prahy, kde je ml Jungmann pedložiti

censue a také korrekturu jich obstarati, což na
sebe milerád pijal, zvlášt že seznal v Koilárovi

„upímné srdce slovanské," jak jest tyto asy
ídké. Vdl, že bude censura píliš nad tím bdíti,

aby nebylo tam žádného slova nebezpeného, pro-

tože tehdy postrašena byla stálými náky Neje-

dlého, kterému nelíbilo se, že spisovný jazyk obo-

hacován byl slovy nkterými, z ruštiny neb jiných

jazyk slovanských do eštiny pejatými. Byl tak

opatrný, že sbírku mu zaslanou dal pepsati, aby
se snad neztratila, kdyby ji censurá vrátiti ne-

chtla. Ano nkteré básn a zvlášt epigramy vy-

nechal z dvodu, že nebylo nadje, že by je cen-

sura schválila. Nicmén i tyto mezi známými v opi-

sech se rozšiovaly. Na básn zjednal mu nakía-
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datele; byla to tiskárna vdovy Vetterlové, která

jich vytiskla 500 exemplá a místo honoráe dala

spisovateli 50 výtisk. Jak Jungmann pedvídal,

censura netoliko slova škrtala, ale i celé verše

tak, že když v dubnu roku 1821. o hotovém jich

tisku Kollárovi zprávu podával, jej zárove tšil:

„Rate býti s tím vydáním, jak jest, tenkráte spo-

kojeni; co neprošlo nyní, mže snad pi druhém
vydání jinde projíti, zatím sob to vše milovníci

Musy Vaší vrn opíší." O nco pozdji jej ujistil

o tom, že básn všude obliby nalézají. Kollár po-

slal svým pátelm Palackému i Šafaíkovi básn
své, o nichž tento za odpov mu napsal: „Není
píiny, pro byste, protože snad od censor nebo
korrektor v nkterých malikostech vli Vaší ne-

všelijak dostiuinno, vydání tchto básní litovati

mli. Ne v litee, ale v duchu cena jejich. Ta
jim zstala v celosti." Nejen starší spisovatelé,

ale zvlášt mladší byli jimi uneseni, ano v Kollá-

rovi shledávali již eského Petrarku a nazývali ho
druhým Lumírem, protože básn nejen lahodou,

jemností a ohnm, ale i vlasteneckým zápalem pe-
kypovaly.

Básn rozdlovaly se na ti oddíly, z nichž

první nadepsán nZnlky aneb sonety," kterých
bylo celkem 86, druhý „elegie" a tetí „všelicos."

Ve znlkách vylíil hlavn svou lásku k milence, již

povšechn ]\línou nazývá, v elegiích dotýká se bud
pátel nebo svého mládí a také i Minou se zanáší.

Vzpomínka na nález rukopisu Kralodvorského vede
ho k tomu, aby pohádal své sourodáky k práci ná-

rodní, aby už nad osudem nezoufali, nýbrž spíše

starali se o to, aby novou pevnost pi uhaslém
ohništi si zbudovali.

V nkterých proznívá velá láska k Slovanstvu,

o nmž mluví s nadšením;
iSaticé lidu XXV U. 6. 3
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Necht cizích, mluvte vlastní eí,
Sláva slávm slouti Slovany*,

ujmte se o ni snažnou péí,

necht cizích, mluvte vlastní ei;
ona lib zvukem mnohé pedí,

v ní jsou duše otc schovány,

necht cizích, mluvte vlastní eí:
Sláva Slávm slouti Slovany!

Obhajuje zvyky slovanské i zpsoby a hlásá

národo-hospodáskou samostatnost, když Slované

vzájemn budou svj prmysl podporovati. Jest

to poprvé, co nkdo v naší literatue takto pro-

mluvil. , . ., v,,

KoUár znal dobe, že nkdy ani nejlepšího na-

pomenutí lidé sob nepovšimnou; proto vytáhl ze

svého toulce i jinou zbra, a sice ostrou satyru.

Hlásá, že nedostaí pouhé jméno Slavomila, pobízí

ku procitnutí ze sna a novými ostny nejen vlastní

své rodáky a druhé kmeny slovanské šlehá, ale

háií i národ ped uštpanými cizinci. Známo jest,

že pedsudek každý z tžká dá se vymýtiti a také

v Nmcích již od XVI. století zakoenna byla my-

šlénka, že e eská nic jiného není než pokažená

nmina. Též v eských pomrech hledl, co er-

vivého bylo, vyíznouti. Hájil i tu libozvucnost

svého jazyka a skoro stejného asu (r. 1822.) po-

jednal v Kroku o libozvunosti pokoušeje se n-

které nedostatky jeho odstraniti.

Jako sám v básních krajany své k nadeji budil,

tak ml Kollár i dosti síly, aby pátely své k nové

vytrvalosti pohádal. Bylit Kollár, Palacky, Šafaík

a také i Benedikti rozníceni pro národ svj a

všickni byli o tom pesvdeni, že národ sloven-

ský musí se probuditi a v jeden šik seaditi, nebol

potom teprve bude možno, aby obecná vzdlanosl

nalezla pdy. To, co Kollár v malé obci evange-

lické provádl, chtl aby bylo v celém lidu slo^
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venském provedeno, a proto spoléhal se na pá-
tely. Proto odpovídá mu Šafaík: „Vy se domní-
váte, že ješt všecko ztraceno není! I já bych se

domníval, kdyby mi to jen ješt tyicet i devt
Vám rovných Slovák pravilo, a tu by Váš hlas

ke mn byl hlas Boží, žádost Vaše žádost má;
nebo já až podnes v lepším okamžení tak smýšlím
a tak cítím, jako jsem ped pti lety smýšlel a cítil,

akoliv protivenství úmyslem mým zaklátilo." Bylo
tehdy páním Kollárovým, aby Šafaík bu v Pešti

nebo snad v Prešpurku se usadil, a když k tomu
žádná nadje se nevyskytovala, spokojil se ale-

spo tím, že mu pátelé slíbili, že ho roku 1822.

v Pešti navštíví.

Díve než tito se dostavili, slavila evangelická

obec slovenská dne 1. záí malou slavnost škol-

skou, pi které Kollár k další vytrvalosti a ob-
tavosti ji vyzýval. Vykládal shromáždné obci

o vlastnostech národa slovanského a tšil, že v nej-

novjších asích zaíná se zajisté v celém národ
slovanském hýbati život, nová horlivost a úinli-

vost, která nezadlouho snad oi celého svta na
nj obrátí a nový vk v historii zpsobí. Mohl
také již po njakém ase zcela pravdiv íci, že

škola zpsobila lepší vychování mládeže, která

pedtím zcela zanedbána byla. Horlivost úd a za-

ujatost jich o vci církevní a svaté se zvýšila, ná-

sledkem ehož mohl míti plnou nadji, že odpad-
lictví národní vždy bude idím mezi nimi.

Pátelé dostavili se do Pešti v polovici záí.

První z nich pijel Benedikti z Kežmarku a po
nm pijeli Šafaík a Palacký, který na schzi
velmi se tšil. Podobá se tomu, že se sem dosta-

vilo více krajan, nebot podlé zprávy Šafaíkovy
strojil se tam i Leška. Zde již je oekávaly zprávy

z Prahy od Jungmanna a knihy, které jim poslal.

3*
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Co tito mužové projednávali, známo není, ale jist

byla literatura hlavním pedmtem jejich rozho-

vor. Avšak pece jedno za jisté míti mžeme, že

Kollár se Šafaíkem projednal svj plán o vydání

písní slovenských, nebot poátkem ledna psal Ša-

faík, že je elakovský pedešel, vydav r. 1822.

Slovanské národní písn. Jednali hlavn o úprav
tiskové a shodli se v tom, aby písn tištny byly

švabachem a výklad a úvod k nim písmem latin-

ským. Byli si tehdy toho vdomi, že by vítzství

celého podniku bylo jisté, kdyby jen dvanáct Kol-

lárovi podobných muž se nalézalo. Pemýšleli
o tom, nedala-li by se zíditi njaká spolenost,
která by mla roní své schze, v nichž každý
o svém náeí celoroní zprávu by dal, ze svého
pracování v literatue, probuzování národa poty
složil, aby se takto posilovali a co veliky roz-

ptýlené sem i tam poletujíce po lukách snášeli

naposledy výbytek prací svých do jednoho oulu.

Vbec byly to pedmty, kterými kdysi již Jií
Rybay na Slovensku zamýšlel vznítiti novou vzd-
lanost, ak tomu napomoci mlo i knihkupectví a j.

Pátelé se rozešli každý po své práci a m-
žeme íci, že žádný z nich neml ustláno na ržích.
Kollár sestavoval svou sbírku písní a ídil se

celkem radou, kterou mu dal Šafaík. Avšak více

starosti a trudu zpsobily mu tenice ve sboru
církevním a nejistota jeho postavení. Krom toho
na jeho zdraví psobila pée o církev, tak že
záhy pocítil, že i kázaní síly jeho pemáhalo.
Nebo obyejn po kázaní, ve kterém ne toliko

ke všeobecným, ale zvlášt místním potebám pi-
hlížel, njaký den napjaté své síly sbírati musil.
Sám o tom praví: „Pevným a erstvým zdravím
prokvétalo nkdy celé mé mladé živobytí, takže
mne tém žádná choroba nenavštívila od mého
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dtinství až pokud mne Hospodin k Vám pivésti

ráil. Mezi Vámi pišel jsem do okolností takových,

ve kterých jsem ani nemohl ani nesml zvláštního

ohledu na tlo a na zdraví míti, protože mi ruka

boží mnohem vyšší a svtjší naložila povinnosti;

povinnosti tak veliké a vznešené, že jim lovk,
když na to pijde, že to poteba vyhledává, nejen

zdraví, ale i život obtovati má a musí. Na ten

zpsob já jsem se stal nemocným, abyste vy zdrávi

byli; já jsem tlesn mdlým a neduživým uinn,
abyste vy duchovn silnými a erstvými uinni
byli; já jsem již tém do hrobu vstoupil, jen

abyste vy život mli v Kristu a Bohu. Bojovali

jsme sice všickni spolu za jednu a touž nebeskou
spravedlivou vc, všickni, pastý i ovce ; ale pece
žádný z vás z toho boje tak i na tle i na duši

porann a ochromen nevyšel jako já — já ne-

vinný muenník." Již o svátcích svatodušních r.

1823. poal krev plivati a nemoc jeho trvala tém
po celé léto, tak že nemohl ani vykonávati povin-

nosti stavu svého. V nemoci své nalezl šlechet-

ného dobrodince, který jsa vlastenec nad jiné

upímný, prokázal sboru slovenskému veliká do-

brodiní a píkladem estným jiné pedcházel i v tom,

že rád k tomu se znal, že ani nikdy v žádné jiné

ei tak skroušen modliti a nábožnost svou ko-

nati nemohl jako ve slovenské ei. Byl to svo-

bodný pán Alexander Pronay, pozdji dohléda
církví a škol evangelických, který Kollára pozval

na statek svj v Tót-Almaši a poskytnul mu pro-

stedky, aby na jeho statcích z nemoci pooláti
mohl.

Nemoc tato byla i píinou, že dosavadní do-

pisování s Bediškou docela petrženo bylo. Matka
její vidouc totiž, že Kollár usadil se v Pešti, kam
dceru svou dáti nechtla, použila zprávy o jeho
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nemoci k tomu, že dcei své oznámila zprávu

o Kollárov smrti, aby tak na jiné zaopatení

spíše pomyslila. Proto také dopisy, které Kollár

ješt obas zasýlal, nedostaly se více do rukou
mileniných. Také se postarala, aby zpráva o tžké
nemoci Bedišin dostala se k vdomosti Kollá-

rovi, a on konen docela o její smrti byl ujištn.

Smíil se proto se svým osudem a vzpomíná na
zvnlou milou:

Ó, by s hvzd tch milostkvoucích sletl
andl jeden ke mn se zprávou,
zdali nkdy ješt s laskavou
tváí na mne sklání dol zetel?
Ten by ekl, zda i v íši uetl
láska duši heje plesavou,

zda i tam Ji písn zábavou
slavík a noc stíbrem kojí svtel.

Zdali na mne myslí ješt asem
i tam, kde se Seraf pobožný
kráse Její plným diví hlasem?
Tudíž by slast i mé zdvihla tým
k vám, ó kraje, kde prst všemožný
svty seje jako rolník sím.

Zatím vyšly r. 1823. Písn svtské lidu slo-

vanského v Uhích, v jejichžto vydání také Kollár

se úastnil a hlavn opravu jejich provádl; sám
na nich jmenován býti nechtl, aby se nezdálo, že

duchovním jsa i svtskými vcmi se zanáší. Pá-
telé rádi uslyšeli o jeho pozdravení a Šafaík ješt
na konci roku ho napomíná: „Nelitujte pro Boha
živého žádných náklad, žádné pée, žádné práce,

abyste zdraví svého uchránili. Máte-li dobrého lé-

kae, následujte slep a neodstupn rady jeho.

Stežte se na as literních zamstnání, retujte ži-

vota a zdraví, asem, budete-li posilnn, opt se

k nim navi-átiti mžete." Toho léta nenavštívil

Kollára žádný z jeho pátel; nebo Šafaík byl

zamstnán sbíráním látky k djinám slovanské li-



— 71 —

teratury, k nimž na nm si vyžadoval výpis ze

sbírky Jankoviovy v Pešti. Palacký zase nalézal

se v Praze, kde oddal se studiu djepisnému a

sbíral materiál hlavn k djinám husitským; Be-

nedikti pak zcela ve školním prachu utonul. Proto

pece mohl se nadíti, že jej Šafaík v dubnu bu-

doucího roku vyhledá a s ním o dalších podnicích

.

porozpráví, neboC již zase vystoupil s prací, ve

které i Kollárovy pomoci si již naped vyžadoval.

Koncem roku 1823. Kollár již ozdravl tak,

že mohl dále zabývati se pracemi svými. Prvním
jeho úmyslem^ bylo vydati své básn v rozmnože-

ném potu. ídil se radou Jungmannovou a dal

je vytisknouti v Budíne, ponvadž tu censura ne-

byla tak písná jako v Praze, kde podle slov Pa-

lackého shry se kladly pekážky literatue, která

by sice jinak erstvji znikala, nežli se jich vle
zdá býti. Také Jungmannovi o novém vydání oznámil,

žádaje ho, aby postaral se v Praze o pedplacení,

což on slíbil a naznail mu také knihkupce, jimž

spis do kommisse ml sviti. Skuten také za

njaký as oznámil mu poet pedplatitel a po-

dotknul: „že echové Vás za prvního svého bás-

níka uznávají, to jest jen spravedlnost. Kéž pak
se Vám líbí více psáti metricky, nebo po lepším

básníku všickni pokraují a tak by se lepší pro-

sodie utvrdila, ehož potebu cítíme v operách
eských." Stejnou pomoc pislíbil též Šaffxík, jenž

ovšem neml tolik vhodné píležitosti, aby mnoho
knih rozprodal. Tak vydána byla roku 1824. „Slávy

Dcera," rozmnožena jsouc o nkteré znlky již

pedtím v echoslavu uveejnné a doplnna mno-
hými jinými a opatena i úvodem velebným. Po-
zdjší vydání, nesoucí totéž jméno, zachovaly cel-

kem podobu tuto, ovšem že byly rozhojnny dvma
jinými zpvy. Rozprodej její však díti se musil
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opatrn, a podle rady Jungmannovy napsal na zá-

sylku do Prahy urenou, že v ní obsaženy jsou

básn censurou schválené. Bylof totiž zjevno, že

censura všemu spojení mezi echy a Slováky od-

poruje, a Kollár nechtl dáti nepátelm svým zbra
proti sob do ruky. Proto také „Slávy dcera" ani

v knihkupectví v Praze nebyla vystavena, aby oko
neúprosného a neotesaného censora Zimmermanna
ji nezastihlo. Avšak pátelé, majíce mezi sebou

spojení, postarali se o dostatené její rozšíení.

Neteba dodávati, že nalezla jak mezi spisovateli,

tak mezi tenái nadšené pochvaly. I Nejedlý o ní

se pronesl: „tu též J. Kollára „Slávy Dceru";
výborný to básník. Ti dva*) slávu eské litera-

tury rozšíí." Též Palacký, který ponkud v do-

pisování s Kollárem ustál, nemén pochvaln vy-

slovil se r. 1826 : „Od té doby, co jsem se s Vámi
rozlouil v Uhrách, došla mne jen jediná známka
ušlechtilého života Vašeho, — „Slávy Dcera" za-

vítala k nám, k naší veliké radosti. Hlas její zvuí
všude po echách, a jen v srdci neodrodilých

vlastenc. Veejn jej pronésti ostýchal se každý,

nebo obklíeni jsme vkol lidmi nešlechetnými,

kteí chtjíce vysloužiti sob onch více než ti-

ceti penízk, za kteréž, co Jidáš Krista, oni vlast

svou zrazují, ve všem, co se dje, byt by sebe

nevinnjší bylo, nedvru vlády zemské na nás

svésti usilují. Však Vaše „Sláva" jim arci velmi

žádoucí byla, jelikož jim nadji dávala, že jí koho-

koli z nás podtrhnou — a se, chvála Bohu, v tom
dosavad zmýlili. Jen v domácnosti známa jest ona
všem echm národu svého milovným a ti ji sob
jako národní poklad vážiti umjí." Proto se také

ani v asopisech o ní nikdo nerozpisoval, ale za

*) elakovský a Kollár.
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to tím více se etla, že mnohdy i opisována byla,

když nebylo možno ji dostati od knihkupc.
Však i píkladem jedním mžeme dotvrditi,

že nadšení mezi vlastenci z této sbírky vzniklo

veliké. Dne 8. srpna roku 1830. dodán byl Kol-

lárovi lístek velínový s pozlacenými kraji, na je-

hožto jedné stran mezi kvítím byl pod stromem
pomník, na nmž lýra a urna a litera K., na
druhé pak znlka, sepsaná Pravoslavem Koubkem.
Stálo tu:

Petrarko, Vlach na té chlubným okem zírá,

století se v minulosti pohbila,
ale plným zvukem stále zní tvá lýra.

By však Laura tvoje na nebi se skvoucí
více osamotnlá juž nebyla,

dal jí Slovan Minu, pítelkyni vroucí-.

Kollár maje zkušenosti trpké, pedvídal, že

na nho se sesypou ti, kteí s nevraživostí pozo-

rovali mezi Slovany v Uhích a v echách hnutí

nevídané, které akoliv pomalu pece znateln se

osvdovalo. Bylo to ovšem také následkem útlaku,

jejž Slováci od let dvacátých zvlášt od Maar
snášeti musili, a útlak ten mnohdy i v nenávist

zuivou propukl, o emž i do veejnosti podával

Kollár zprávy. Praví o tom v kázaní r. 1824.:

„Když se jedna e proti druhé tak postaví, že

v jejich prostedku 1 samo náboženství do tsna
pijde a mnoho trpti musí, kde rozliní jazykové
tak blízko jeden o druhý se trou, že odtud i zjevné

závisti a nenávisti aneb i kivdy a útisky znikají,

tehdy tu služebník náboženstva nejen svobodu,

ale i povinnost má o této vci mluviti a pouiti
tch, kteí k jeho svatému pináležejí spoleen-
stvu. Pakli ale tato vc a snad ješt i dále sahá,

jestli nejen zevnitn ale i vnitn bratry jednoho
náboženství aneb i jednoho jazyka do bludu uvede
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a oslepí tak, že se za svj vlastní jazyk, ve kte-

rém se zrodili, hanbívají, ten po život nejprvnjší

dar boží opovrhují a po cizích eech tak blázniv
lnou, že hotovi jsou teba i svému Bohu a nábo-

ženství nevrnými se státi," tu vidl, že piblížila

se doba, kde musí na ochranu vících veejné
vystoupiti.

Když Kollár opatený nyní listem od super-

intendenta Lovicha do Pešti z lázní se vrátil, byl

jeho byt na fae obsazen a on nucen hledati pí-
steší ve Vodní ulici u paní Tupé. Když pak v ná-

sledující nedli chtl do chrámu Pán jíti, aby tu

pobožnost svou vykonával, obdržel od stoliné vrch-

nosti písemný zákaz, jímž se mu veškerá innost
kazatelská zapovídala. Avšak vdom práva svého

a hotov jsa více Boha poslechnouti než lidí, ne-

byl ochoten poslechnouti této zapovdí a odebral

se do chrámu. Tu na ponuknutí faráe Kalch-

brennera tehdejší kurátor sboru Samuel Liedemann
zavel dvée chrámové. Kollár však se nezalekl,

nýbrž vyslav k nmu dva vážené muže pohrozil,

že nebude-li oteveno, dvée dá vypáiti. Teprve
nyní klíe byly vydány a služby boží odbývány.

Vyslovil se kdysi Kollár o tom zcela veejn: „Od
toho asu, co mne milostivé ízení Boží k Vám
pivésti ráilo, že jsem se Vás opuštných ujímati

zaal a Vás v poádek uvésti chtl, od toho asu
již valily se na nás rozliné neesti, ale tohoto

minulého roku zdálo se, jakoby sám nepítel církve

Kristovy celé své peklo byl zbouil i proti mn,
i proti Vám i proti našemu sboru. Znáte Vy sami

ty vády a hádky, ty rznice a rozbroje, ty kivdy
a žaloby, ty klevety a ouštpky jedovatých jazyk

;

znáte ten zmatek, to bhání, to pohoršení, na které

již sama nebesa hnvivým okem dol hledla.

Lidé, kterýmž jsem já v celém život mém nikdy
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nic zlého neuinil, lidé, kteí mne ani neznali,

a snad ani nevidli, obrátili všecky své šípy proti

mn pro Vás, pro Vaši školu, pro Vaše služby

Boží, pro Vaši e a národnost, tak že všecko,

cokoli jen lovkovi milé a drahé býti musí, to

hledali pi mn poskvrniti a pošlapati; ubližovali

mému zdraví, kousali mou poctivost, snažili se

mé dobré jméno v podezení uvésti, oerovali
mne jako zrádce, jako nenávistníka jiných národv
a eí, ba dotkli se všetenými prsty i mého ná-

boženství."

A nepátelé nejen doma proti nmu brojili,

ale i vídeskou vládu inili na nho pozornou.

Uveejnna byla totiž roku 1831. ve švýcarském
jednom asopise následující zpráva: „Souasný
eský básník jménem Kollár vydal dva svazky
vlasteneckých básní pod názvem „Slávy", zosob-

uje jaksi slovanský rod a zbožuje jej láskou a

oddaností, jíž nechybí ani vášnivost ani síla. Obá-
vaje se, aby snad osamotnlá snaha jeho krajan
nebyla marnou pi dosažení samostatnosti, volá

ke všem národm jednoho pvodu a zvlášt se

obrací k veliké ruské rodin severní s tmito
slovy : Obrovská dcero slovanská, kdy spojíš všecky

roztíštné vtve téhož kmene a kdy pivedeš do
jedinkého veletoku rozdlené vlny téže krve? Nic
by skuten pro svobodu Evropy nebylo strašlivj-

šího, než toto veliké spojení národ slovanských.

Mže se z toho poznati nebezpeenství, které pede
vším hrozí Nmecku, kdyby se Polsku od celé

Evropy opuštnému a dohnanému k nejvtšímu
zoufalství podailo válku ve vnitru Kuska rozže-

hnouti, aneb vzbuditi pro sebe sympatie všech

národností téhož kmene od Visly až k moi adri-

atickému, což díve nebo pozdji jist se stane."

Takové nepokryté podezívání pinášely asopisy
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nkteré již o nco díve. Za takových okolností

není se co diviti, že Kollár, jemuž v první ad
v Pešti šlo o to, aby zídil tu sbor, který by mohl
býti vzorem druhým církvím, nalézal se v krušném
postavení; nejen Nmci stáli proti nmu, nýbrž

hlavn Madai, kteí od njakého asu nepokryté

již vystupovali s úmysly, aby ostatní národy v Uhích
o národnost pipravili. Kollár hájil jen právo sebe-

urení národního oproti choutkám jiných. Jest pi-
rozeno, že si byl vdom tch výhod, jež poskytuje

známost o tom, že národ má na svt ješt pí-
buzné národy, a proto také rád o vlastnostech,

rozloze a síle kmene slovanského vypravoval ; i to

vdl, že dokud národy tyto jeden o druhém nco
více nebudou vdti, že marn bylo by nadíti se

na vzájemnou pomoc jejich. Proto nejprve poal
si dopisovati s nkteiými muži v Rusku a to hlavn
s Koppenem a poslal mu jakož i jiným darem svou

„Slávy Dceru." Použi) té píležitosti, aby seznámil

86 i s Kopitarem, slavistou ve Vídni žijícím. A práv
z dopisu Kollárova jemu zaslaného dovídáme se

o píhod, která jist Kollárovi byla dobrým na-

uením. Chtl poslati do Petrohradu dva výtisky

svého díla; jeden do akademie, druhý do cárské

veejné knihovny, i poslal je po jednom svém zná-

mém do ruského vyslanectva ve Vídni. Zde však

knihy pijaty nebyly. Žádal tudíž Kopitara, aby
na knihy se poptal a dodal: „Bylo by to skuten
smutné, kdyby velicí slovanští brati o menší tak

málo se starali."

Roku 1825. nastala Kollárovi opt trpká doba.

lenové sboru nmeckého nikterak nechtli svoliti,

aby Kollár zaujal takové postavení jako nmecký
fará. Tehda Šafaík ho tšil tmito slovy: „Váš
nejistý, nerozhodnutý los mi velice k srdci jde.

ítav list Váš, ustaviné pomýšlení na Vás a o Vás



— 77 —

cele duši mou opanoralo. Což na národu našem
vná klatba leží? Totoliž má býti ovoce, tentoli

konec istého, svatého snažení našeho ? — Na vy-

hoštní se Vaše z lna národa našeho ani pomy-
sliti nemohu bez ochromení a bolení srdce. Chra
Bh, abyste to uiniti pinuceni byli. Hledte se

nám, píteli, na kterýkoH zpsob zachovati. Což
já ponu bez Vás! — Ústa má lidu našemu ml-
eti, péro bude ležeti. O Pešti, dle listu Vašeho
pochybuji, aby ta vc kdy do poádku pišla, abyste

tam kdy žádaného pokoje nalezli. Ale však já tak
smýšlím, že PešC, by i pro nás ztracena byla,

není svt slovenský, že Vy jiné a svaté povinnosti

k národu našemu máte, kterým i jinde dosti ui-
niti mžete. Cinkota není Pešti daleká, církev snad
zízenjší a pokojnjší nežli Pešanská; tu byste

i úadu i sob i literatue ku prospchu, snad
spokojenji než v Pešti, žíti mohli." A prorocká
slova Šafaíkova se vyplnila, nebot i další pobyt
Kollárv v Pešti byl pln hokosti. Proto pece
Kollár neochaboval a pi svých starostech sestavil

ítanku ili knihu k ítání ve školách sloven-

ských, která vydána byla roku 1825. a roku ná-

sledujícího nákladem slovenské církve Slabiká
pro dítky s pídavkem latinských lánk k ítání.

Když neshody ve sboru trvaly stále, pomýšleli

Slováci, aby se od ostatní evangelické církve do-

cela oddlili. Vypracováno zvláštní promemoria
a Kollár s jinými odebrali se v lét do Vídn, aby

tam stesky svoje pednesli. Jak dlouho zde pobyl,

nevíme íci, ale tolik jest jisto, že za jeho nepí-

tomnosti poínali sob odprci jakoby spravedli-

vých žádostí ani nebylo. Namáhání a nejistota

a rozliné nepíjemnosti psobily na Kollára tak,

že ke konci roku 1825. opt bývalou nemocí byl

zastižen. Již z poátku následujícího roku pozdravil
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se sice, ale nemohl tuším, zabývati se niím, co

by ho rozilovalo, a pece jakýsi pípad se stal,

proti kterému se mlo vystoupiti. Žádal tudíž Ša-

faíka, aby nco sepsal; ale ten mu odpovdl:
„Co mne se týe, lituji, že Vaší žádosti dosti ui-
niti nemohu. Já zajisté nejsem schopný nco sta-

teného v tomto ohledu sepsati. Z druhé strany

myslím, že dosti bude, jestli celý tento pípad
p. superintendentovi oznámíte. Obávám se, aby

hádka a rozepe ve zjevný boj mezi námi a Ma-
dary nevypukla. Spoléhejme se na naši dobrou

vc a na Boha, pak bude všecko. Pracujme radji
po tichu mezi svými; snažme se získati svých,

obživiti. Já alespo pesvden jsem, že všecka

ta usilování Maarv i veejná na snme v nivec

pijdou a nieho nedovedou." Aby na zdraví se

posilnil, Kollár odebral se na léto do krajiny na
jezeru Blatenském, odkudž pak pes Víde a Preš-

purk zase vrátil se do Pešti. Jeho snaha tak da-
lece mla píznivý výsledek, že od císae jme-
nován byl císaský rada Antonín Radvánský, aby
spor mezi obma sbory skoncoval, který ovšem
ponkud otálel, domnívaje se podle písloví, že

as raní, as hojí. Zatím napnuli Slováci své síly

a zjednali si dobrovolnými dary tolik penz, že
mohli jak školu, tak faráe svého vydržovati. Mezi
zvláštní podporovatele náležela paní Žofie Hvízdá-
ková, sestra pítele Kollárova a Šafaíkova jménem
Slavkovského, která po své smrti odkázala obnos
10.000 zl. k úelm církve slovenské.

V této dob ponoil se Kollár do studia dje-
pisného a mluvnického. V onom pracuje, skládal

zárove znlky tvrtého a pátého zpvu „Slávy
Dcery," které dle jeho názoru podobati se mly
Dantovu Nebi a Pe^ilu, a proto pouoval se sám
o zásluhách muž, jež zamýšlel zvniti aneb i pe-
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myslel o pohromách, které škdcové nkteí na
národ slovanský pivedli. V obou pak pípadech
rád sdloval myšlénky a poznatky hlavn Šafa-

íkovi, s ním se rad o vcech týkajících se litera-

tury eskoslovenské. Již ped nkolika lety pro-

jevil své myšlénky o libozvunosti ei eské a

jich pidržel se celkem také ve své ítance, tak-

že proto ona v echách tak se nezalíbila, jak by
práv vyžadovala toho obtavost, s kterou na ní

pracoval a ji vydal. I také odjinud zaslechnul

Kollár stesky na slovacismy, které práv ob ná-

eí mly blíže spojiti a eštinu uiniti lahodnjší.

To celkem i uznal Šafaík, jenž žehral, že echové
nechtjí piznati nkteré drsnosti v ei, které se

tu skuten naskytují a také vytýkal jim nesprávný
jazyk, jaký se objevoval v nkterých asopisech.

Jen správnost jazyková v Historii eské literatury

Jungmannov se mu zalíbila. Ale jinak s Kollárem
nesouhlasil a dne 1. bezna 1826. píše mu o novo-

taení v ei, upozoruje ho na nkteré slabé

stránky, jež mohou z toho povstati. Zvlášt se to

týkalo mluvnice Herkelovy, která mla tehdy býti

vydána, a vybízel Kollára, aby se snažil bud sám
nebo skrze pítele Hamuljaka, aby Herkel od všech

titrností upustil. I dal mu nauení prav : „Budte
pesvden, že jestli národnosti pomoci chceme,
dol k národu a ei jak jest, ne k aetheru a jeho

hloubem pohledati máme." Aby však pítrž všemu
uinna byla, vyzval o nco pozdji Kollára, aby
sám o mluvnici se pokusil, svou srdenou radu mu
pi tom slibuje. „Tato poloviatost, toto motání a

kolotání nepovede nás nikam, ba zmaí úsilnost naši,

pivede všechno v pochybnost. Grammatika ta

mla by býti pouze theoretická, krátká, formulá
deklinací a konjugací, nic více, s pravidly dobro-

písemnosti a nkterými nemnohými poznamenáními



— 80 —

o syntaxi; populárná pro uitele ve školách, ka-

zatele i katolické; krátká, nejvíc 8 archv, aby
zpolydarmá prodávána býti mohla." Skoro ho za-

písahal, aby to vykonal nyní, nebo práv byl as
reformy na Slovensku a v echách, kde také se

všecko hýbalo a nic stálého ješt nebylo; pedví-
dal to, ustálí-li se jednou jazyk v echách a na-

bude-li rozdlení mezi katolickými Slováky podoby
stálejší, že potom po všech žádostech bude veta.

Že mu pak vc píliš na srdci ležela, ješt ke
konci toho roku nabádal Kollára, aby v práci se

dal; však tento pohíchu jinými vcmi zaneprázd-
nn jsa nemohl tím se zabývati a v nedlouhé dob
potom splnilo se, eho Šafaík se obával, k nena-
hraditelné škod obou ratolestí jednoho kmene.
Již jméno Kollárovo mohlo býti zárukou, že mluv-
nice jím sepsaná bude míti mnoho váhy, tebas
i pokus jeho nebyl nejdokonalejším. Nebo v té

dob byla sláva jeho nejen v echách a na Slo-

vensku založena, ale roznášela se i po cizích kra-

jinách. Anglian Bowring zanášeje se po píkladu
paní Jakobové, známé pod pijatým jménem Talvy,

pekladem národních písní eských, peložil také
nkolik znlek Kollárových do anglického jazyka
a v Praze zase pekládal Josef Wenzig, mladý
básník nmecký, který pozdji zcela oddal se ná-

rodu eskému, jeho básn, které byly asi po roce

vydány. Ke konci roku 1826. obdržel Kollár zase

po delším ase dopis od Palackého, ve kterém mu
sdluje, že bude vydávati nákladem výboru musea
eského asopis vdecký a žádal, aby ho plodinami

výborného ducha svého podporoval. „Dejte," praví,

„cokoli se Vám zdáti bude, bud veršem nebo
prosou, zvlášt co by vzdlané tenáe píjemn
pobaviti mohlo, k novotám vtšímu dílu tená-
.stva nesrozumitedlným se píliš neuchylujíce."
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Pitom žádal, aby podnik jeho krajanm ohlásil.

Protože pak Kollár tehdy ml hotová dv pojed-

nání, jedno o jménu Slovan, druhé o jménu Maar,
odeslal mu ihned první z nich. Druhé psané ja-

zykem nmeckým, vydal r. 1827. pod názvem
„Ableitung und Erklárung des National-Namens
Magyar" a pipsal je šlechetnému píteli a ochránci

svému svob. pánovi Alex. Pronayovi.

Jungmannovi se pojednání Kollárovo zalíbilo.

Avšak nemilé bylo pekvapení, když Palacký dne

10. ledna 1827. pojednání KoUárovi nazpt poslal,

vymlouvaje se, že nemohl dáti je do asopisu,

protože obdržel i od Dobrovského pojednání stej-

ného znní, které však od výkladu Kollárova do-

cela se rznilo. To ho ponkud rozhnvalo, že Pa-

lackému ihned dopsal list ne píliš lichotivý, na

njž mu opt on takto odpovdl: „Nenadal jsem

se, žeby první a jediný cit Váš pi obdržení aso-
pis našich byl hnv a prchlost nad poínáním
mým, kteréž ve vší upímnosti vždy k dobrému
smovalo. Jmenujete mne ne pravým redaktorem

ale stranobijcem. Já se arci k té stran hlásím,

která vrn a neošemetn o prospch literatury

naší a dobré národu našeho vbec stojí, a oddav

se jí tlem a duší, nasadil jsem nejen mnohé po-

hodlí ale i celé štstí mého života ochotn a bez

lítosti, a jsem se tím, co mi nastává, nikdy ne-

tajil. I nyní sloužím cele vlasti a národu, bez na-

dje té odmny, aspo v zevnitních okolnostech,

kterou jsem oekávati sml, kdybych jiný zpsob
života byl vyvolil ... Vy Jste mne ve dvojí vci
naprosto odsoudili, mne díve neslyševše, aspo
ne dostaten. Mn se již tedy nehodí omlouvati

sebe, anobrž již s tím, jak praví, jsem pozd pišel.

Ale poet z toho, co iním, každému vydati vždy

hotov jsem, tím více tedy Vám, do jehožto pá-
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telství jsem já nemalou nadji ml." Psaní, ve
kterém dvody proti pojednání jeho provedl, tehdy
Palacký zapomenul odeslati a Kollár neznaje pra-

vých píin, stžoval si na poínání Palackého
u Šafaíka jakož i u Jungmanna. Tento ovšem ho
o pomru Palackého pouil a i sám se svil, že

ani s ním jinak nejednal, i dal Kollárovi radu,

aby sta svou poslal do asopisu Kroku, kde bude
vytištna. Teprve když mysli se utišily a Palacký
zatím na nkam založený svj dopis pipadl, na-

psal mu dne 24. dubna list ješt jiný, ve kterém
ho žádá za prominutí a pipojuje: „Píliš mali-

cherné jsou tyto vci, než abychom pro n na
povinnosti své k národu a k literatue naší vbec
zapomenouti mli." A Kollár, akoliv se zaekl,
že více žádných píspvk Palackému nepošle,

uvážil dobe jeho smílivá a vlastenecká slova

a jak již byl, že hnv ho snadno napadal a opou-
štl, poslal starému píteli nkolik nových znlek
a obnovil pátelství s bývalým svým soudruhem.

Zatím pipraven druhý svazek Písní svt-
ských do tisku a v Pešti r. 1827. vytištn, pi
emž ovšem hlavní a obtížnjší práce, poádání
a korrektura pipadla Kollárovi. Jemu bylo se po-

starati o to, aby kniha na uritá místa byla ode-
slána; nebo tehdy knihkupecký obchod tak málo
byl rozvinut, že již sám Šafaík na to pomýšlel,

aby v Pešti njaké slovenské knihkupectví bylo

založeno a na vydávání knih zídila se zvláštní

matice slovenská, po píklad matice srbské v No-
vém Sad. Kollár obrátil se v té vci na Šafaíka
a dopsal do Prahy Jungmannovi, který mu odpo-
vdl dne 3. ledna 1828.: „Z vydání písní celé

Slovanstvo Vám díky vzdáti povinno. Jsou to

ušlechtilá kvítka polní v každém štpném sadu
krásn státi mohoucí, a Vaše pilnost a dvtip je
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srozumitelné a psobivé na každý cit uinil."

A sotva uzely Písn svtlo Boží, již spchal ke te-
tímu dílu, od ehož jej Šafaík zdržoval, aby tím

asu netratil, protože má vtší práce ješt vykonati.

Skuten na nem pracoval, nebo dne 1. íjna
se ho Šafaík dotazuje : „Jak dalece jste Vy s Va-
ším dílem — vdti žádostiv jsem. Snad by ne-

bylo od vci, kdybychom njak obapoln ze svých
zásob, a díve tisku, koisfovali. Proež Vás pro-

sím, rate mi, pokud staíte, nco zejmji a jas-

nji o tom psáti. Co bude ta práce vlastn obsa-

hovat?" Ale po nkterém asu obmezil žádost, aby
pvodnost jednomu i druhému zachována byla,

aby toliko nkteré otázky a pochybnosti sdlovali

a dojdou-li ke stejnému výsledku, že pro oba bude
dobe. Byl to Jmenoslov ili slovník osobných
jmen, jaký díve vydal Jan Pai, který však r. 1828.

rozmnožený od Kollára na svtlo vyšel. Úel
jeho vytknul v pedmluv; aby totiž hodil paprsky
do tmavých živl starodávného života pedk,
ukázal sklad, ohebnost a bohatost naší ei a po-

sléz dal i rodim píležitost, aby volili jména ná-

rodní a tím cit národnosti obživovali. Kollár dále

pokraoval ve studiích starožitnických, sestavoval

njaký topografický slovník. Mimo jiné ho Šafaík
pobídnul k tomu, aby zhotovil i slovník mytho-
logický na základ starých spisovatel a porovnav
je s významy slovanskými; i tu nabízel mu své

spoleenství. Ješt jinou práci pro Kollára uril,

totiž spis o starožitnostech slovenských. Pitom
neopomenul Kollára upozorniti na chybné užívání

jména slavenský místo slovenský, jak ped tím

zavrhoval jméno slovácký, které ve spisech v Praze
vycházejících zhusta se vyskytovalo. Praví: „Aspo
historicky dokázáno býti nemže, že by se naši

Slováci kdy Slaváky byli nazývali. Naopak máme
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dkazy i v nov nalezených pamtných rukopisech,

že už za as Cyrilla a Methodje Slováky sluli

jako dnes." Také již naped se tšil na jeho po-

jednání o jménu ech a o Slovanech, které Kollár

chtél doplniti.

Avšak z klidné své práce vyrušen byl Kollár

roku 1828. novým ano zdvojnásobeným nepátel-

stvím, nebo snaha odprc, šla po tom, aby slo-

venská církev docela vylouena byla z církve evan-

gelické a aby odepena jí byla veškerá podpora,

ano i peníze, které s obtížemi na školu a na du-

chovní správu Slováci sebrali, aby jim byly od-

aty. Ba i to Kollárovi se pihodilo, že musil opu-

stiti obydlí a býti ho prázden. A moc nepátel

byla tak veliká, že již o tom pemýšlel, nemá-li

jim snad pece ustoupiti a vyhledati sob opa-

tení své jinde a tak zanechati sotva svolané stádo

osudu svému. V pravd se mu veškerý stav vcí
znechutil, že se pronesl pímo: „Naše schzky,
sbory a snmy peovaly pedtím o kvt víry a roz-

šíení pobožnosti; nyní jen e a e a opt jene jsou jejich ustaviné pedmty a kiky; naše

školy pedtím byly štpnice víry ; nyní uitelé více

chvátají po dosažení chvály a odmny za uení
ei. Tím se církev promnila na služku ei,
chrám, oltá a evangelium na mluvnice ei, ka-

zatelé víry na kazitele mateiny . . . Známf dobe,
že tito násilníci sebe a jiných tím potšují, že prý

to tak jen za jedno neb dv pokolení trvati bude,

dokud se prý všecko v jeden národ a jazyk ne-

sleje : potom že zase všecko se nahradí. Já ale na
to íkám : necha radji celá tato naše asná vlast

a všecky vlastenské ei zahynou, aby i jen je-

dinká nesmrtelná duše zahynouti a její spasení do

nebezpeenství pijíti mlo." Šafaík, jakoby ped-
vídal, že Kollárovi nastanou potyky s Madary,
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již díve napomenul ho k opatrnosti a sdlil mu
o vyšetování, které v Novém Sad na njaké
udání zavedlo se proti Matici srbské a ml za to,

že strhne se nco podobného i v Pešti, kde ím
dále tím více nabývala pdy nová a bezohledná

politika hrabte Szechenyia. A co podle jeho mí-

nní Turci páchali, toho schopni byli i Madai.
Když tedy snesla se nová boue, tšil ho: „Vy,

píteli, Jste splnili povinnosti, kterými jste církvi

Vaší slovenské obvázáni byli, dokonale a vrcho-

vat, s nasazením na to zdraví svého. Že tento

bohulibý bh ouinnosti Vaší zlostí lidskou pe-
tržen, to není vina Vaše ani Vašich posluchav.
Nuže tedy mjte na mysli povinnosti, kterými ná-

rodu svému vbec obvázán Jste! — Peš není

celé Slovanstvo. Chvalné tedy pedsevzetí Vaše,

hledati jinde outoišt a pístavu, místa innosti.

Na otázku Vaši, kam a kteroa cestou by se po-

dati, nyní sotva dostaten odpovdíti mohu. Ani

já v Rusku žádné známosti nemám, krom Koep-
pena; dobe soudíte, že v echách není co hledati

a poíti. Tam je bída bez konce!" Radil mu, aby
se také na Kopitara obrátil, který v této vci
bude pístupnjším a snad alespo tšiti bude, že

Slováci u císae zvítzí. Brzy potom opt mu dává
radu, že by snad v Karlovcích u biskupa Musi-
ckého mohl hledati njakého opatení, a ovšem
nezdál se biskup býti osobou vhodnou; ale i to

zdálo se mu pro tentokrát býti mamo, protože

protestante z Chorvatska byli i zákonem vylou-

eni. Leda tolik by na nm se mohlo dosáhnouti,

že by Kollárovi poskytnul pomoci na cestu do
Chorvatska a Dalmácie. Potom i k tomu radil, aby
se Slováci pímo obrátili k císai, aby ve své

spravedlivé vci nezameškali i tento poslední krok.

Na žádný zpsob mu neradil do ech, ale spíše
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na Polsko ukázal, a dobe vdl, odejde-li jinam,

že literatura slovenská v Uhích s ním usne na
vky.

Také Jungmanna dojala zpráva Kollárova

velmi bolestné a vyptával se u evangelického ka-

zatele v Praze, zdali by nemohl Kollár nalézti n-
jaké místo v echách; ale dílem fary nebyly do-

staten opateny a krom toho práv žádná uprázd-

nna nebyla aniž k tomu se schylovalo, potom
také nechtl, aby snad z milosti katolického fa-

ráe ml býti živ. Za domácího uitele pak aby
šel, k tomu dokonce mu raditi nechtl a proto

nad ním povzdechl: „Bda! tikrát bda! Nej-

lepší eskoslovenský l3ásník musí chleba a živ-

nosti hledati! Avšak muži výborný! psali Jste

mi jedenkrát, abychom nesmjíce co chceme,

chtli, co smíme. Dovolte, at to na Vás nyní

obrátím. Zapete se ponkud a neustupujte zlob.
Ustoupíte-li, tím samým úsilí Vaše zmaeno jest,

setrváte-li, zachováte ovoce jeho aspo z polovice

a pijde as, že píznivjší stanou se okolnosti.

Nad to, nemžete-li psobiti v Pešti, máte mnoho
evangelických církví mezi Slováky, snadnji Vám
psobiti tam, kdež mezi svojimi Jste, než jinde,

kde mezi cizinci a pidám oteven mezi nepá-
tely sbor evangelických." Ovšem byl by Jung-
mann býval povdéen tomu, kdyby mohl s ním
psobiti Kollár v jedné zemi nebo dokonce v jed-

nom mst, jsa tou nadjí nesen, že by mohli

k jednot literatury eskoslovenské mnoho pi-
spti.

Zatím vyšel spis Bowringv a bylo tu nové

nebezpeenství, že strhne se nová vava proti Kol-

lárovi práv v as, kdy ve Vídni rozhodovati se

mlo o záležitosti Kollárov a evangelické obce.

Proto nebyla opatrnost elakovského zbytenou,
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když vybíral znlky, jež do sbírky Bowringovy
pijíti mly, ale náhodou vybral pak Bowring sám
takové, ktejé po jeho soudu plály jako ohe. Proto

obával se Šafaík prav, že Bowring tlachal o v-
cech, o nichž mleti ml.

Když koncem roku mysl Kollárova ponkud
se. utišila, naléhal Šafaík na nho, aby Rozpravy

své dal tisknouti a nabídl se mu, že prostedky
k tomu vhodné nalezne. Již v srpnu r. 1828. vy-

dal „Jmenoslov.**

Roku pak 1830. pekvapil zase všecky spisem:

„Rozpravy o jménech, poátkách a sta-

rožitnostech národa slávského." O nm
vyslovil se Jungmann: „Vaše obrovské dílo z-
stane, nech o nm soudí kdo co chce, vždycky

pepamátná a hluboká studnice, z které všickni

vážiti budeme. Mn pichází jako arodjný palác,

který státi vidím, o nmž ješt jistotn nevím,

zdaž v jeho stkvlých svtnicích bezpen odpo-

ívati mohu, ale nadji se, že ím déle se v nich

procházeti budu, tím pevnjší je býti shledám,

tebas se mi zprvu nepevné tam zde býti vidly

;

by i tak bylo, to pkné, drahé náadí v nich ne-

jsou kouzla, jest to ryzí, isté zlato ze všech

svta dol pracn dobyto a shledáno. Již za to

nesmrtedlné díky jste zasloužili . . . Bh požehnej

síly Vaše, ušlechtilý muži, pravá ozdobo Slavie,

muži srdce mého, kterýž padni co padni k Slo-

venstvu vrn stojíte, a by i Vám jist vejnosnji

bylo psáti tm, kdo víc platí. Ne! ne! toho Vy
neuiníte, toho já také neuiním a dá Bh do-

trvám vren pravidlu svému." Hned tehdy ozná-

mil Kollár do Prahy, že zamýšlí vydati kázání
svá tiskem. Pokusil se sice a vydal již roku 1822.

svá kázaní o národu slovenském, avšak ona ne-

nalezla v echách mnoho odbytu, jsouce proti
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mysli nkterým pravovrcm. Tentokrát však stal

se ve smýšlení obrat a eští bohoslove! si je na-

ped dosti etn objednávali. To ho tím spíše po-

bídlo, že roku 1832. je vydal pod názvem „Ne-
dlní, svátení a píležitostní kázn a ei." Jsou

pak nejen krásným pomníkem jeho kazatelské in-
nosti, nýbrž pedstavují nám Kollára v celém jeho

nadšeném snažení o obrození evangelického sboru

peštského a celé vtve slovenské. Nebylo nedle,
aby nepohádal lidu k mravnému životu, aby kra-

jany neupozoroval na povinnosti, které jako pí-
slušníci kmene slovenského mají k rodu svému a

mateské ei.
Zatím nalezla Slávy Dcera ocenní v aso-

pisu musejním; uinil tak elakovský, jak Kol-

lárovi o tom^ psal Jungmann dne 30. prosince

roku 1830. Úsudek jeho byl znamenitý a konil:
„Necha tedy, jak zasluhuje, zstává
Kollár po všecky asy milákem národa
našeho — i zstane , dokud eské, do-
kud slovanské mluvy bude trvání, ano-
brž dokud cit a smysl pro krásu nevy-
mizí na svt." Již tehdy pipravoval Kollár

vydání nové, jež vyšlo pak skuten roku 1832. se

stejným názvem „Slávy Dcera;" o nco pozdji
vyšel „Výklad ili pímtky a vysvtlivky ku Slávy

Dcee. Díve než ješt do Prahy básn se do-

staly, roznášeno o nich, že prý censurou potla-

eny byly, a dne 1. dubna píše Jungmann: , Bohu-
žel, tak-li jest. Nemohu Vám vypsati, kterak mne
ta vc, jež jest vc celé literatury naší, rmoutí a

kterak se bojím, aby nové vydání tch básní pe-
kážky nenalezlo." Avšak obava se nevyplnila a tak

nové vydání dostalo se do Prahy.

Vydání toto obsahovalo jako pedešlé Ped-
zpv a ti zpvy, ale byly k nim pidány dva zpvy
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nové, totiž tvrtý a pátý, obsahující slovanské nebe

a peklo. Proti pedešlému mla e jeho podobu
novou, nebo Kollár podle názor svých o libo-

zvunosti nkteré zmny ve výslovnosti uinil, že

mu proto Jungmann dne 1. záí poslal napomenutí

:

„Druhá rovn snad dtinská prosba byla by, aby-

ste byli nechali istý pouhý dialekt eskoslovan-

ský, jakým byl v druhém vydání. Jsou toho mnohé
píiny, o nichž lépe oustn pan prof. Presl promluví.

Bojíme se roztržek, ano se rádi mladíci Vámi za-

štitují, když teba své novoty nepotebné na svtlo

uvodí a plodí to neslýchaný odpor u našinc. Než
i to mi odpuste a pokraujte po cest, kterou

Váš lepší genius Vám ukazuje." Bylo se totiž

obávati, že i na Morav, kde duch národní teprve

se probouzeti poal, budou hledti zavésti náeí
hanácké za e spisovnou.

Pochvaly dobyl si Kollár Slávy Dcerou i sou-

kromé i veejné, ale nalezla i nkteré, kteí ji ká-

rali a zase bránili. Avšak to ceny jí neubíralo

a Palacký výslovn psal KoUárovi, že to vydání

v aesthetickém ohledu mnohem výše cení než pe-
dešlá. „Tak i o tom jeden hlas jest, že spis ten

jest poklad národnosti naší ve vyšším smyslu, ruko-v milovníku národu svého, s kterou ve dne ani

v noci louiti se nesluší." A za pochvalou touto

nezstaly ani všeobecné úinky na celý národ e-
skoslovenský, který básní touto k novému a na-

djnému životu byl nabádán.

Ve Slávy Dcei postesknul sob Kollár:

Od cizinc nad to dlouhovkou
kivdu snáším v srdci zmužilém,
i já jsem Hus, ien s tím rozdílem,

že mne Nmci již let deset pekou.

Piblížil se okamžik, kdy spory posléz skon-

covány býti mly. V beznu roku 1831. zemel
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fará Kalchbrenner, pekážka všeho dorozumní.
Potom dne 7. února roku 1833. bylo porueno
panu Radvanskému z nejvyššího naízení, aby

v dobrot spory mezi obma stranami vyrovnal

a zárove piznal Kollárovi všecka práva, která

mu díve odpírána byla. Avšak odprcové ani tu

poddati se nechtli. Akoli Radvanský pišel už

na poátku záí roku 1834. a hledl prosbami

i pohržkami je uiniti poddajnjšími, poštstilo se

teprve dne 13. záí vlídným slovm Ladislava Li-

sovenyho, sekretáe generálního konventu, usmíiti

odprce tak, že s pláem ruce si podali, slibujíce

zapomenouti, co se mezi nimi sbhlo. Zvolen tudíž

výbor, který spracovati ml návrh o smír. Dne ná-

sledujícího pak v novém shromáždní petena
smlouva, jejíž hlavní zásady byly následující: Bylo

ustanoveno, aby jednota obce evangelické zacho-

vána byla, ale aby ustanoveni byli ti ádní kaza-

telé se stejnými právy, s 800 zl. roního platu

a deputátním dívím; mli býti svobodn voleni

od svého sboru a stídati se každý rok v úadu
faráském. Každý sbor obdržeti ml své jmní,
které odtud spravováno bylo samostatn, toliko

úroky z nho odvádly se do spolené pokladny,

z níž také spolené poteby byly uhrazovány.

I škola byla spolenou, její nadaní peníze o sob
spravovány a jen k úelu školskému mlo jich býti

upotebeno. Avšak slovenská škola podrobena spo-

lené školské správ a inspektoru; že však uitel

její byl hlavn kantorem, byl placen ze jmní cír-

kevního. Kollárovi pak dostalo se toho zadostui-

nní, že volba jeho ped dvanácti lety vykonaná,

byla nyní konen uznána a on za ádného kaza-

tele byl potvrzen. Pro správu sboru ustanoven

místodohlížitel a místokurator. Kdjž dne 19. záí
1834. v generálním konventu všecky podmínky
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shody byly podepsány, vyslána deputace ke Kol-

lárovi, aby ho pozvala do konventu, kde ml za-

ujmouti místo jeho hodnosti náležející. Když pi-
šel Kollár do shromáždní, povstal staiký Lesenyi

a loue se s konventem žádal všecky za odpuštní.
Pi tom i Kollár mu podal svou ruku na smíenou.

vn.

Kollár a Mina v Pešti.

Dosáhl tudíž Kollár svého cíle a ml nyní po-

stavení zajištné, akoliv ne zcela bezstarostné.

A za doby, když poklidem duch jeho pookál, pi-
šla náhle zpráva, že jeho „Mina" vstala z mrtvých
a že žije.

Bediška Schmidtová domnívajíc se, že smrt
rozdlila ji od Kollára, odevzdala se do osudu
svého a zasnoubila se po roce 1824. s njakým
doktorem z Buttstadtu u Výmar; známost tato

trvala osm nebo devt let. Zatím provdaly se její

sestry; Filipina Luisa vzala si njakého Weise,

zlatníka a pozdji dvorního kostelníka ve Výma-
rech, Karolina provdala se za Rejmanna, osobního
lékae velkovévodkyn, a Amalie stala se chotí pro-

fessora Kunze. Bediška astji pobývala u svých

sester, nkdy u bratra svého Edvarda, jenž byl

kupcem v Saské Kamenici, a asto v Lobd u ro-

diny kupce Geisslera, která s rodinou Schmidtovou
byla spátelena. Matka její zemela dne 17. er-
vence r. 1831. ve Wenigenjen u Jeny, kde od n-
kterého asu bydlila. Netrvalo dlouho potom a Be-
diška rozešla se se svým ženichem, který ji ostatn
píliš nemiloval. Aby na píhodu tuto zapomenula,

odebrala se ke svému bratru Edvardovi, jemuž
chtla hospodáství vésti; ale pibyvši sem, dov-
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dla se, že se práv zasnoubil. I vrátila se tudíž

do Lobdy ke Geisslerovm.
Roku 1834. ženil se v Jen Ludvík Blázy,

theolog a krajan Kollárv, jenž zde ped tím stu-

doval. Rozmlouvaje s hosty o všeliems, poal
mluviti i o Uhrách, a když slovo to uslyšela jeho

sousedka, piznala se, že i ona kdysi tam mla se

provdati. Na další otázku odpovdla, že za Jana
Kollára, kteiý ped nkolika lety zemel. Tu ji

Blázy teprve vyvedl z jejího bludu prav, že Kollár

jest živ a faráem v JPešti. Když pak na zpátení

cest zastavil se v Pešti, vypravoval celou píhodu
dvrnému píteli Kollárovu ; tento nemeškaje po-

spíšil k bytu Kollárovu a akoliv noc byla a Kol-

lár již spal, zatloukl na okno a divícímu se Kol-

lárovi volal, že Mina žije. Nyní ovšem Kollár ze

svého sna dokonce se probudil a dovdl se, eho
nikdy se nenadal. Nemeškaje potom a vyptav se,

obrátil se dopisem na kupce Geisslera, dotazuje se

se ho, zdali Bediška na nho ješt se pamatuje

a zda by ho nechtla následovati do vzdálené kra-

jiny. A když pišla odpov píznivá, pipravoval
se na cestu do Jeny. Ubíraje se pes Prahu, ne-

opomenul navštíviti Jungmanna a své druhé pá-
tely, jako v Jen vyhledal prof. Ludena, jenž ho
vlídn pivítal. Dne 25. záí 1835. slavena svatba

ve Výmarech, ke kterémužto jeho dni neopome-
nuli pátelé poslati mu své pání v podob básní.

Byl slíbil, že i zpátení cestu konati bude pes
Prahu, ale obrátil se dom jinou stranou, a to

pes Bamberk a Mnichov. V Praze ovšem na nho
se tšili, jak píše dne 26. dubna 1836. Jung-
mann : „My žádostiv oekávali Vás a drahou Vaši
Minu a bylo nám líto, že Jste jinou cestu zvolili,

v emž listiny ony Vás vymluvily. Prosíme tedy,

byste Jí jak ode mne ruky políbení, tak srdené
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pocelování od mých domácích oznámiti ráili."

Když navrátil se opt ke své slovenské církevní

obci, hned na prvním kázaní svém promluvil:

„Dávná, pes 15 let nemilosrdnými pekážkami pe-
tiiená známost a láska vedla mne do tch krajv
a mst. Cesta moje byla nejen krásná a píjemná
proto, že jsem s láskou i zvdavost v život, libost

v umách a rozkoš v pírod spojil; ale i z roz-

liných ohledv památná a pouná proto, že jsem

ji nyní po druhýkrát i se zralejším už vkem a

rozsudkem konal i nové ped tím nevídané strany

a msta navštívil. Cestu jsem konal po té zemi,

na které nkdy mé mládenecké srdce první nevin-

nou lásku cítilo a duch mj samostatn mysliti

poal; putoval jsem po té pd, po které nkdy
nohy Luthera, Melanchtona a jiných napravitelv

kesanské církve kráely; navštívil jsem ty chrámy,

ve ktei-ých se hlasy nejslavnjších kazatel a e-
níkv evangelických ozývaly; cestoval jsem vtom
kraji, ze kterého naši mladí kazatelé evangelití

svtlo do vlasti naší pinášejí a kterému i my ne-

jen za naši víru ale i za naši vzdlanost dkovati
máme." A vykládal pi tom dále o osvícenosti

a vzdlanosti, o snášelivosti a spravedlnosti, o še-

tení práv lovenstva a vyzdvižení otroctva,

o smutných zboeninách a zpotvoených pozstat-
cích našeho národu a posléze dodal: ,Pohled tento

na onu krajinu má sloužiti ale i ku výstraze jak

nám, tak jiným. Nám, abychom sob naši národ-

nost a e vysoce vážili, jí pevn se pidrželi

a žádným násilníkm ji sob z rukou a ze života

vytrhnouti nedali, jinae i nás potká ten smutný
osud, že jako odnárodnlá cizoložata sousedm za

povrhel, potomkm za pedmt lítosti, sob samým
za obt hanby sloužiti budeme. Vy pak kazitelé

národv a promnovatelé jazykv ! ute se zde ctíti
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radu božské moudrosti a poznávati blud vašich

skutkv; cite a vizte tu, že co Bh národm
udlil, to zlobiví aneb zaslepení lidé sice zprzniti

a pomíchati, ale za mnohá století pece odníti

a zniiti nemohli. Každý z tchto zpotvoencv
jest živým sloupem potupy a kletby pro ty, kteí
je do tohoto stavu uvrhli."

Povzbuzení toto nebylo uinno nadarmo, nebo

již od roku 1830. poali Madai zavádti maarský
jazyk nejen na snmu, odkud latinu vypudili, ale

osobovali sob moc v té píin i v samospráv-
ných sborech, pi emž jim nápomocen byl i hrab
Karel Zay, který se po smrti Pronayové stal

vrchním kurátorem protestantským. Ten v tom
zpsobu psobil na evangelické konventy a vy-

slovil zejm, že madarismus s protestantismem

má jíti jednou cestou. Proto nastalo hnutí obecné

po Uhersku a ježto Kollár považován tu za hlavu

celého národního probuzení, také síly slovenské

shromažoval, nastati mohl v krátce nový spor

mezi ním a vládnoucími kruhy.

Po njakou chvíli ovšem popáno Kollárovi

klidu, jejž mohl vynaložiti k pracem vlastním. Již

roku 1834. vydal první díl Národních zp-
vánkv ili písní svtských Slovákv v Uhích,
do kterého pojal nejen písn díve vydané, ale

i sbírky, jichž mu pátelé jeho hojn zapjovali.
Roku následujícího pak (1835.) následoval díl

druhý, ješt objemnjší, k nmuž pipojil pojed-

nání o písních slovenských a tak upozornil na
bohatství národního ducha a ped celým svtem
tvrí sílu národa odkryl. Avšak napsal i jiné d-
ležité pojednání, které r. 1836. v asopise Hronce
vytištno bylo a r. 1837. vydáno od nho i v n-
meckém jazyku. Byl to spis „o literní vzájemnosti

mezi rozlinými kmeny a náeími slovanského
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národu." Kollár myšlénku tuto provádl i prak-

ticky a seznamoval se se všemi vynikajícími spi-

sovateli všech kmen slovanských. Již roku 1824.

seznámil se s Kopitarem, a nco pozdji s Vukem
Karadžiem a jinými Jihoslovany, kteí na svých

cestách vždy nalézali u Kollára v Pešti pátelského
útulku. Dne 26. máje roku 1827. odporuil mu
z Prahy Jungmann Poláka professora Kuchaského,
jenž po Slovanstvu cestoval, aby se nauil náeím
slovanským, a tehdy práv po nkolik msíc e-
štinou se zanášel. Proto byla záhy jeho známost
velmi bohatá a nalézáme v jeho pozstalosti dopisy

od Eosciševského, Maciejovského, Bandtkeho, Že-

goty Paulyho, Chodakovského a jiných, nechtjíce

vzpomínati ani na krajany jeho slovenské, s nimiž

si hojn dopisoval. Nebot práv toto dopisování

vyplovalo místo rozliných pomceTí, jimiž ná-

rodní literatura se podporuje. Pi sepsání spisku

toho ml však i na zeteli, aby odvrátil podezení,
jejž nepátelé národ slovanských ve vzájemnosti

spatovali a chtl jejich obavy i na pravou míru
uvésti. Aby však spis žádoucího ml úinku, i o to

peoval, aby druzí Slované s myšlénkami jeho
v této píin se seznámili a staral se o to, aby
jak v Chorvatsku, tak také v Polsku a v Rusku
v národní ei bylo uveejnno.

Zase pak roku 1838. pipravoval nový spis,

který také budoucího léta vyšel pod názvem:
Sláva bohyn a pvod jména Slávv ili Slav-

jan, v listech k velectnému píteli P. J. Šafa-

íkovi. Vypsal opt veejnou prenumeraci, o kte-

réžto vci se Jungmann vyslovil: „Posud málo
pedplatitel se sebralo, u nás literatura jest

chudá, kniha za 2 zl. ve stíbe náleží mezi drahé
a obsah etymologicko-polemický odstrašuje mnohé

;

potom náeí Vámi v rozpravách vyvolené mezi
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slovenským a eským se váhající našincm se zpro-

tivuje svou neobyejností." Tutéž výitku ohledn
jazyka uinil mu i pedtím, káraje ho: „Vy Jste

opustili dráhu dochované nám v bouích asových
píseinné ei a tím Jste zviklali slabé hlavy na
všech stranách. Z toho pošel zmatek, jehož jen Vy
opt s rozvití Jste. Pište, jak psal Komenský a
slovenští protestanti lepší a pohrnou se opt za

Vámi. Tím kázáním, které jsem onehdy spatil,*)

stavti poali Jste ínskou zed mezi echy a Slo-

váky. V tom já vidím konenou již záhubu obojí

literatury, alespo škodu nenahraditelnou." Napo-
menutí toto vzal si Kollár skuten k srdci a na-

pravil zase svým rozhodným vystoupením, co kdysi

pokazil.

Ješt téhož roku strhla se malá boue nad
Slovenskem. Píina byla malicherná, ale k po-

znání pomr, v jakých Slováci žili, významná.
Záhubná povode postihla tenkrát r. 1838. Budín
a PešC a pipravila mnoho slovenských rodin na
mizinu. Sám Kollár utrpl škodu znamenitou. Stu-

dující v Prešpurku, v jichž ele nalézal se již tehdy

nadšený Ludevít Štúr, uinili mezi sebou sbírku

a poslali zárove s potšitelným dopisem Slovákm
pešfským malou pomoc. Záležela ze sta pecnv
chleba a GO liber sýra. Dar tento pivezli do Pešti

Miloslav Josef Hurban a Daniel Jaroslav Boík,
kterýžto dar skuten k tomu byl vynaložen, a-
koliv i cizinci, kteí se nahodili, bez rozdílu hojný

podíl na daru a obživení vzali. Avšak okolnost ta

se roznesla, že ihned v novinách psáti se poalo
proti Slovákm a nastalo i vyšetování s mládeží

slovenskou a vc celá neutuchovala, až i veejné
pohoršení zpsobila. Proto ujal se, když r. 1839.

*) Obraz kesíanské panny. Kázaní r. 1837. vydané.
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nastala výroní památka, Kollár mládeže slovenské

a pochváliv ji, veejn ji za vzor svým vícím
pedstavil : „Nestyme se tedy za, aniž se bojme,

ale bume rádi, že se v našem sklíeném, ohrom-
nými osudy od tisíc let zmítaném a dáveném ná-

rodu nco takového národního pihodilo. My Slo-

váci jsme ped tím sotva vdli, co jest národ

a národnost, nyní nás mládež v tom pevyšovati
a zahanbovati poíná."

V lét roku 1839. odebral se do lázní Slatin-

ských, kde pobyl pes žn nkolik týdn a po-

okál. Tehdy dostala i škola nového uitele, za

kterého vyhlídnul Kollár Jana Kadavého, rodáka
eského, tušíme i z té píiny, že slov Jungman-
nových o jazyku si vážil. Kadavý, jenž byl do Slo-

venska zamilován, oddlil se pozdji. od Kollára

ve smýšlení a pidal se k Hurbanovi, jehož Po-

hlady vydávati pomáhal. Kollár ovšem i od nho
užil pomoci, nebo pomohl mu opravovati Cestopis

a Slávy Dceru.

Roku 1841. Kollár vydal Apologii t. j.

obranu, kterou se odrodilci, kteí od své národ-

nosti slovenské odstupují, chtjí brániti, ti pak,

kteí o ni stojí, posilniti se mohou. Uveejnna
byla pod jménem Ondislava z Pravdomluvic. Ne-
chtje pak toho roku zstati pi konventu, jehož

jednání se mu znechutilo práv proto, že tehdy

Maai zanášeli se myšlénkou unie obou vyznání

evangelických, aby tak snadnji mohli dostati vt-
šinu, pipravoval se na cestu, kterou do Itálie

chtl konati. Pokal ješt, aby superintendenta

Seberinyho pivítal, což stalo se 5. záí; druhého

dne navštívil Kollára sám vrchní kurátor Zay, který

chtl pohnouti ho, aby od církevního sjezdu se

nevzdaloval, ale on své mínní mu vyjevil a ne-

zstal. Rozlouiv se se svou chotí a malou dce-

Matlce lidu XXVII. 6. 4
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ruskou Ludmilou, hned dne 7. záí opustil Pešt,

aby se ubíral k jihu maje namíeno do Záhebu.
Všude po cest všímal sob obyvatelstva, památek
historických a starožitností a když se vrátil, vydal

roku 1843. Cestopis tento, který také obsahuje

mnohé a vzácné zprávy. Na cest své seznamoval

se s uenci slovanskými a obnovoval staré pátel-

ství, jako v Záhebe, kde shledal se opt po n-
kolika letech s Ludevítem Gajem, prvním vlasten-

cem chorvatským, a s I. J. Sreznvským, pozdji
proslulým professorem slavistiky v Petrohrad.
Dotkneme se jen hlavních mst, kterými se Kollár

tehdy bral. Ze Záhebu odešel do Rjeky, potom
pes Terst plavil se do Benátek, odtud do Paduy,

Milána a pes Gardské jezero do Inšpruku, odkud
zamíil do Mnichova. Lázeskými msty Išlem,

Gmundenem jel do Lince a z msta toho po lodi

do Vídn, kde nezdržev se najal vz a odjíždl do
Prešpurka, aby tu celý den prožil ve stedu mlá-

deže slovenské. Po dvacíti letech shledal se s Pal-

koviem a se Štúrem, oba pak dovedli ho do školy

a do shromáždní mládeže a sice do ústavu, kde
kdysi ped léty ítával slovenské noviny. enilo
se a i Kollár mezi nimi pozdvihl hlasu svého a ke
stálosti je vybízel, znaje ze zkušenosti, kterak

mnozí chladnými se stávají a upomenul je na heslo

vzájemnosti. Druhého dne vstoupil opt na lo,
a veer o osmé hodin pistál v Pešti, kde ho opt
po dvou msících pátelé oekávali i uvítali.

emu však vyhnul se Kollár roku minulého,

stalo se roku 1842., kdy došlo k tuhé srážce se

Zayem a Ludvíkem Košutem, tenkrát redaktorem

Pešti Hirlapu. Veejn pohann byl zasloužilý su-

perintendent Josefy, a KoUárovi, který dne 28.

února ujímal se Slovák, nevedlo se lépe. To bylo

píinou, že zvolena deputace, která pak v ervnu
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odebrala se do Vídn, aby u trnu sob stžovala
a žádala ochrany pro utiskované Slovany. Zvoleni

byli Jan Chalúpka, Samuel Ferjeník a M. Hodža,
v elo pak jich postavil se superintendent Josefy.

Kollár ovšem byl hlavním initelem, jakož vbec
tenkráte považován jaksi za národního dvrníka,
s nímž druzí ve všem radu brali a dle ní se í-

dili. Však mlo pijíti ješt he a Slovákm, kteí
odvážili se upozorniti na poínání Maar, mlo
dostati se odmny pi generálním konvente, který

dne 15.— 17. ervence byl odbýván. Co bylo

možno dobrého oekávati, hned úastníci vidli;

nebo místnost naplnna byla studenty maarskými,
kteí sem pišli Košutovi na pomoc. Košut ani ne-

dal Zayovi zahájiti schzi, jak se slušelo, nýbrž

poal útoiti proti rekursu slovenskému a vyhlásil

jej zejm za tžký hích proti maarské národ-

nosti, ano i za zradu protestantismu. Jemu pita-

kovali Pulszky a Karel Szentiványi. Košut oboil
se i na staikého Josefyho, pohrdliv o nm mluv
a i k tomu jej pímo vybízeje, aby složil se sebe

úad. Re jeho provázena byla hluným „eljen,"

a kdykoliv zmínil se o superintendentovi, ozývalo

se hluné „ven s ním."

Bylo to pímé porušení pátelského dohodnutí

se sborem slovenským; ovšem nebylo to poprvé,

nebo již roku 1838. obrátili se Slováci na pala-

tina arciknížete Josefa, aby jim vykázán byl po-

zemek ke stavb slovenského kostela a školy, aby

tak pedešli všechny pehmaty ve správ církevní.

Vyžadovala toho i poteba, nebo zatím vzrostla

církev skoro na 6000 duší a rozdlení poádku
služeb božích nevyhovovalo ; mli Nmci vždy ti

nedle po sob dopoledne služby boží, kdežto na

Slováky pipadala nedle tvrtá; také o vtších

svátcích výroních odbývalo se v první den sloven-

4*
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ské kázaní až odpoledne, a teprve ve druhý násle-

dující den zasvcený ráno dalo se slovenské kázaní.

Slováci od zámru svého neodstoupili a vy-

pravili v máji roku 1844. novou deputaci do Vidné,

aby sob požalovali na kivdy na nich od Maar
páchané, akoliv jim nyní Maai i veejn hro-

zili a nkteré deputáty, jako fiškála K. Zatureckého,

od cesty odradili. V kvtnu kolem 15. se sešli a dne

23. kvtna byla jim popána audience u arcikní-

žete Ludvíka; císa Ferdinand tenkrát audienci

nedával. Slíbeno jim, že žádosti jejich bude vyho-

vno. Mli ke stížnostem tím více píin, že v únoru
zakázáno bylo Štúrovi pednášeti na lyceu Preš-

purském a mládež slovenská v tuhé zim musila

se odebrati na ústavy v Levoi a Prešov. Proto

také konvent roku 1845. stal se jevištm pipra-
veného útoku Košutova na Kollára, který neohro-

žen obraoval Slováky a snahy jejich, a zaštítil

je slovy sv. Štpána: „Království s jednou eí
jest nepevné." Tím ovšem popudil proti sob ješt
více nepátely a zvlášt, když v jeho šlépje po-

stavil se neohrožený národovec Hurban, který od

roku 1846. stal se štítem lidu slovenského.

V této pohnutlivé dob vydal druhý díl svých

„Kázaní a eí," napsav na n prpov, která mu
byla útchou: „Nejsou rovná utrpení nynjší oné
budoucí sláv, kteráž se zjeviti má na nás."

Chtje nasbírati materiálu k budoucím pracím ar-

cheologickým, jimiž se zanášel, vydal se dne 22.

ervna 1844. na novou cestu. Tenkrát jej doprovázela

i manželka jeho i dcera Ludmila, které bezpochyby
nechtl zstaviti v Pešti nejistému osudu. Nejprve
stavil se ve Vídni a navštívil Kopitara, jenž pravé

nemocen ležel. Táhla ho na tuto pouf ješt jiná

touha, nebo pedtím doslechl, že v ím má býti

zaízena stolice jazyka slovanského. Myslil tedy
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právem, že Kopitar, jenž myšlenku tuto vzbudil,

nco více o tom mu sdlí, avšak ten byl píliš

skoupozvuký a od mladších muž se odvracel. Bylo
to poslední jejich shledání, pozdji s ním se už

nevidl.

Z Vídn jel pes Linec, Solnohrad do In-

špruku, odkud zamíil do Kostnice, kde navštívil

všecka památná místa, na nichž odehrála se smutná
tragedie s eskými reformatoiy Husem a Jero-

nýmem. Pes Šafhúsy ubíral se dále do Cuiychu,
kde sešel se s bývalým svým professorem Okenem,
s nímž nkolik chvil ztrávil. Cílem dalšího puto-

vání jeho byl Rigi, Lucern a jiná památná místa

v okolí, dále podnikl výlet do Interlaken, kam do-

chází i mnoho cizincv. Z Bernu obrátil se do Lau-
sanny a Vevey, kde sešli se s bratrem jeho choti,

který tu byl lékaem. Navštívil i rozkošné údolí

Chamouny, aby pohledl na nebetyný Montblank,
naež dále po jezee plavili se do Ženevy.

Ze Švýcar obrátil se Kollár do Savojska, kde
v Turin nco se pozdržel a prohlédnuv si památ-
nosti, do Janova dále se bral. Po lodi plul odtud
do Livorna, z kteréhožto msta po dráze do Pisy

se obrátil, naež vrátiv se do Livorna zpt po lodi

pibyl do Civita Vecchia na území státu papež-
ského. ím ovšem na KoUára psobil mocn a také

celkem šest týdn zde prodlel, nevynechav ani

jednu místnost památnou. Výsledek této cesty ulo-

žen jest ve spise Staroitalija slavjanská, jenž

ovšem vyšel až po jeho smrti r. 1853. jsa zna-

mením neúmorné píle.

Navrátiv se z cesty dom, vydal nejprve roku
1845. znovu Slávy Dceru, naež mu nastaly

opt starosti, zvlášt s poínáním si mladých kra-

jan Štúra a Hurbana. Již ped lety nabádal Ša-
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faík Kollára, aby mluvnicí položil meze novotám
jazykovým, pozdji Kollár sám písemní jazyk zapla-

voval novými tvary. A posléz dospv vkem a po-

znav, že malý národ slovenský neodolá na dlouho

píboji nepátel z nkolika stran na dotírajících,

uznal toho potebu, aby tsnji skupili se a roz-

šiovali vzdlanost jazykem eským. Proti tomu
ovšem mladí Slováci, jimž také snaha, aby sloven-

ský lid duševn se povznesl, na srdci ležela, mli
za to, že lid teba jest vzdlávati jazykem takovým,
jemuž nejlépe rozumí a opustivše jako Štúr zá-

sady, jimiž až dosud se spravovali, poali psáti

rznými dialekty slovenskými. Proto Kollár, když
v Praze pi eském museu sestavil se sbor, jehož

hlavní úlohou bylo peovati o správnost jazykovou

a podporování literatury, vele pimlouval se za

to, aby vydán byl spis, jenž zmínné mladíky ml
pouiti o dležitosti jednotného jazyka. Konen
na jeho prosby se tak stalo a roku 1846. vydán
spis ^„Hlasy o poteb jednoty spisovného jazyka

pro echy, Moravany a Slováky." Mimo Jung-
manna. Palackého, Šafaíka a jiné vlastence i Kol-

lár zvláštní lánek ve spise uveejnil a skoro po-

hnutlivými slovy krajany své od poínání jejich od-

vrátiti hledl. Avšak i asopisy eské otázkou se

zabývaly a zejména Karel Havlíek otázku tu slovy

pímými, tebas ponkud píki-ými, projednával.

Slova jeho zpsobila spíše nevoli, než aby pe-
svdila, a tak se stalo, že proti Kollárovi vystou-

pili v „Pohladech slovenských" jeho nejbližší kra-

jané, kteí takto srdce jeho tak dosti starostmi

utýrané ješt více rozedrali. Od tch dob rozešel

se úpln se stranou Hurbanovou, maje na své

stran jen málo spisovatel slovenských, kteí i po
jeho smrti novotám na Slovensku bránili, ovšem
již marn.
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Zatím pihrnula se na Uhry boue, která vše-

cko poboiti usilovala. Oposice uherská zvítzila

na snme r. 1847. a s tím i zásady, které na ge-

nerálních konventech byly pronášeny. Co generální

konvent v ervnu roku 1848. usnesl, zniilo revo-

luní hnutí. Kollár nalézal se v Pešti a podobn
jako proti jiným Slovákm, chovala se strana pa-

nující i proti nmu a to tím více, když slovenský lid

na severu pidržel se vrn krále svého a po boku
vojska císaského proti povstalcm bojoval. Ten-

krát ocitl se Kollár v nebezpeenství, jsa držán

v zajetí, a po celý as mu vyhrožováno i smrtí.

Utrpení jeho trvalo až do té doby, kdy vojsko

císaské roku 1849. dobylo Budína, a tu i Kollár

nabyl opt svobody.

Ministr Schwarzenberg a jeho rádcové, když
Kollár ve Vídni v druhé polovici bezna ochrany
hledal, nemohli zapomenouti na jeho zásluhy a také

i pro vdeckou innost Kollárovu snažili se na-

lézti vhodné pro nho postavení. Nemýlíme se,

pravíme-li, že o to se také piinili tehdejší vla-

stenci eští, zejména hrab Lev Thun a Frant.

Palacký, dávný jeho pítel, a snad i hrab Jan
Majlath. Proto hned dne 29. dubna bylo ustano-

veno, aby pi universit vídenské zízena byla sto-

lice archaeologie slovanské a když Kollár byl

ochoten místo pijati, pinesly Vídeské noviny

dne 2. kvtna jeho úední jmenování za mimo-
ádného professora. Kollár dne 21. bezna docela

se pesthoval a ubytoval se ve mst ve Wallner-

strasse íslo 7. (staré 265. roh Brunngasse), najav

obydlí ve tetím poschodí. Tím ukonen byl delší

oddíl jeho života, plný muenictví, a on mohl nyní

vnovati se toliko svým studiím. Ve Vídni ovšem
nabyl váhy dosti znané, nebo jako v Pešti tak

i zde ve Vídni byl považován za dvrníka lidu
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slovenského, s kterým radili se dosud krajané

i vláda, když se pomry v Uhrách zaizovaly podle

toho, aby odpovídaly stavu skutenému.

Na podzim rokii 1849. poal Kollár pedná-
šeti o Staroitalii slavjanské, na kterémžto spisu

pracoval od své poslední cesty. Jest to spis velmi

rozsáhlý, snad nejobjemnjší v naší literatue do
jeho as

;
pedložil jej pozdji císaské akademii,

která jej vydala svým nákladem. Kollár se jeho

dokonení nedokal a po jeho smrti uvolil se

v korrekturu professor Alois Vojtch Šembera.
Dosud tuším jest také jediným dílem, které ví-

deská akademie, založená pvodn pro celé Ra-
kousko, v eském jazyku vydala. Hned r. 1850.

jmenován byl Kollár ádným professorem a udlen
mu byl ád císae Františka Josefa.

Dostalo se mu téhož roku vybídky od velko-

vévody Meklenburského, aby prohlédl modly po-

hanské, které kdysi v Prilvici byly vykopány. Uinil
tak a ml potom o zajímavých starožitnostech,

proti kterým z mnohých stran vyslovovány pochyb-

nosti, veejné pednášky. Ješt roku 1850. scházel

se se svými známými Palackým a Šafaíkem ; tento

pobýval ve Vídni, jsa pedsedou kommisse, jež

terminologii právnickou ustanoviti mla, Palacký
pak asto ve zdejších sbírkách pracoval o svých
djinách. Posledn tuším vidli se pi svatb
A. Šembery, kterouž tento dne 18. ledna 1851.

slavil. Pi té píležitosti pednesla ISletá dce-

ruška Ludmila báse, Kollárem k slavnosti slo-

ženou. Byla to jeho báse poslední a uveejnna
jest v Lumíru r. 1873. str. 215.

Kollár nebyl nikdy zdraví pevného, PešC je

podryla dokonce. Proto pece smrt jeho všeobecn
pekvapila. Stonal jen 11 dn a zemel v sobotu
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dne 24. ledna 1853. na Landstrasse, v Ungargasse
. 5. (. k. 364.) ochrnutím plic.

Poheb jeho odbýván byl z evangelického

chrámu v Dorotheergasse, kdež nad ním proslovil

pohební e K. Kuzmány, na hbitov sv. Marka,
kde položen nedaleko zdi obrácené k východu,

smrem k rodnému jeho kraji slovenskému.

Hned po smrti jeho vlastenci eští ve Vídni

pomýšleli na zaízení pomníku. Podle nákresu

architekta J. Bergmanna zhotovil jej socha Was-
serburger. J. Seidan vytvoil bronzové jeho poprsí

podle sádi*ového odlitku, jejž z Kollárovy mrtvoly

uinil A. Beck, jeho pítel. Pod tímto poprsím
jest varyto s nadpisem: Slávy Dcera, a nápis, od
M. Klácela sepsaný, jenž zní:

Jan Kollár,

c. k. prof. starovdy slov. na universit Vídeské, ped
tím kazatel evangelické církve slov. v Pešti, nar. v Mo-
šovcích dne 29. ervence 1793. zemel ve Vídni dne

24. ledna 1853.

Jsa živ, v srdci celý národ nosil,

zemev, žije v srdci národa celého.

Kollár byl postavy prostední, slovanské po-

doby, s ostrým špiatým nosem a pronikavým
okem. V Pešti nosíval vysoké boty a ernohndý
plást.

Ješt ped smrtí na Slovensko pamatoval.

Celou svou knihovnu odkázal evangelickému ústavu
v Prešpurku, kde ovšem si jí nevážili, tak že z ní

mnoho nezbylo. Ale i jiným zpsobem vyplnil

pání, jež kdysi jako mládenec choval, nebo man-
želka jeho založila nadaci, která nese jméno Kol-
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lárova nadace. Sbírka naízení církevních roku

1876. praví o vci té :

Paní Bediška Kollárová, vdova po c. k. pro-

fessoru, odevzdala c. k. vrchní ev. cirk. rad A.

a H. V. dne 2Q. záí 1864. 1500 zl. ve dvou 5%
metallick. dlužních úpisech konv. m., aby na pa-

mátku jejího chot J. Kollára, nkdejšího evang.

faráe v Pešti a potom professora slovansk. staro-

žitností ve Vídni pod jménem Jana Kollára zalo-

ženo bylo stipendium pro jednoho studujícího na
c. kr. ev. bohoslovecké fakult ve Vídni, jež takto

se udlovati má:

1. Stipendium obdrží studující evang. boho-

sloví, který jest pvodu slovanského, a má
býti stídav udleno jednou Slovákovi, podruhé

echovi nebo Moravanovi, augšb. neb helv. vy-

znání. Slovák však musí býti augšp. vyznání.

2. Stipendium se udlí na ti léta, leda by
stipendista jeho stal se nehoden.

3. Stipendium má onomu z uchaze udleno
býti, který bud literární inností, bud jiným zp-
sobem lásku svou k eskoslovanskému národu

osvdil a od nhož se dá oekávati, že jednou

netoliko evang. církvi ke cti sloužiti, ale i esko-
slovanskou literaturu co spisovatel neb jinak pod-

porovati bude.

4. Stipendium udluje professorský sbor jme-
nované fakulty.

5. Není-li žádného studujícího slovanského,

jenž by vlastnostmi vytknutými se vykázal, pi-
razí se úroky ke kapitálu.

Njaký as bydlela vdova Kollárová ve Vídni

a potom odsthovala se ke svým pátelm do Vý-

maru. Díve než odešla, odevzdala píteli A. V.
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Šemberovi celou Kollárovu korrespondenci
,

jež

pak z jeho rukou do eského musea se dostala.

Roku 1860. podívala se zase i s dcerou Ludmilou
ke hrobu, kde byla svdkem úcty, jakou vdní
Slávové chovají k pvci Slávy Dcery. O všech

Svatých totiž ovnen hrob a více než 500 lidí

stálo tu, povzbuzováni jsouce eí eskou a chor-

vatskou. Zde zdržely se matka i dcera až do roku
1863., kdy do Výmaru se na dobro pesídlily; tu

také dne 27. záí t. r. Kollárova dcera Ludmila
se provdala za professora Arnošta Viktora Schel-

lenberga.

Bediška Kollárova zemela dne 13. íjna roku
1871. a pochována jest ve Výmaru; dcera její

Ludmila zemela dne 16. ervna r. 1880. a odpo-

ívá nedaleko své matky na pd nkdy slovanské.

VIIL

O Slávy Dcei.

Kollár vydal roku 1824. své básn v Pešti

pod názvem „Slávy Dcera," kterýžto název podr-
žela i pozdjší vydání. Že je vydal v Pešti, stalo

se na radu Jos. Jungmanna, nebo v Praze byla
by je censura nepropustila, a proto také nikdo
tu dosud pronésti se neodvážil, co vtšina vlastenc
v duši chovala.

„Slávy Dcerou" myslil si Kollár vlastn svou
milenku Bedišku, o níž tehdy se domníval, že ze-

mela
;
pocházelaf z rodu slovanského a proto po-

znav v ní i smýšlení národní, za dceru slovanské

matky ji považoval a ji uinil osou, okolo které

se otáela jeho láska a horoucnost vlastenecká.

Nazývá ji tu a tam prost Minou, tolik co mi-
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lenkou, milenou, z ehož utvoilo se i KoUárem
samým oživené domnní, že by byla se nazývala

Yilemínou.

Slávy Dcera skládala se z Pedzpvu, elegi-

ckým veršem složeného a ze tí oddlení, které se

nazývaly: 1. Sála, 2. Labe, 3. Dunaj; k tomu roku
1832. pistoupilo ješt oddlení tvrté: Lethe a

páté: Acheron.

Pedzpv, jejž sepsal Kollár ješt v Jen, jest

báse obsahem svým velebná, úinkem dojemná
a vzhledem k djepisu pravdivá. Chod po údolích

v okolí Jenském a vzpomínaje na asy minulé,

a maje ped sebou trosky bývalého života slovan-

ského, vystoupil poprvé jako obránce Slavie a po-

hnal ped soud lidskosti závistivou její sousedku
Teutonii t. j. Nmecko; on poprvé pronesl slovan-

ské radostné poselství a ohlásil nový messianismus,

který Slovany ml posilniti. Nkolika vybranými
slovy vylioval klidný život slovanský a nezaslou-

ženou porobu, kteréžto vypsání tím více proniká

každého, protože nebylo nikoho, kdo by ze sna

živého Slovany probudil a ddice k jeho ddictví

pivedl.

Když se s návrší tu díval kolem a odtud

v duchu zalétal dále i do krajin baltických a až

k Dunaji, všude básník vidl jen posvátná místa,

do kterých možno vstoupiti jen tomu, kdo jako

knz starozákonný se byl oistil. Proto volá na
poutníka:

„Stj noho! posvátná místajsou kamkoli kráíš!

as všecko hojí a asem všecko se mní, pouze se

nezmnil lovk, který v tch krajinách železnou

berlu Slavii na šiji zatknul." Slovy, z nichž mnohá
nabyla i váhy povšechných prpovídek nebo pí-
sloví, vyliuje nesnesitelnou vládu pod zlatou

berlou, jež promnila se v železnou, za niž tu
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prvotné obyvatelstvo strádalo, až konen vyhynulo.

Byl to sice zlý nepítel, ale mnohem horším než

válka, hrom a než ohe jest ten zaslepenec, který

odrodiv se na své plemeno hanbu kydá. Kollár

již tehdy pocítil, že odrodilcové mnohem více ško-

dívají, než jakýkoliv nepítel, nebot slyšel o tom
stesky v Praze a ml zkušenost toho ze své vlasti.

Proto obrací se na míst tomto proti zvrhlým synm
prav

:

Odrodilí synové sami však své matce zaasto,
bi macechy híšné olizujíce, lají.

Nejsou ni Slované životem, nejsou ni Nmci,
pl toho, pl toho jak netopýi mají.

Potom pak obrací se na pvodce poroby, vy-

znává, že každý, aC již lidi aC e v okovy dává,

nebo pochode válenou po svt nosí^ spíše po-

robu zasluhuje než ten, kdo s nejvtším nepítelem
se smlouvá, jen aby mír zachránil; naproti tomu,
kdo uitelem se stal všech národ a vedl je k pr-
myslu, že zasloužil si vnec vavínový a nikoliv

vnec roztrhaný hnusné spotvoenosti ! Lituje toho,

že bývalí uenníci osvdili se jako vely zlodjky,
které ucítivše v úli med, do nho se derou na-
poád vi-aždíce matku i dti a z domova vlastního

je tisknou, jako vytiskl kdysi ježek lišku, a místo
vnce pánovi na hlavu kladou etz. Slovy krát-

kými, avšak trefnými, vylíeny na jedné stran
vlastnosti slovanské, na druhé nmecké.

Každá báse však má také povzbuzovati,

a proto nezdržuje se Kollár pi smutném tomto
obraze, ale pronáší zase slova plná nadje a od-

vahy. Již ped ním Herder a jiní prorokovali, že

národm slovanským náleží budoucnost a podob-
nými slovy tší i Kollár; i on uznává, že není

nic plátno, naíkati nad tím, co jednou bylo a tím



— 110 —

ducha svého užírati, ale vdechuje novou odvahu
v budoucnost:

Ne z mutného oka, z ruky pilné nadje kvitne,

tak jen i zlé mže státi se ješt dobrým.
Cesta kivá lidi jen, lovenstvo svésti nemže,
a zmatenost jednch asto celosti hoví.

as vše mní i asy, k vítzství on vede pravdu,

co sto vk bludných hodlalo, zvrtne doba.

Tím ukonil své confiteor, jež v dobách svého

nejvtšího blaha složil a jemuž zstal vren, ne-

ustále své rodáky na Slovensku rozncuje k lásce

vlastenecké.

Vylíiv v Pedzpvu minulost slovanskou bar-

vami pošmurnými Kollár pechází k prvnímu zpvu
(Sála) a hned sdluje, kterak bohové nad Slavií

se smilovali a v náhradu za mnohá utrpení stvo-

ili jí Pannu. Pannou touto byla „Mina", dcera

ze kmene slovanského, okolo níž kupí se celá ada
znlek, v nichž básník vypisuje dílem lásku svou
k ušlechtilé dívce, dílem utkává z djepisných
vzpomínek verše plné vlasteneckého zápalu, mezi
nž vplétá slova, plná pravdy všeobecné. Jednu
z nich uvedeme:

V živobytí lidském žádná zmna
horší není jako v pohlaví,

když se ona útlá rozpraví

povah v nm a charakter stna;
ženský muž se tak jak mužská žena
cti a štstí svého pozbaví;
toho tam se málem zohaví,

této mnohem lovenství cena.

Muži vle, in a smlost sluší,

žen prosba, cit a mlení,
ten bu více duchem, tato duší;""

muž a táhne nebe k ctnostem dol,
žena zemi vzhi"U k blažení:

jen tak pijdou krásn k cíli spolu.
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Celkem obsaženy jsou ve zpvu tomto djiny
láaky Kollárovy s mnohými podrobnostmi, o nichž

již nahoe jsme pojednali. Posléz i také bolestné

loupení.

Kollár, volán povinnostmi do své domoviny
prochází ve druhém zpvu (Labe, Rén, Vltava)
krajiaami slovanskými a asto na Minu vzpomí-
naje, dotýká se nešiíastných událostí, které se v kra-

jích téch sbhly a vzpomíná na útisky, jichž Slo-

vanstvo od nepátel utrplo. Již konec pedešlého
zpvu vyznl zvuky bolestnými, ale tím žalosti-

vjší hlasy slyšíme tuto. Básník tém v bolest

se potápí a roznášeje žalost po tom celém pro-

stranství, chce posléz

tam, tam v ono moe
zítiti se, modrou hladinu,
tam se za hvzdami rozplynu
z tluk tchto nové svty tvoe.
Vlast, aj v necti! lásku hnte hoe,
tam se navždy odsud vyšinu,

jednou vlast a druhou obvinu
rukou družku, zemi patou zboe.

Tu jako andl ze starého zákona vyvýšiti se

chtl do povtí a láskou obejmouti všecko a nad
pozemským údolím kolébati se v plánech chimé-
rických, které duch jeho vytvooval. K tomu vo-

lalo jej srdce, avšak rozum nco jiného kázal:

Tiše, tiše, vra se do koleje

skutenosti, tvorce vlastní strasti.

Slova tato zárove jsou pechodem ke znl-
kám vlasteneckým; v tch pak vypoítává svtlé

píklady vlastností slovanských, vypisuje útrapy

jich a tím soucit obecný vzbuzuje anebo i k lásce

národní pohádá. Každá znlka nám pedstavuje
malý historický obrázek a ty sestaveny jsou dle
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toho, jakým smrem svou pou koná. Z Pomoaa-
ska pechází do Lužice a odtud do ech, kde \o

nejen Praha ale i okolí k sob poutá. Z djin
eských také nejvíce píklad uvozuje. V echách
rozezvuely se struny jeho srdce a proto procáší

slova plná lásky vlastenecké, k nimž pipojuje

i znlky milostné.

Propuká tu básník k povzdechu:

Slavie! ó Slavie, ty jméno
sladkých zvuk hokých památek,
stokrát rozervané na zmatek,
aby vždycky více bylo ctno.
Od Uralu k Tatrám na temeno,
v pouštech, kde má rovník poátek,

*

až kde slunka mizí dostatek?*'^''

království jest tvoje rozloženo.

Mnoho snesla, avšak kivdy in
nepátelských všecky pežila,

ba i špatný nevdk vlastních s}'n.

Tak, když jiní snadno v pd mkké,
ty jsi trny sob tvrdila

na století rumích dlouhovké 1

Zde také, k národní práci volaje, praví:

Nuže, pokud srdce mladé bije,

hleme štstí vlasti laskavé,

bdící probouzejte dímavé,
teplí chladné, živí vše, co hnije;

nebof jméno vlastence jest krásné a vlastenec, jenž

ve svém srdci celý národ nosí, honosí se elem
smlým a jest hotov, klásti život za své duše.

Potom opt vypisuje opak vlastence, lidi bez ži-

vota národního a odrodilce, a pobízí k jakékoli

práci, z níž mže vlasti povstati užitek. Jest to

známá znlka:

Pracuj každý s chutí usilovnou

na národu roli ddiné,
cesty mohou býti rozliné,

jenom vli všickni mjme rovnou;
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bláznovství jest, chtíti nemistrovnou
rukou mi bhy msíné,
jako k plesu nohy necviné
pokoušeti pro pochvalu skrovnou

:

lépe iní ten, kdo tží s málem,
stoje vrn na své postáti,

velký je, bu sluhou nebo králem;
asto tichá pastuchova chyžka
více pro vlast mže dlati
nežli tábor, z nhož válil Žižka.

Ve zpvu tomto ukazuje i cestu Slovanstvu,

aby se píšt nestalo obtí svých soused. Tu již

pronáší myšlénky, jež pozdji šíe rozvedl ve svém
spisu o Vzájemnosti slovanské, ve kterém
ovšem otázku tuto probíral z jiného stanoviska.

V „Slávy Dcei" ovšem mluví básnicky a obrazn,
a i to sluší piznati, že v dosplých letech náhled
svj tu a tam pozmnil. Avšak ani v nejmenším
zpsobu nelze Kollárovi initi výtku ze slov, které

odl v podobu pání. Zní pak:

Jestli Slávy rumy ješt vstanou
rukou vaší, píští potomci,
vte zkušenému védomci,
jehož ústa tu k vám radu vanou:
Zite obeCj jedním jménem zvanou,

pevnou, at ji cizí holomci,

svornou, af ji vlastni lakomci
nezbourají novou zase ranou.
Oudy mnohé, hlavu jednu mjte,
vyrostlou vsak z tla vašeho,

erné s bílým nikdy nemíchejte;
to nás cestou posud vedlo kivou,
vy se chrate bludu našeho,
a vlast stvote istou, trvanlivou.

Ve zpvu tetím (Dunaj) nalézá se básník
opt ve své vlasti. Zde v nm oživují vzpomínky
na mládí, upomínky pak na dobu v Jen zažitou

jsou zdrojem velikých útrap duševních. Od milenky
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jsa odlouen, pipravuje se ku práci vlastenecké.

Bol zaznívá všady, což vysvtlíme zajisté snadno,

upomenouce se, v jak tžkých pomrech bylo

v Pešti Kollárovi žíti.

Hned pi vkroení na pdu uherskou vzpo-

míná na nevdk, jehož se Slovanstvu dostalo za

to, že vysvobodilo Evropu od poroby turecké, a

pak kreslí podobu kmene slovenského:

Slavský národ rovným se mi zdává
pokojnému býti potoku,
který ve zdlouhavém pokroku,
ale silné k cíli svému plává;

jestli hory v bhu nalézává,

tee rovinami po boku,
a tu ráje tvoí v homoku,
mstm tiché požehnání dává.

Naproti pak jiní národové
jsou zas valným proudm podobní,

^

teskem ploskem cesty troucím nové;

než když zmiznou vlny jejich mutné,
ach, tu po nich lidé chudobní,

louky bahna, a vsi rumy smutné.

Avšak nescházejí tii ani znlky duchem vla-

steneckým a slovanským prodchnuté, ovšem jich

jest nejmén ; za to však naskytují se takové, z nichž

pouiti se mžeme, jakými smry rznými Kollár

za své doby pracoval, aby i lid slovenský povzbudil

i ped násilím ho chránil. Zní jedna z nich:

íkáte mi: „že to zákon káže,

by Sláv v Uhrích e svou pochoval!"

Dobe, než kdože jej ukoval*?

Lidé! i to více než Bh váže?
Zákon boží národm všem záže
mír a spravedlivost zvstoval,
& to, aby každý miloval

vlastní jazyk nade všecko dráže;

mžli lidská božskou, asná vnou,
konená, le s pýchou neslušnou,
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promniti vli nekonenou?
A co tvor víc milovat má skumný,
i vlast malou, mrtvou, bezdušnou,
ili národ velký, živý, umný?"

V nkterých jiné zkušenosti, které do tch
dob nabyl, pronesl. Již di'uhdy stžoval sob, že

jeho krajané zvlášt ze tíd bohatjších, píliš po
cizin touží a voln poddávají se nátlaku z mno-
hých stran na n innému. Jindy opt shledal,

že ani kazatelé neujímají se tak sveného jim
stáda a málo dbají o pravé pouení lidu. Posléze

i žehi*al na slovenské spisovatele, kteí vymlou-
vajíce se všelijak místo aby národ spojovali, jej

spíše rozdvojují. Takovým apostrofem vlastních

krajan jest znlka následující:

Nuže tedy, Slováci, už špite,

skoro bude vašem po kmenu,
nebo, jak by házel na stnu
hrách, slov matky Slávy neslyšíte;

vzdlanjší! po cizotách mite,
važte nad manželku kubnu;
kazatelé! lidu promnu
jazyka, ne mrav v uši lite;

spisatelé! rozmnožujte híchy,
na spojení s echy repcite,

zmate e i národ z hloupé pýchy!
Než, když nebe k pomst tato vaše
nekajícnos zažhne, nercite

potom, že jste byli bez Jonáše.

Jonášem tímto, který k „rozkydanému" ná-

rodu slovanskému již hlasité slovo povznášel a
dímavé ze sna probouzel, byl ovšem KoUár. K bo-

lestným úvahám jeho pipojila se ješt jiná, ne-

mén bolestná, když zaslechl zprávu, že Mina
jeho svtu odumela. Oddává se sám v neú-

prosný osud a pronáší pouze jedno pání, jímž

se tší:
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Co z nás Slávu bude o sto rok?
cože bude z celé Evropy?
slavský život, na vzor potopy,
rozšíí svých všudy meze krok.
A ta, kterou mli za otrok
jen e kivé Nmc pochopy,
ozývati se má pod stropy

palác i v ústech samých sok.
Vdy slavským potekou též žlabem,
kroj, zvyk i zpv lidu našeho
bude módným nad Seinou i Labem;
ó, kýž i já radj v tu jsem dobu
narodil se panství slavského,
aneb potom vstanu ješt z hrobu.

Tím koní se pou Kollárova po zemích slo-

vanských, podobna jsouc básni nejslavnjšího an-

glického básníka, lorda Byrona, jehož Pou Ha-
roldova po krajích evropských vzata za vzor. Byron
totiž zahoel láskou k potlaovanému národu e-
ckému a ve mnohých básních vypisoval tklivým

zpsobem události ze života eckého; chtje pak
osobn pispti Rekm ku pomoci, ztratil mezi
nimi mladý život svj. Podobné Kollár zuboženým
stavem národu slovanského, tak mocného ale roz-

dleného, piveden byl k tomu, aby jim v píkla-
dech dojemných postavil ped oi i minulost i bu-
doucnost slavnou, uposlechnou-li jeho pokynutí.

Poslední dv oddlení, jež nazývají se Nebe
a Peklo a ve kterých zvolil za vzor vlašského bás-

níka Dante, tvoí celek pro sebe, ale úzce pi-
pojeny jsou k oddílm pedcházejícím. Ve snách
zjevuje se mu Mina, jež provádí básníka slovan-

ským nebem a peklem a podává mu zprávy o udá-
lostech a osobách, které se mu pedstavují. Nad
branou nebeskou tento nápis jest:

Tuto Sláva se ctiteli svými
dcerami a syny trnuje,
tu ples, radost, rozkoš vékuje
s odmnami za ctnost nebeskými.
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Pojtež sem vy, milé moje dti,

vrné vlasti, ei, národu,
svétozvuné chvalozpvy pti;
požívejte milovanou draze
slávu a v ní slast i svobodu,
preblaze vám tikrát, blaze! blaze!

Pak se objevují ped ním osoby, jež velikých

zásluh o Slovany si vydobyly nebo jim alespo
píznivý byly, a v obrazech jednotlivých teme
celou historii slovanskou. Kollár neopomenul té-m nikoho a proto jest tu veliký poet jmen
i mén známých

,
jichž význam vynikne teprve,

když peteme sob vysvtlení, které Kollár ke
Slávy Dcei vydal. Tím ovšem valn utrplo od-

dlení toto jakož i následující, jež nedosahují

onoho básnického vzletu, jako Zpvy pedcházející.

Snesen byv dol na kídlech Cheruba ocitnul se

v Acheronu ili pekle, a jakmile brány se otevely

:

tu plá hrozný, dým a mrákota,
drak zb a had nenasytuá.
Ohnivé tu moe spolu slito

valíc celé hory plamen
na nešastné zatracence tyto

;

každý z nich má žalá pehluboký,
zdný z ještér a z kamen,
na nmž stojí vina a muk roky.

I V oddlení tomto pipojuje se obraz k obrazu,

jméno ku jménu, ale jsou to vesms jména osob,

které Slovanm za života svého uškodily. Neušetil
ani rodákv vlastních ani cizincv, ale krátkými,

pece však dosti jasnými slovy vypsal jejich zhoub-

nou innost oproti národm slovanským. A když
posléz prošel celým peklem a ped zraky poslu-

cha všecky možné hrzy a trápení objevil, volá

opt na své rodáky

:

Pojdte sem, hle, píklad sob bráti,

i k tm dobrým i k tm šibalm,
ute se svj národ milovati.
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Hute, Tatry, hlas ten k horám erným,
hute, Krkonoše, k Uralm:
„Peklo zrádcm, nebe Slávm vrným!"

Hned první malá sbírka „Básní" Kollárových
uinila na souasníky veliký dojem, ale tím vtší
chvály básník si dobyl, když po tyech letech

potom do svta vyslal „Dceru Slávy." Spatovali-li

v básních jeho nadaného básníka, vidli v nm
nyní vštce bohem nadšeného a všecko tleskalo

mu pochvalu. Sám Palacký pravil, že jest to dílo

v celém Slovanstvu nevyrovnatelné, že ve všech
vcích a národech skvíti se bude, že déle nežli

snad sám národ náš potrvá ; a slova ta pecházela
i do života národa eského a všude po vlastech

bylo znáti, že až sem dostal se mocný zvuk lyry

Kollárovy. Nastala mnohými jinými okolnostmi
jsouc podporována ona doba vzletného vlastenectví

eskoslovanského , která pronikala i do vzdále-

ných krajin a dále se šíila až k druhým kmenm
slovanským. Druzí básníci brali si za vzor jeho
slova i formu, hledíce ješt cit jeho nadšený stup-

ovati. Co poaly zpvy Kralodvorské, to dovršily

teprve básn Kollárovy, jimiž také poíná se v ná-
rodním rozvoji našem nové oddlení.

„Slávy Dcera," v niž Kollár všecko své cítní,

své snahy a nadje vetkal, stala se pokladem ná-
rodním, z kterého po dlouhou dobu bude duch ná-

roda erpati sílu a nadšení.

IX.

O vzájemností slovanské.

„Slávy Dcera" byla nejen mohutným ohlasem
vnitra Kollárova, ale projevila také, co druzí sou-
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asníci Kollárovi cítili, však slovy dosud projeviti

nedovedli. K ní jako doplnk adí se malý spisek

„O literní vzájemnosti mezi rozlinými kmeny a ná-

eími slovanského národa," který prvotn vyšel

r. 1836. v asopise „Hronce" a pozdji Kollárem
také nmecky byl vydán a doplnn. Co onde slovy

utajenými a úryvkovitými povdl, hledl v pojed-

nání svém strun a pehledn podati a netoliko

svým krajanm, nýbrž i vzdáleným a dosud slo-

vansky necítícím pokrevencm na mysl vložiti.

Nadje lovka a národy vbec živí a posi-

luje. Ve starém svt byli to básníci ili proroci

židovští, kteí národ pedpovídáním Messiáše udr-

žovali pi stálosti a síle, když na nho doráželi

výbojní panovníci, a když posléz uveden byl do
zajetí, tšili jej nadjí na blízký návrat do vlasti.

Podobný úkaz shledáváme asto jinde, když n-
který národ v porobu a poddanství iiepíznivým
osudem byl uveden a vždycky to byli básníci ná-

rodní, kteí nedali na mysli poklesnouti národu
svému. Píklad z nejnovjších djin polských nás

pouuje, že v letech padesátých slavný básník

Mickievi pevn oekával, že pro národ polský po-

vstane nový osvoboditel, který rozdrobenou vlast

jeho z prachu pozdvihne k nové sláv. A co on
pro národ svj si pál, po tom pro národ slovan-

ský toužil Kollár, avšak s tou výjimkou, že oe-
kával spásu jedin od spojených a živoucích sil

v národech slovanských, a nikoliv od osoby jedno-

tlivé jako Mickievi. A v uvedeném práv spise

podal nejen cestu, ale i prostedky, jakými by od-

dlené, ale z jednoho kmene vyrostlé ratolesti slo-

vanské na všechny asy budoucí novou sílu k bu-

doucímu svtodjnému životu erpaly a ped dal-

šími pohromami, které za dlouhou dobu nkteré
kmeny postihly, je ochránily.
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Myšlénky, které Kollár ve spise svém pro-

nášel, nebyly celkem ani nové, ale nikdo dosud

v takovém smru je nevyslovil. Již ped ním uka-

zovali nkteí na tutéž cestu, ovšem spíše jen pro

úzký kruh rodákv vlastních. Tak slovenskému

vlastenci Rybajovi ze srdce vyprýštily skoro tytéž

prostedky, jimiž Slovensko obrozeno býti mlo.
Nco z nich uskutenilo se již ped Kollárem, ale

vtšina návrh zstala ukryta; dosti možno jest,

že Kollár, který za svého pobytu v Pešti studiemi

starožitnickými se zabýval, pipadl na uprášený

rukopis Rybajv a vzkísil tak myšlénku, která

bez nho nebyla by životem novým nadchnuta

bývala. Práv, že Kollár milovník všech kmen
slovanských znova ji pozdvihl, nabyla vtšího roz-

šiení a významu.
Kollárova báse popudila nepátely Slovan-

stva proti nmu, nebot již oekávali novou boui
proti stávajícímu poádku evropskému ; spisek

o vzájemnosti literní však pouil všecky, že mu
netanuly na mysli žádné pevraty politické, a že

Slované, akoliv rozdrobeni jsou na tolik kmen
a jsou vmstnáni v rozliné politické državy, mohou
zpsobem nenásilným a tichým v duševním ohledu

vzájemn se podporovati. Ani rozdíl náboženský

ani rzné poddanství nebylo by tomu na závadu, jen

když každý kmen slovanský stejnou láskou dru-

hému bude naklonn. Proto vylioval nejprve pí-
kladem, co vlastn vzájemnost jest a co jest ne-

vzájemnost a národní sobectví a vypoítával, kterak

jedni Slované ke druhým dosud chladn se mají,

a mnohdy o vcech zámoských lépe poueni jsou

uež o svých nejbližších pokrevencích. Podle nho
ani nejvtší národ slovanský nemá píiny, pro by
druhými opovrhoval, a tím mén slabší národ, aby
se ped jinými kmeny uzavíral, naopak má povin-
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nost, aby ve vzájemné shod každý národ hledl
rozmnožiti poklady národní literatury, aby tak

blahoinné mohl psobiti na druhé kmeny. Kollár

neshánl se po žádném „všeslovanském ja-

zyku a písmu," trvaje pi tom, že pi vzájemnosti

zstávají všechny kmeny a náeí nezviklan na svém
starém míst a dalek byl peludu toho, jakoby snad
náeí slovanská zpsobem pirozeným v jednu e
splynouti aneb skována býti mohla. Kollár nevidl
ješt píiny, pro by v tom smru nkterému ná-

eí slovanskému ped jiným mla dána býti ped-
nost, maje za to, že každé z nich v nem nad ostatní

pedí a je pevyšuje, naopak každé z hlavních

náeí stejn ode všech Slovan váženo a cenno
býti má.

Spis sám nebyl uren pro velikou massu ná-

rodní, nýbrž pro tídy vzdlané, nebo právem se

domníval, že uváží-li vzdlanci slova jeho a budou-li

podle nich se íditi, mohou psobiti ve svých obo-

rech sdlujíce je dále pom^ocí živého slova i psa-

ného. Jako slunení teplo s výšin nebeských vždy
v širších a v širších kruzích se rozprostírá až po-

sléz zem se dotýká, tak i literaturou roznášejí se

myšlénky a pravdy dále a dále do obecného ná-

roda. Žádal tudíž na pátelích prav^ vzájemnosti

slovanské, aby osvojili sob nejprve ducha slov

jeho a jím se ídili. Proto také ukládal tídám
vzdlanjším ponkud vtší úlohu než obecnému
lidu, a domníval se právem, že porozumí-li nejprve

vzdlanstvo dlouho cítným potebám, že i v lidu

proniknou myšlénky jeho až tak daleko, že každý
kmen slovanský bude cítiti se lenem jedné rodiny

slovanské. Nežádal však ani na vzdlancích vci
obtížné, nýbrž jen takovou známost hlavních ja-

zyk slovanských, totiž ruského, polského, eského
a srbského, aby z nich mohl erpati látku pro své
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vlastní vzdlání; dokonalou znalost slovanských

jazyk vyžadoval jen od výkvtu národní spole-

nosti. Kollárovi zdálo se snadným, aby se Slovan

nauil nkolika jiným slovanským jazykm. Byl
pesvden, že na p. ech hrav se nauí jazyku

polskému a pak i jiným jazykm, ježto jest známo,

že Slovan snadno nauí se vbec každému jazyku,

a píbuznému, nebo nepíbuznému, a že jimi

vládne jako každý jiný cizozemec!

Kdyby se myšlénka Kollárova byla uskute-
nila, pak by ovšem spisovatelé, rozumjíce spism
slovanským, lépe mohli poznati, co jeden kmen
slovanský od druhého oddlovalo a znenáhla od-

straovati pekážky, které bránily spolené shod
a svornosti, a každý smle za svj majetek pova-

žovati mohl, co druhému kmenu slovanskému ná-

leželo. Tu by se mohlo nalézti mnoho takového,

ím každý jako svým vlastním se pochlubiti mohl
ped národy jinými. Dobe pravil, že ím mén
slovanský kmen o povaze, o ei a literatue dru-

hých kmen pouen jest, že tím více mní sám
o sob, tím mén o druhých. A skuten nevdo-
most kruh vzdlaných o hlavních myšlénkách

Kollárových pes praktické návrhy, jež podal, za-

vinila, že vzájemnost mezi kmeny slovanskými málo
pokroila od jeho asu na dráze vymené. Od
dob Kollárových pomry se ovšem valn zmnily;
zmnil se i vzájemný pomr jednotlivých literatur

slovanských a pstitelé vzájemnosti slovanské vždy

více shodují se v pesvdení, že spoleným lite-

rárním jazykem všech Slovan, pokud se týe po-

teb vyšších, mže býti nyní jenom jazyk ruský.
Souasníci Kollárovi nelíenou mu vzdávali

pochvalu, že myšlénky jejich srozumiteln všemu
svtu vyložil. Když pak nepátelé Slovanstva proti

nmu vystoupili, vidouce v jeho myšlénkách touhu
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po zízení všeslovanského státu, jenž by
ml spojiti všechny roztroušené vtve slovanské,

odhalil celé ono strašidlo slovanského státu, že

z nho zbylo jen nkolik nevinných a prostých

pravd, které nezáležejí v niem jiném, než že ná-

rod národa jest uitelem. Také za doby jeho ani

jinak tomu nerozumli, ano i bez jeho návodu vla-

stenci eští uili se jazykm slovanským, že jich

pemnozí i v písm^ byli mocni. Známo jest, že

naši básníci jako elakovský, Erben nad jiné

dobe vládli jazykem ruským a také Hynek Mácha
obeznámil se s básníky polskými v jazyku pvod-
ním. Není proto divu, že mnoho nových myšlének

touto cestou zaseto bylo v echách, kde odtud

pohlíželo se vždy ke krajinám slovanským jako

k úrodné pd, odkudž semeno pesazéno jsouc

mnohou pináší úrodu. I vdecké knihy všímaly

si druhých národ slovanských a co jeden z nich

vypátral, bylo spoleným ddictvím. Vzájemné pak

dopisy vynikajících muž byly pobídkou druhýna

v tch „blahoinných dostihách mezi slovanskými

spisovateli" a každý chtl pediti druhého, aby

jeho kmen pozadu nezstal. Jako v echách, za-

pustily snahy Kollárovy mocné koeny i na jihu,

kam básník sám cestu kdysi namil, aby ve spo-

jení vešel s muži, nadšenými o národní rozvoj.

Dosud tam mnoho následovník jeho se nalézá

a jakoby ochraovali jeho odkaz Slovanm vždy

as po ase pivádjí jej na mysl ve chvíli pí-

hodné. I v Polsku nenedostávalo se pívrženc
jeho myšlénky a mnozí z nich i skutkem dokazo-

vali náklonnost k druhým kmenm slovanským,

na všecky strany stejn rozdávajíce ohe a svtlo

lásky, nemén jako v Rusku, kde vzdlanci stejn

páli snahám západních jak jižních Slovanv. Bylo

to ovšem za chvíle, když poselství KoUárovo se
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do krajin tch dostalo a nikdo z nich neodvážil

se dáti za nepravdu muži, jehož celý slovanský

svt sob vážil jako nadšeného proroka. Zdálo se,

jako by se splniti brzy mla slova: „Pestanou
i spory, žárlivost, boje a vojny Slovanv proti

Slovanm, proež i všeliká urážka samolibosti a

ješitnosti druhých kmenv a náeí, všeliké povy-

šování jednoho nad druhé, všeliká snaha o ped-
nost a z toho plynoucí potlaování druhých Slo-

van pestane. Každý kmen bude potom obžnice
kolem spoleného slunce, na druhé vzájemn p-
sobící a svou vlastní cestou jdoucí."

Sotva však pvec slovanské vzájemnosti uložen

byl do nehostinné pdy, pozbývala slova jeho zá-

zrané moci a myšlénky jeho nejen že skoro v ni-

em provedeny nebyly, nýbrž staly se všem tém
kmenm nesrozumitelnými. Báse jeho povzbudila

sice národní vdomí jednotlivých kmen, ale kme-
nové jeden pede druhým se uzavíral ve svou užší

vlast, o veškerenstvo Kollárovo se nestaraje. Ani

co praktického ve spise jeho bylo, docela prove-

deno není. Jedin uitelské stolice slovanských ná-

eí, již ped ním zakládané, mohly by znaiti

jeho úspch, avšak jsou spíše výsledkem rozvoje

vdeckého hnutí evropejského. Kam podla se slo-

vanská knihkupectví a kam odbratelé knih slo-

vanských, když dosud mezi námi málo takoN-ých,

kteí by slovanské knihy etli, neku-li aby n-
jakým slovanským jazykem psali? V té píin
náek Kollárv nad nevšímavostí jednch Slovan
ke druhým dosud mezi námi platí a podobá se

tomu, že slovanský svt ani praktických ani ide-

álních výhod Kollárových nikdy neocení ani jich

se neuchytí.

Sto jest rok tomu, co se nadšený Slovan

narodil a jeho duch jakoby zatím ješt strašil ne-
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píznivce národního hnutí; jen skrovná ást toho,

o em básník v duši snij, stala se skutkem. A pece
pravil r. 1832.

:

Co z nás Slávu bude o sto rok?
cože bude z celé Evropy?
SlávsJcý život na vzor potopy
rozšíí svých všudy meze krok!

Tuto pedpov, již ostatn s ním sdílel šle-

chetný Herder, odkázal Kollár všem Slovanm
pedpokládaje, že pochopí slova jeho a dle nich

své kroky zaídí. Alespo zapomenouti jich nemají!

Byl-li pak kdy as, jest to letošní památka jeho

stoletých narozenin, aby všickni Slované pipome-
nuli sob zlaté pravdy, skrývající se v jeho spi-

sech. Zvlášt pak národ eský, až do tchto chvil

odkojený jeho píkladem, má vážiti si odkazu jeho

a erpati z nho vždy nových sil, aby mohl d-
stojn státi po boku druhých kmen slovanských,

z nich sílu svou erpaje a je zárove posiluje.

Nechf tedy v tomto roce vštípí si každý ech do
srdce píklad nadšeného Slovana a zstane vrným
slovanské myšlénce po celou dobu svého života.

Budiž pravdivým nápis na jeho hrob:

Živ jsa nosil v srdci národ celý,

zemev žije v srdci národu celého.

-°-^€-<>-
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