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lodonosné sím, které Dobrovský do nivy eské
zasel, vzešlo zdárnji a mohutnji, nežli ctihodný

tvrce slavistiky myslil. Akoli pekvapen jsa

ruchem, jenž se již zaátkem tohoto století v krá-

lovství eském ozýval, r. 18 16 píteli svému Cerro-

nimu rozradostnn psal : »Jak pece vlastenectví všude se hýbá

a povznáší,* nicmén do své smrti neml pevné dvry té, že lid

eský po dv století utrmácený a zbídaený tak se vzmíiže a

vzpruží, aby všestranným vývojem v literatue, v sociální orga-

nisaci a v pokroku príimyslovém závoditi mohl o palmu s ostat-

ními národy, které se hrd jmenují kulturními. Ale prese všecku

nedvru Dobrovského byl národ náš probuzen k novému, neto-

liko zdánlivému, nýbrž ke skutenému a energickému životu, a

jako podle krásné báje lidu našeho duše z umrlého tla do výšin

se povznáší ve zpsobe ptaí, tak genius národa eského mohut-

ným tepetáním kídel svých probuzoval obyvatele pyšných pa-

lácv a chatrných chýší, aby vstávali k práci pilné, ku které jaro

vlasti je volá. V úkryt horských krajin, v útulku schovaných

ped nepejným svtem chýší nalezl genius eský sympathický

ohlas v duších Cech vrných, ve kterých starožitný otc mrav

jako jiskra tlel, aby v dob píznivé v plápolavý ohe lásky

k vlasti se rozplamenati mohl, té lásky, z níž se rodí neklamná

víra, že i hory penáší. Jen tímto svatým zápalem, jen touto

skálopevnou dvrou v sebe i v genia svého pekonali první bo-

jovníci za právo a osvtu národní všecky obtíže, pekážky a ne-

snáze, jež cesty, po kterých kráeli, jim zatarasovaly ; oni byli
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vykupitelé z jama nesvobody a mrákoty duchové a jakož žádné

vykoupení a spasení bez obti a trýzn vykupitel býti nemže,

tak také bojovníci, kteí o zvelebení lidu eského se namáhali,

zakusili zloby, nenávisti a pronásledování svta v míe vrchovaté

a mnohý z nich vypil kalich hokostí až na dno. Veliká tragoedie

svtové historie, která se jmenuje pašijí národa eského, odráží

se také v život vzkísitel jeho: jako veškeren lid eský strádal

a trpl, tak strádali a trpli i ti, kteí toho lidu se ujímali.

A byl-li národ eský tragickým osudem zastižen ne bez skutené

viny své, byla vina prvních bojovník jeho v dob naší ryze

ethická, že totiž lahodnost individuálního života obtovali velikému

úelu : povznésti a zvelebiti lid, jenž podle výroku historie k v-
nému ponížení odsouzen býti se zdál.

Kus takové pašije, vtlené v život individuálním, nakreslíme

podjímajíce úkol vylíiti život Karla Jaromíra Erbena,') jenž pílí

neúmornou, pracovitostí neoblomnou, povahou tichou a skromností

neobyejnou Jungmannovi podoben jsa tím od » tichého genia«

se lišil, že dlouho zápasiv v boji o bytí, o chléb vezdejší, teprve

v pozdjším vku svém pišel k postavení, které jej nejvtších

starostí materiálních zbavilo. Tento zápas jeho s nepízní života

i okolností byl tím záslužnjší, ím slabší tlo, ím chatrnjší

zdraví jeho bylo. Ale v tom slabém tle háral silný duch, jenž

pevnou vli neduživost tlesnou pekonával; vela v nm ona

tichá nadšenost, která sice bez okázalosti ale s energií svží vrna

sob zstávajíc jde za svým cílem pímo, neohlížejíc se ani v právo

ani v levo, ona energie, která dny života považuje za dny robotní,

jimiž národu svému jsme povinni, která den co den snáší kamení,

aby na díle sama stavla, na díle pak potomkm stavivo zsta-

vila, z nhož se zbudovati má chrám osvty a slávy národní.

S hrdým vdomím Cechové o sob íci mohou, že prese všecky

pekážky zdárn a rychle pokroili, že národ eský zrodil v pravý

') Tento životopis Erbenv vyšel v pražském Svtozoru na r. 1883, odkud

jej tém beze zmny otiskujeme, ponvadž s mnoha stran .si toho páno bylo. —
Vyslovuji srdené díky všem, kteí mi jakkoli pi spisování tom pispli. Pedkem
dkuji ctné rodin Erbenov za laskavé zapjení korrespondence pozstalé po

nebožtíkovi; dkuji p. vyššímu radovi Rybikovi, p. dkanu Roštlapilovi za dopisy,

které nebožtík Erben tmto dvma dvrným pátelm svým inil; dkuji dru.

F. Rakimu a si. Matici Horvatské za listy Erbenovy k Stanku Vrazovi, pak p. dru.

Rezkovi, p. far. Kopeckému v Miletín, p. podkrajskému J. Lhotovi a p. sudímu

Havlíkovi, kteížto oba mne vzácnými zprávami z mládí Erbenova podlili.
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as pravé muže, jichžto život byla jedna práce, jedna ob, a

jichžto jediný podíl za to byl vdk dobrých, ale více ješt pro-

následování nepátel. —
Jeden z nejspolehlivjších a nejnezištnjších pracovník na

národu roli ddiné, jížto v letech ticátých veliká tísla ješt

úhorem ležela, byl Karel Jaromír Erben. Narodil se v krajin,

kde vlnovité vyvýšeniny pdy již pozbyly tvrdosti severního po-

hoí a znenáhla se sklánjí k úrodným nivám Labským, tak že

chladné vtry plnoní již nejsou na závadu, aby všeliká polní

i zahradní úroda výborn daiti se nemohla. Vyrovnání velikých

protiv krajinných, horstva a noviny, tím, že jedna v druhou

povlovn pechází, jest hlavní ráz krajiny královéhradecké, a tomu
rázu pimen jest i lid tamjší, který na zpsob horal staro-

žitný mrav sice zachovává, nicmén však, jak obyvatelé rovin,

rozšíenjší obzor a následkem toho bystejší názor svta má.

jenž jej uspsobuje rychle chápati a hluboce cítiti vše, co ostat-

ním svtem hýbá. Pirozená krása krajiny té zvýšena jest pilnou

rukou eskou, kteráž užívajíc podmínek pírodou poskytnutých

povrch zem tam tak zušlechtila, že se oku zdá býti velikým

parkem, jakož také Erben r. 1869 píteli Rybikovi psal, že rodný

kraj jeho mu » picházel jako nesmírný, pekrásný park, tak že

jsem se pohledu na ani nasytiti nemohl* V této požehnané kra-

jin, od dávných vk pouze zpvným lidem eským obydlené,

na blízku Králové Dvora, pi samých » tmavých lesích Miletín-

ských« stála kolébka Erbenova v msteku Miletín, kde se dne

7. listopadu 181 1 v dom pod . 142 narodil.

Otec, jménem Jan, byl vyuen ševcovství, avšak záhy toho

emesla nechav, dal se na sadaství, které, maje pi domku svém

zahrádku, dychtiv pstoval a zárove také ovoce v cizích za-

hradách kupoval, by z výtžku snáze rodinu svou- živil ; zalíbil si

v ovocnáství tak, že i pozdji, když po smrti manželky njaký

as u syna svého v Praze bydlel, z jara Prahu opouštl, aby

ovoce v nkteré zahrad zakoupil, jež potom až do uzrání a pro-

dání hlídal. Byl vzrstu malého, ducha bystrého, pilný tená,

muž poctivý a z míry dobrý, jenž jsa úslužný ku všem o rodinu

peliv se staral. Tato úslužnost a bystrost ducha pešly z otce

na syna, kdežto po matce Karel ddil vážnost, opravdovost po-

vahy a mysH, ale bohužel také zárodek souchotin a choré tlo

vbec, tak že jako matka jeho po celý život asto postonával a

1*



jen svdomitou stídmostí šedesátého roku veku svého se dokal.

Matka, jménem Anna, byla dcera miletínského uitele, Fran-

tiška Žáby,') jenž pro zásluhy své o mládež v msteku vše-

obecn ctn byl a milován. Byla vzrstu štíhlého, úzkých prsou

a churavjíc asto byla letory * tiché, k zádumivosti naklonné,

ale hoíela upímnou láskou k synovi, jí podle tla a duševního

nadání velmi podobnému. A neduživá, piece byla pelivá a sta-

rostlivá hospodyn, v jejížto domácnosti lad a sklad, istota a

vzorný poádek panovaly, tak že Erben na matce píklad ml a

od ní se nauil, písnou spoádanost ve všem zachovávati, vlast-

nost to, kterou se po celý život svj vyznamenával.

V této tiché domácnosti trávil Erben dtská léta. A matka

jej vší laskavostí opatrovala, nedužil ustavin a nkdy tak po-

vážliv, že rodiové již mu netušili a vyhasnutí jeho oekávali,

jakož sám o tom zprávu dává, když roku 1856 pítele Rybiku,

jehož synáek tehda nebezpen byl nemocen, v truchlivosti jeho

tšil: »Pi dtech, dokud jen život v nich, vždy jest nadje, že

se zotaví; ano i já sám náležím mezi takové, kteí za svého

prvního mládí obnášeni byli svíkou. Ovšem že se mi mnoho síly

tlesné potom za podíl života nedostalo.* Nestatenost zdraví a

slabost tla byly na píin, že rodiové nekvapili, aby mladý

Karel školy navštvoval, aniž si páli, aby emeslu se uil, nýbrž

ustanovili se na tom, aby se stal uitelem. Za tou píinou cviili

jej dd i strýc, František a Josef Žába, dkladn v hudb, ku

které Karel veliké ml nadání a v níž také znamenité pokroky

inil; znalost hudby pišla mu pozdji velmi vhod, nejen když

národní písn a nápvy k nim sbíral, nýbrž když se mu starati

bylo o výživu svou. Ale úmyslu, aby Karel se stal uitelem, rodi-

ové záhy vzdáti se musili, ponvadž se pi nm vyvinul nedo-

statek pi mluvení, an precipitoval a asto velmi nápadn v ei
se zatrhoval anebo zamloval. Sotva také by byl snesl námah
stavu uitelského, jelikož slabé jeho plíce by nebyly pipustily,

* aby denn nkolik hodin hlasit mluvil. Zatím Karel školu již

delší as navštvoval a ím zdárnji vlohy jeho se ukazovaly, tím

vtší stávala se starost rodi, co s ním poíti.^ Z této nesnáze

vyprostil je šlechetný knz Jan Arnold, muž mládeži otcovskou

péí naklonný, který zvlášt k tomu hledl, aby dkladn byla

') Uiteloval v Miletín do r. 18 17, naež na jeho místo nastoupil syn jeho

Josef, který jako devadesátník tuším v ervenci r. 1882 zemel.



vzdlávána. Stav se r. 1821 faráem v Miletín a pozorovav ve

škole neobyejné nadání Erbenovo, ml rodie k tomu, aby syna

vyššímu studium vnovali. Ale k tomu tehda nevyhnuteln po-

tebí bylo znalosti nminy. I o to se postaral fará Arnold vy-

zvav kaplana svého, Ant. erného, rodáka Horického, aby na-

danjší žáky v nmin cviil. Horlivý knz mladý jal se tedy

nkolik bystejších hoch nmin vyuovati, mezi nimiž byli Jan

Hlavatý, Jan Laušmann, Jan Richter, Vít Levit, Jan Lhota') a

náš Erben. Na podzim r. 1825 vedl obtavý kaplan své žáky do

Králové Hradce ke zkoušce ze tvrté tídy normální a dožil se

té radosti, že všichni jeho žáci s výteným prospchem obstáli,

a ovšem pak v první tíd latinské ješt dosti trudn s nminou
zápasiti musili. Fará Arnold, ukazovav ku skvlému výsledku

zkoušky, piml rodie Erbenovy k tomu, aby syna dali na studia

gymnasialní. Tito, majíce jen skrovnikých dchodu, umínili si

dáti syna do blízkého Králové Hradce, aby mu tam chléb a jiné

stravní vci snadn posílati mohli. A tak otec zavedl našeho

Karla dne 2. listopadu 1825 do Hradce na studia gymnasialní;-)

asté nemoci byly na píin, že Karel maje již 14 rok teprve

do první latinské tídy vstoupil,

Hradec Králové byl tehda pravým semeništm eského vla-

stenectví; toho asu psobil tam na gymnasii výtený Klicpera,

od r. 1820 také horlivý Chrnla, Moravan z Tebíe, kteí s opa-

trností, jaké tehda potebí bylo, mládež sob svenou ku tení

eskému vedli, lásku k mateskému jazyku v ní podncovali a tím

vdomí eské v ní probuzujíce svatý zápal vlastenectví v srdcích

mladistvých rozžíhali ; ti pak probuzovali opt vrstevníky své,

kteí pod ostatními profesory gymnasia královéhradeckého studo-

vali, a takto rozšíila se blahodárná innost obou muž dotených

na celé gymnasium, na všechny žáky.^) V Hradci položil Erben

pilností a svdomitostí netoliko základy k rozsáhlým vdomostem,

nýbrž stal se také uvdomlým vlastencem a nauil se tam také

státi o svých nohou, jsa nucen spoléhati jen na sebe a sám se

') Laušmann umel jako dkan v Holohlavech, Levit jako léka v Hoicích,

Hlavatý žil (r. 18S3) jako dkan v Kostelci nad Orlicí, Richter byl notáem v Po-

dbradech a Lhota c. k. podkrajskym na odpoinku v Miletín.

'^) Školní rok zaal tehda listopadem.

•') Erben sám studoval gramatikální tídy pod prof Reisigem , humanitní

tídy pod prof. Nmekem.



starati o všecky poteby, zvlášt když do tvrté tídy gymna-

sialní vstoupil. Dostávaje z domu jen skrovnou podporu chlebem

a máslem, dobýval si ostatního nákladu na šaty a knihy vyuo-

váním hudb v domech mšanských a úednických, a bylo mu
tedy zápasiti s nedostatky rznými. Ale v tomto zápasu ustálila

se a zmohutnla jeho mravní povaha, tam nabyl té síly, kterou

po celý život svj osvdoval — nedáti se odstrašiti žádnou pe-

kážkou, tam se nauil uskrovniti sob, s málem se spokojiti, aby

tím snáze a neodvisle vlasti mohl sloužiti.

Ta doba, která jinochm bývá rájem, Erbenovi nebyla zla-

tým vkem; ješt r. 1865 pipomíná sob trampoty a starosti,

které za studijních let v Hradci Králové zkusil; psal totiž téhož

roku píteli Roštlapilovi, který jej k sob na Opono zval, že by

se rád ješt jednou za svého živobytí podíval do Hradce Králové,

skde první mé studie poaly, kde jsem zápasiti musil netoliko

s nminou a s knihami školními, ale tím více s potebami života,

jež jsem si také sám musil vydlati. Mnozí pohlížejí na léta mla-

dosti své jako na uplynulý zlatý vk, žádajíce si jeho, by možné

bylo, zase nazpt — ale já si toho nežádám nikoli !«

Avšak, akoli nedostatky všelijak jej tížily, a mnoho asu
denn vyuováním obtovati musil, byl pece po celé g-ymnasium

mezi výtenými žáky, jejž všichni pro tichou povahu a jemné

chování milovali. Starosti o výživu jej sice skliovaly, ale duch

jeho jimi nepozbyl pružnosti, naopak zjevoval se pi nm již

tehda smr ideální, který, jako obyejn pi nadaných jinoších,

básnickou náladou a básnickými pokusy se ukazoval. Zápasil sice

v nižších dvou tídách dosti trudn s nminou, ale osvojil si ji

pak rychle tou mrou, že první svj pokus básnický sepsal n-
mecky. Který, když o prázdninách r. 1829 jako nastávající poeta

t. j. žák první humanitní tídy, soudruhm miletínským na hrází

rybníka j>Penížka« pedítal, líbil se všem a chválili jej za to;

mezi chválou podotknul J. Lhota, který jsa o rok ped Erbenem
ve studiích v Jiín studoval, že profesor Sír íká, kdo nmecky
básní a píše, že zanáší díví do lesa, že Nmci mají bez toho

dosti rozsáhlou literaturu a Cech tedy aby peoval o zvelebení

literatury své národní. Slova Sirova padla na dobrou pdu a již

roku následujícího (1830) etl Erben, nastávající tehda rhetor,

o prázdninách druhm svým eskou báse e v n i v ý ; chválili ji

všichni a pítel Lhota, který se do prvního roníku filosofického



do Prahy odebrati ml, žádal Erbena, aby mu báse svil, že ji

v Praze listu »Cechoslav« odevzdá, který tenkráte pod redakcí

Langera, Tomíka a Šumavského vycházel. A tak vyšla první

práce Erbenova, tehdy dvacítiletého, r. 1832 v šestém svazku

Cechoslava

:

e v n i v ý.

Ó nebe, erné nebe,

Slyš krutou tužbu mou
;

Ach tob svím sebe,

Ty vrné, strašné nebe,

Ó kryj mne nocí svou!

Já choval v adrech hád,

Ó ! krásné na pohled

;

Ha, ku své vlastní zrád

Sem v adrech choval hád,

Bych cítil jeho jed.

Ha, blesky, kde jste dlily,

Když vrnost mluvila?

Ha, pro ste nesvítily.

Vy blesky kde jste dlily.

Když slib svj zrušila ?

O pros mne nepohbila,

Ty zem, v temnost svou,

Když jeho políbila ?

Ha, pros ji nepohbila,

Pros nesla nevrnou ?

Významné pro tehdejší pomry literární v echách jest, že

tato báse, v níž nedostatek opravdové energické vášn pathosem

enickým se nahrazuje, vadila Erbena již tehda mezi spisovatele,

kteí jej, když r. 1831 do Prahy pišel, do tovaryšstva svého pri-

jah; jak on sám o básni té soudil, poznati lze z toho, že jí do

sbírky svých básní. Kytice, nepijal.

Ukoniv gymnasialní studia roku 1831 toužil po zlaté Praze

aby v tomto stedu eského života ve studiích pokraoval. Avšak

nekynula mu žádná k tomu nadje; v Hradci Králové rodiové

jej jakž takž podporovali posýlajíce mu chléb a jiné stravní vci
;

ale kterak to do vzdálené Prahy posýlati, kam zídka kdy jen
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píležitost se naskytla? Na penžitou podporu nebylo ani mysliti,

jelikož skrovnost dchod rodiových toho nedovolovala. Ustano-

veno tedy, že do Prahy se nevypraví. Když kollegové na cestu

se vydali, aby v Praze filosofickému studium se vnovali, spro-

vázel je Erben kus cesty a srden s nimi se rozlouiv vrátil se

s tžkým srdcem a mysli smutnou dom, vida nadji všecku zni-

enu napájeti ducha ze zídla vyšších vd. Avšak smutný návrAt

Erbenv vzbudil v Miletín zvláštní soucit, jenž ihned úinným

se osvdil; vrchnostenští úi-edníci na zámku sebrali totiž mezi

sebou ástku penz, která dostaovala zapraviti útraty na cestu

a z níž také zbývalo, aby Erben njaký as v Praze se

vydržovati mohl. To když pozdji uslyšel statká miletínský,

Falge, pokraoval v šlechetném skutku svých úadník a

podporoval Erbena v Praze msíným, ovšem ne velikým pí-

spvkem.
Tak se vyplnilo horoucí pání Erbenovo dostati se do Prahy.

Kolegové nemálo a velmi radostn byli pekvapeni vidouce milo-

vaného druha tetí den, co se s ním byli za Miletínem rozlouili,

již v Praze a uvítali jej srden a upímn. Avšak i starší vla-

stenci, Langer, Tomíek, Šumavský pišli mu rádi vstíc jako

básníkovi, v které:ii veliké nadje skládali; pijali jej za spolu-

pracovníka svého Hstu a uvedli jej mezi ostatní literáty, jako byli

Tyl, Storch, Malý, Zap, Filípek, Rubeš, Hajniš atd., kteí se ve-

erní dobou u Stupart, pozdji u Komárk v Starém Ungelte

scházívali. Na zaátku svého pobytu v Praze Erben ovšem málo

tyto schze navštvoval, ve kterých úastníci o literatue, o po-

tebách asopis a všeHkých tužbách i snahách vlasteneckých

rozmlouvah ; velejší úastenství v tom ml teprve, když do práv

vstoupil, ponvadž tehda teprv jeho hmotné pomry ponkud se

zlepšily tím, že mu mimo vyuování hudb také poskytnut jiný

výdlek. Prožil léta studia filosofického a právnického jako tisíce

chudých student : starost o výživu stíhala starost o poteby jiné,

ale nedostatek dchod hájil jeho ped prostopášným životem a

maením asu, nutil užívati každé volné chvíle ke studování a

vzdlávání sebe sama ; tím také zachoval si ideální smr pi sna-

hách svých a zlaté sny, jimiž každý snaživý, nad to více poe-

ticky cítící mladík svou budoucnost ozdobuje, zastkvly se také

Erbenovi záí nejkrásnjší. Ovšem že snové ti nejvíce naplnni

byli vlastenectvím; vlasti sloužiti, jí pracovníky probouzeti a ji



oslaviti, bylo již tehda cílem jeho, jak to pozdji velmi krásn
vyjádil v básni Veer:

Srdce moje, jak je ti ? . . .

Vzhru tam bych stoupilo,

Lásku k vlasti budilo.

Srdcem rázným zvuných zvon
Rázn v srdce millionu

Syn eských mluvilo

!

Za týmž cílem nesly se také snahy jeho pátel studijních.

Povaha Erbenova nebyla podle toho, aby s každým v dvrné
pátelství vešel; byl málomluvný, pemýšHvý, zdrženhvý a tím

ponkud nepístupný ; ále vida, že nkdo k nmu se hodí, pilnul

k nmii upímným citem a stal se mu vrným, obtivým pítelem.

V dob té zaalo pátelství jeho s Karlem Havlíkem, jejž

hned v logice r. 1831 poznal a s nímž jako s vlastencem nezišt-

ným velmi divrný styk míval; v prvním roce práv seznámil se

pak s Antonínem Rybikou, mužem výteným, jehož jemná

mysl skálopevnému vlasteneckému pesvdení až do tch pocti-

vých šedin, nedávno od veškeré uené republiky eské oslave-

ných, po všecky doby života zstala rovna. S obma muži zstal

Erben až do smrti své v pátelství vrném a jmenovit s Ry-

bikou dopisoval si po dvacet let (1850— 1870) velmi horliv, tak

že dopisy ty nám podávají mnoho látky nejlepší k biografii jeho.

Rovnž milým pítelem byl mu a zstal až do smrti dr. Jan
Melichar, léka v Kížanov na Morav, který s ním r. 1836

njaký as na Karlov námstí bydlel a o nmž dva msíce ped
smrtí svou dne 19. záí 1870 Rybikovi psal: »Až budete psáti

dr. Melicharovi, oznamte mu prosím, mé srdené pozdravení ; ml
jsem velikou z toho radost, že mne letos v Praze navštívil. To
také ješt jeden ze starých poctivc, kterých nyní již málo zbývá.

«

Jiní pátelé a koUegové Erbenovi z té doby jsou : nynjší dvor-

ský rada rytí Neubauer, Volf, rada vrchního soudu brnnského,

rada Mach v Praze, nebožtík policejní president pražský Ulmann,

s nimiž všemi Erben dvrn obcházel. Nejvíce však obcoval

v právích Rybikovi a Havlíkovi ; sedávali spolu v jedné lavici a

ponvadž všichni ti mli tmavomodré kabáty, zvána lavice ta

»modrokabátnickou« (Blaurockbank) ; ve tvrtém roce pidružil se

k nim tvrtý modrokabátník, Karel Seelig, který ješt r. 1862

jako okresní pedstavený v Dolin v Halii Erbenovi psal: »Snad
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se potésíte, když uslyšíte po tolika letech o jednom ze ty
modrokabátníkii, kteí ve tvrtém roce práv v první lavici na

pravé stran sedli.*

Pátelství s Karlem Havlíkem nabylo zvláštním zpsobem

pro Erbena veliké díiležitosti tím, že náhodou piveden jest

k historickým studiím, jimžto k vli pozdji dráhy práv-

nické opustil a všecek literatue se vnoval. K návrhu Palackého

mly se totiž tyi svazky velikého v bibliotéce duchcovské cho-

vaného díla Pavla Skály ze Zhoe, které obsahují vci eské, pro

eské museum opisovati, ke kteréžto práci Josef Jungmann býva-

lého žáka svého Havlíka odporuil. Tento opt navrhl za druha

v opisování pítele Karla Erbena, jemuž- sveno píbhy eské

poínající s r. 1618 kopírovati. Mli tedy na nkolik let práci po-

jištnu, které prázdný od pednášek as denn asi ti neb tyi
hodiny obtovali; dostávali za opis plarchového listu originálu

10 kr. konv. m. a tím získal Erben, který mimo to na klavír vy-

uoval, znamenitý msíný píspvek na poteby své. Ale nad

to více ml z toho ten ohromný zisk, že tím opisováním poznal

istý a jadrný eský sloh, an klasické fráse z díla toho zvlášt

si zaznamenával a piln v pamt vštpoval ; tím záhy vytíbil se

jeho sloh a nabyla e jeho oné istoty jazykové a oné lahod-

nosti slohové, kterou tehdáž již vrstevníci pi nm uznávali a pro

kterou povždy k nejlepším mistrm eštiny a výteným vzorm
klasického jazyka eského poten bude. Na takový zpsob osvojil

si eštinu lépe než pednáškami J. Nejedlého, kterých r. 1834 na-

vštvoval proto, aby njakého vysvdení z eštiny dosáhl. Ješt
jiný dobrý následek mlo opisování dotené a to ten, že Erben,

chtje vniknouti do pípravných vd historických, v druhém roce

práv (1835) slyšel pednášky povstného profesora Hirzenfelda

o diplomatice a heraldice. Nejdležitjší však bylo, že Erben tím

opisováním se blíže seznámil s Palackým, jemuž pak i v nejtrud-

njších dobách jeho života, když za reakce Bachovské v Praze

osamocen žil, vdnou a srdenou upímností oddán zstal.

Akoli pednáškami, studiemi, vyuováním hudb a opiso-

váním díla Skálová velmi byl zaneprázdnn, nezanedbával pece
musy básnické. Nejradji ítal spisy elakovského, jeho slovan-

ské národní písn a ohlas písní ruských i liboval si v nich tak,

že, jak pítel jeho dr. J. Melichar vypravuje, ani pi obd jich

z ruky neodložil. Ovšem zvuky tchto písní dorážely na velmi
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citlivou strunu jeho vlastního srdce a budily v nm sympathický

ohlas : vždy to srdce jeho práv v píin té bylo nejjemnji na-

ladno a duše jeho zvlášt byla nadána porozumti tomu tajnému

kouzlu, jímž národní píse, z níž radost a žal srdce eského vy-

znívá, každého mile a mocn dojímá. Tím se také vysvtluje, že

básn, které Erben tou dobou skládal, nesou se duchem národ-

ních písní a též formu jich na sebe berou práv tak, jako látky

k nim vzaty jsou ze života národního. To platí o básni Smolný
var, jež z doby té pochází a r. 1834 ve Kvtech vyšla a pak

také pijata jest do Kytice; ovšem i jiné pokusy nkteré pochá-

zejí z doby té, jako Cizí hos, kterážto báse ponkud opra-

vená vešla také v Kytici, pak Tulák, v nmž básník holduje

svtobolu tenkráte oblíbenému a Horal Cech, kteréžto posled-

njší dv básn nikdy tištny nebyly. Poslední pak zní:

Horal Cech.

Tu pede vlasti stojím tváí,

Temeno hory pod nohou

;

Má hlava ve slunené zái,

Zraky se konejí s oblohou.

Hoi ! ramenem tu zem obsáhnu —
Mé rám hor tch ramení

!

Veškerý vzduch do sebe vtáhnu —
Má touha nad oblohy sklepení!

O má vlasti, má vlasti eská,

Necha tebe k adrám pivinu!

Necha políbím t co rosa nebeská

A v políbení rozplynu

!

Avšak z toho vzletu ideálního a nálady poetické Erben asto

byl vyrušován prosou života a to ve spsob její nejcitlivjší a

nejnebezpenjší — nedživotí a nemocí tla. Plival asto krev,

nejvíce z rána; ale r. 1835, když byl v druhém roce práv, pišlo

na nj tak silné chrlení krve, že nkolik lavoir z nho se vy-

chrlilo a on tak seslábnul, že Prahu opustiti a nkolik msícv
u rodi v Miletín meškati musil. Když se z toho záchvatu

zotavil, ml od toho neduhu delší dobu pokoj, a napotomn ješt

nkolikráte silným chrlením krve stížen byl. Ve feriích téhož

r. 1835 navštívil, jakož i díve inil. Žebrák s pítelem Havlíkem,

rodákem tamjším, a ml liastenství ve hrách divadelních, které
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tehdáž ochotníci tam provozovali. Pi tchto hrách, pH nichž

Erben byl více regisseurenm než hercem, seznámil se s dcerou

Františka Meí re,') Žebráckého kupce a purkmistra, Barborou,

která jsouc v Praze na vychování taktéž na prázdniny domu pi-

cházela a pi ochotnických divadlech úinkovala. Z této známosti

vyvinul se nžný pomr tak upímný a vrný, že Erben Barboru

pak za manželku pojal. Jí vnována jest báse » Odchod*, kterou

složil lírben r. 1836 odcházeje na konec prázdnin ze Žebráka, a

pozdji také do Kytice své pijal.

Již svrchu doteno, že Erben zvlášt v rozilenosti tžce a

jaksi trhan mluvil; za tou píinou mu ovšem hra divadelní ve-

lice nesvdila aniž se daila. Chtje však ochotníkm divadelním

v Žebráce se zavditi sepsal k vyzvání Vojtcha Nejedlého, d-

kana tamjšího, pro n dvoaktovou veselohru se zpvy Sládci

nazvanou, v níž život malomstský po dobré i slabé stránce jeho

se líí. Nový pítel Erbenv, P. Josef Vorel, kaplan Žebrácký

a výtený znatel hudby, opatil v zim r. 1836 kuplety nápvy
a tak provozováni s>Sládci« poprvé v Žebráce dne 27. bezna 1837;

pozdji piinil Erben ješt nkolik zpv opt Vorlem kompo-

novaných a v této podob dáváni » Sládci* ješt asto na ochot-

nických divadlech netoHko v Žebráce, nýbrž také na jiných

místech. '-)

') Frant. Meí byl zámožný mšan a obchodnílí. Dal se s bratrem svým,

též kupcem v Radnicích do hledání kamenného uhlí a nalezli skuten nedaleko

Radnic dvoje hory na uhlí velmi bohaté ; avšak dobývání stálo tolik penz, že oba

tam své jmní zakopali, ano tak se zadlužili, že po smrti Františka Meíe dm a

obchod jeho prodati se musel, by jen hory se zachovaly. O záležitosti té píše

p. Havlík: »Šlo to krušn^, nebo té doby nemlo uhlí zvlášt u Radnic, kde již

bylo více dol uhelných, valného odbytu. Ucházel se sice o doly radnické Stark,

rolník ze Staré Rohlavy u Lokte, chtje tam založiti pece na vypalování sirné ky-

seliny, tak zvaného olium ; avšak podával ddicm Meíovým za uhlí tak málo,

že by vlastníkm po srážce dobývacílio nákladu nic nebylo zstalo. Na štstí poz-

stalých dtí sneslo se sedm rolníkv okolo Radnic zíditi spolek k výrob olium

a dávali pi centu o i kr. vid. m. více než Stark, což toho donutilo ješt o 1/2 '^^'

více podávati. On pevzal splacení dluh v desíti letech na sebe, zavázal však ma-

jitele tak, že by jim budoucn hory ty k žádnému prospchu nebyly, a tak byli

nuceni jemu ty hory prodati a tak pro n vypadlo asi 10.000 zl., z kteréžto kupní

ceny Barbora Meíova asi 3000 zl. obdržela. Stark ale zbohatnul tak, že po nm
okolo 7 milion zlatých zstalo.

«

'-) Nemohl jsem se exempláru této hry nikdy netištné dopíditi
; nyní slyším,

že opis jedeu chová se v eském Museum.



Touž dobou, co Erben vešel v pátelství s bodromyslným

Vorlem, který mu svým humorem a vtipem mnohou trudnou

myšlenku zapuzoval, naleznul nového pítele, knze Josefa
Rošt lapil a, muže šlechetného, jehožto srdce nadšené vlaste-

neckým zápalem neznalo zištnosti a sobectví, jehožto mysl pí-

tulná a jemná jako stvoena byla k pátelství upímnému a ob-
tivému, kteréž také Erbenovi nejen do smrti nýbrž ješt pes
hrob jeho zachoval, an po smrti Erbenov jeho rodin v nejsmut-

njších dobách spanilomyslným tšitelem a úinným pítelem z-

stal. Ped ním Erben neml žádného tajemství; co jej tšilo nebo

bolelo, povznášelo nebo tížilo, se vším se svil píteli Rošti api-

lovi, který jako pravý Nathanael, pi nmž jen dobrota a upím-

nost jest a falše nejmenší není, všecky radosti a trudy s pítelem

cítil. Jest skuten rozkoš ísti dopisy obou mužia, mezi nimiž

byla jen jedna evnivost : pedcházeti totiž jeden druhého služ-

bami laskavými a pevyšovati jeden druhého šetrností a upím-

ností pátelskou. Bylo to pátelství, které za naší doby jen zídka

nalézáme, pátelství, o nmž platí slova Sallustiova : eadem velle,

eadem nolle, ea demum firma amicitia est. Jest to týž Roštlapil,

kterého také Kolár ve znlce 456. (druhého a 460. novjších vy-

dání) Slávy Dcery pipomíná pro list, jejž mu Roštlapil z Lito-

myšle , kde tenkráte druhý roník filosofie navštvoval , dne

17. ledna 1830 zaslal. List ten, svatým zápalem vlasteneckým a

nadšenou úctou ke slavnému pvci naplnný, dal Kolár otisknouti

na str. 344 Výkladu ku Slávy Dcei') a kdo jej te, porozumí

snadn, že oba mužové, Erben i Roštlapil, stejnou láskou k vlasti

') Odpov Kollárova daná Roštlapilovi 7. února 1830 v Pešti, kterou okolo

r. 1860 Erbenovi daroval, vytištna jest ve Kvtech 1869 . 9 str. 70. Když ji

Roštlapil etl, psal Erbenovi dne 20. bezna 18Ó9: »Byl jsem telidáž na ústavu

filosofickém v Litomyšli v tak zvané fysice, když jsem si 17. ledna 1830 k veeru

vyšel na procházku
;

potkav dva nebo ti drátae tázal jsem se jich, znají-li Jana

Kolára kazatele ? — Xe, ale bratra jeho v Mošovicích, který je koželuhem. — Do-

cházíte i do Mošovic ? — Docházíme. — Nevzali byste psaní s sebou ? — Vezme-

me. — A když mn oznámili, kde budou v Litomyšli noclehem, vrátil jsem se

ihned dom a napsal list J. Kolárovi, jak mi to srdce povídalo. Ráno asn jsem

jej odevzdal drátam na zda Bh. Po tech nedlích obdržel jsem ku své nevy-

slovitelné radosti odpov v nadeeném listu obsaženou, kterýž pak mezi rovn se

mnou smýšlejícími koUegy z ruky do ruky šel, proto že vlastn všem jim náležel.

«

— Ale odpov Kolárova daná Roštlapilovi dostala se ješt dále, pepisovala se

piln a rozesýlala se po alumnatech v Cechách i na Morav ; sám chovám nyní opis

takový, který pochází od faráe Valoucha, jenž tehda byl alumnem v Brn.
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hoící, hned jak se poznali, k sob pilnuli a po celý život d-
vrným pátelstvím spojeni zstali.

Bylo to r. 1837, když Erben s Roštlapilem se seznámil.')

Zaátkem téhož roku totiž pišel Roštlapil za kaplana do Mile-

tina a když studující v Praze právníci, rodáci miletinští Lhota,

Richter a Erben na prázdniny pišli, vešli ve známost s mladým
vlasteneckým kaplanem, ku kterému zvlášt v Erbenovi taková

dvra se ujala, že mu poetické pokusy své svil a ho za po-

souzení jich žádal. »A od té doby« — píše mi ctihodný kmet
sám — »co jsme se tak sešli a poznali, zstali jsme svoji až do

smrti. Já jemu a on mn byl a zstal upímným pítelem.*

Zvlášt bral radu tehda s Roštlapilem o báse Poklad, kterou

v dob tžké choroby své r. 1835 jen zhruba nakreslil a vypi-

lovav ji pak v Praze hotovou do Miletina pinesl. Slyšev po-

chvalný o ni úsudek, dal ji ješt téhož roku 1837 vytisknouti

ve Vesn a báse ta, jsouc proniknuta i co do látky i co do

formy duchem národním stala se základem slávy Erbenovy jako

básníka národního. Mimo to však byla na píin, že Erben vešel

v užší styk s Frant. Palackým, který, když mu Havlík a Erben

ás opis z Pavla Skály odvádli, patrn potšen k Erbenovi se

pronesl, že ani netušil, jaké poetické nadání Erben má. Od té

doby pak Erbena dvrou svou a pátelstvím vyznamenával, a

hned jej vyzval, aby mu pi spoádání Svato-Václavského archivu

byl pomocí, což Erben velice rád uinil nejen pro píležitost sob
danou, archivním vcem se piuiti, nýbrž také pro odmnu,
které, jsa zstaven sám sob, dobe poteboval; skuten mu

') Šlechetný tento knz narodil se 15. srpna 1509 v Kostelci nad Orlicí,

studoval v Litomyšli, pak njaký as v Olomouci práva, konené však bohosloví

a byl r. 1835 na knžství vysvcen. Kaplanoval v Miletín, pak v Pepyších, pak

v Dobrušce, kde od r. 1840 až 185Ó psobil. Od té doby, co list od Kolára ob-

držel, toužil horoucn slavného pvce poznati osobn a za tou píinou vážil roku

1S45 zvláštní cestu do Pešti, kde se skuten s Kolárem seznámil. R. 1856 byl

administrátorem v Jesenicích, kde k žádosti Erbenov decreta Jednoty bratrské, ne-

božtíkem Purkyní z Lešna do Prahy pinesené, pro eské Museum opsal. R. 1857

dostal se na faru v Opon. V Opon jej navštvoval nebožtík Erben tém každý

rok na kratší i delší dobu, jakož také Roštlapil picházeje do Prahy Erbenova po-

hostinství užíval. Od kaplanských let svých b)d tento ctihodný knz horlivým i

štdrým podporovatelem literatury i všech vlasteneckých podnik. V mladších

letech skládal básn z biblických dj, které však, pokud vím, tiskem nevyšly. Též

byl horlivým spolupracovníkem Slovníka Nauného, do nhož pispíval lánky astro-

nomickými. Žije nyní na odpoinku v Dobrušce.
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vykázal zemský výbor za tu pomocnou prácí odmnu lOO z),

konv. m.

Pochvala, s kterou pijat byl »Poklad«, pohnula jej, pokra-

ovati v tomto druhu básnní a brzo po vydání » Pokladu* zaal

pracovati o jiné básni Zahor, kterou mu pítel Havlík íkaje

pod pérem kus po kusu opisoval ; nedokonil ji tehdáž a co

z toho prvního spracování ovšem jen kusého se zachovalo, valn

se liší od básn celé, jak ona pod jménem Záhoovo lože

r. 1853 v Kytici vyšla. Zdá se však, že od doby té se nepouštl

prozatím do dalších prací básnických; vydal sice ješt r. 1839

peklad Gotheovy ballady Erlkonig- pode jménem Král
duch v píloze ku Vnci a r. 1S40 báse svou Polednice
v druhém svazku Dennice, kterou tehda Malý vydával; ale o

vtších básních z té doby není nám nic známo. Jest pravd po-

dobno, že dvojí píina byla, že prosa života na nj naléhala.

R. 1837 totiž ukonil studium práv a musil se tedy rozhodnouti,

na kterou dráhu životní nastoupiti.^ Umínil si, vnovati se soud-

nictví a vstoupil tedy dne 14. Hstopadu r. 1837 za praktikanta

ku kriminálnímu soudu v Praze, pi nmž zastal úplný rok, naež
v lednu 1839 podniknul zkoušku appelaní z práva trestního, po

kteréžto zkoušce dne 10. bezna 1839 za konceptního praktikanta

k fiskálnímu úadu vstoupil. Byl tedy na dráze úední, po které

tehda jen velmi zvolna zaopatení se docházelo.

Kanceláské práce ovšem nejsou takové, aby ducha k bás-

nickým výtvorm podncovaly. Avšak družila se k této píin
ješt píina druhá, za kterou lyra jeho na stranu se vložila:

chtl totiž získati as, kterého mu pi kanceláských pracích bez

toho jen skrovn zbývalo, aby se mohl draznji vnovati práci

literární, ku které již od let filosofických studií sbíral materiál.

A to byly eské národní písn. Sbírati národní písn bylo tehda

heslem po vlastech Cechy obydlených ; elakovský s tím zaal

r. 1822 a po nm vydal Kolár roku 1834 Zpvánky lidu sloven-

ského, Sušil pak r. 1835 Moravské národní písn. Erben vida, že

sbírka elakovského jest velmi neúplná, umínil si poznovu sbírati

písn eské, zvlášt když poznal bohatost sbírky Kolárovy a Su-

šilovy. Zaal s tím, an o prázdninách ve svém rodišti navštvoval

pasáky na lukách a pracující ženské na polích a dal si od nich

pedzpívati písn a vykládati pohádky a odmoval každou pí-

sniku a pohádku novou grošem. To byla pobídka zvlášt
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mladším, aby od matek se nauili novým písním a báchorkám,

by si njaký groš vydlali. S pítelem Havlíkem sbíral v Ze-

bráce a v okolí písn; stainká matka Havlíkova (naroz. r. 1775)

sama zazpívala mu nkolik písní ze svho mládí, mezi nimi také

nkolik verš národní ballady:

Zabil jest Matoušek zabil Majdalenku,

Ze si jí nesml vzít za svoji manželku.

K tomu zpvu pihodil se 85letý muž Bitner, bývalý ko-

stelní literák, chodící po almužn; tázán jsa od Erbena, jestli

zpívati umí písn, zazpíval roztomilý popvek

:

A já vždycky co mn má hlavika pobolívá

a já vždycky co mn má hlava bolí.

Od toho almužníka slyšel ješt písn jiné; ale hlavn mu
záleželo na tom, aby balladu o Matouškovi, který zabil Majda-

lenku, seznal a ml celou. Vyhledával starší zpváky pri muzikách

a pi takové píležitosti se mu poštstilo, že mu starý muzikant

Brejcha balladu tu zazpíval celou. Krom toho dala milenka Er-

benova po celém mst sebrati všecky baliky starých i nových

písní zvlášt u starších dveek, z kterýchžto písní leckterá se

Erbenovi hodila, zvlášt když asem se pesvdil, že také na

jiných místech lid ji zpívá. Pravit sám o tom v »Slov o písni

národní*, kteréž piinil k tetímu svazku prvního vydání sbírky

své: »Nkteré však také vz,aty aneb doplnny jsou ze sešitk,

jež obecn špalíky nazývají t. j. písn v lóterce po jedné tištné^

ježto zvláštní zpváci, obyejn osoby ženské, po poutích a po

výroních trzích roznášeli a zpvumilovnému lidu za malý peníz

prodávali, kterýžto potom doma tyto koupené písniky shro-

máždil a sob ve svazky sešíval. Tím zpsobem mnohá dobrá

stará píse národní ped zahynutím zachránna jest.«

To byly tedy poátky sbírky Erbenovy národních písní,

v kteréž stále pokraoval vybízeje pátely, aby jej v tom pod-

porovali. Ale r. 1840, když s Havlíkem na Jilském plácku vedle

Oseckého domu bydlel, nalezl živý zdroj ku sbírce své, zpvaku
totiž, která velikou ást písní Erbenem potud sebraných — bylo

jich na 300 — ale mimo to také jiné znala, kterých Erben ješt

neml. Byla to letitá již služka, jménem Anna Havlíkova, naro-
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zená v Rovin u Vysokého Chlumce, která na chodb, do níž

dvée z pokoje Erbenova vedly, práce své konala, prala, žehlila

a pii tom ustaviné zpívala, nejvíce ovšem písné národní, starší

i novjší. Pri tom byla obdaena velmi jemným sluchem hudebním,

tak že každou píse, a byla v jakékoliv tónin, bez chyby zpí-

vala. Toho umní jejího pirozeného užil Erben a dal si od ní

všecky písn, které znala, predzpívati, aby bu nápvy již sebrané

poopravil anebo nové písn poznal. Ona na chodb zpívala a

Erben stál u dveí polouotevrených opravuje dle jejího zpvu
texty, zvlášt pak nápvy anebo sbíraje varianty k obému,

k textu totiž a k nápvu. Mimo to, že podle jejího zpvu opra-

voval texty a nápvy, poznal od ní 104 písn díve mu neznámé,

jakož o tom zpráva jest v sezname pispívatel na konci tetího

svazku prvního vydání piinném. Ona také byla první, která

Erbenovi zlomkovitou píse

:

Pokejte vy páni

erní zemanové

!

Až já Vám zazpívám

A svého otce zavolám atd.

zazpívala, o níž Erben na vnitní stran obálky prvního sešitu

prvního vydání zvláštní zprávu dává.')

Uspoádání tak hojného materiálu vyžadovalo ovšem asu
a píle tím vtší, ím více se ho scházelo ; aby se ho valn sešlo,

o to se staral Erben horliv, neb vdl, že jest svrchovaný as,

tyto zpvy národní sebrati, než úpln umlknou. Tak sbíral písn
otec Erbenv v Miletin a jinde po cestách svých; v Zebráce a

z okolí jeho sbírala milenka Erbenova; v Praze žijící Fr. Doucha

velmi hojn pispl písnmi z Berounska, Táborská a Práchen-

ska, též pítel Havlík a Roštlapil, který nejen osobn o písn

v Hradecku a Bydžovsku zpívané s Erbenem se sdlil, nýbrž

také jsa kaplanem v Dobrušce tamjší mšanky paní Annu Dvo-

ákovou a paní Julii Novotnou požádal, aby píspvky svými

Erbenovu sbírku rozmnožily, což ob paní, zvlášt paní Nováková,

hojnou mrou uinily. Na takový zpsob sebral Erben pes pt

') Havlíkova jest prototyp eské zpvaky venkovské ; vidí se pi ni, jak

zmny a varianty písní povstávají. Když totiž zpívajíc na text, jak se mu od matky

nauila, v okamžilcu zpomenouti ncmolda, rychle si text doplnila pravíc, že o verš

jí není nikdy zle.

2
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set písní, které zaátkem r. 1840 podle nápvu a obsahu poiádati

zaal. Jak piln v té práci si vedl, lze poznati z toho, že koncem

toho roku první svazek jeho sbírky tisku se odevzdati mohl, jak

o tom nakladatel, Jan Pospíšil, dne 4. prosince 1840 Burianovi

psal: sTiskne se Erbenova sbírka národních písní i s nápvy.*

Tisk toho prvního svazku vlekl se celým r. 1841, až konen
dne 21. i-íjna Pospíšil témuž Burianovi dává zprávu: »Dnes Vás

zajisté potší Erbenovo vydání národních písní.* A tak odevzdán

poátkem roku 1842 první svazek Erbenovy sbíiky obsahující

150 písní na 208 stranách veejnosti. Nejen literáti, nýbrž také

širší kruhové pijali tuto práci Erbenovu radostn a s velikou

pochvalou ; nkteí, již se domnívali, že vše, co národního jest,

v echách dávno vyhynulo, divili se bohatostí sbírky, jejížto po-

kraování nad to více se ohlašovalo
;

jiní zase viti nechtli, že

by se nkteré lyricko-epické písn v lidu skuten zpívaly —
mínní to, které nejlépe Erbenovo pesvdení za pravé dotvrzuje,

že již byl nejvyšší as tyto písn sbírati. Byl-li básnmi svými

díve vydanými ctn a vážen v užším spolku literát.ském, stalo

se jméno jeho nyní populárním v celých echách, an vydal dílo,

v nmžto duše celého národa se zrcadlila.

Ovšem, jméno jeho chvaln se roznášelo po celých echách,

ale materielní postavení jeho bylo velmi trudné; bylo mu tehda

již 31 let, a spisovatel, jenž básnmi svými a vydáním písní ná-

rodních nejkrásnjší nadje vzbuzoval, byl neplaceným praktikan-

tem a literární práce také tém nic nevynášely
;
proto Erben po

tu dobu hlavn se živil vyuováním he na klavír. A pece byl

donucen dbáti o to, aby postavení jakž takž s jistým platem spo-

jeného došel; vždy ml známost milostnou a on, který každý

závazek, v njž vešel, nejsvdomitji zachovával, cítil se povinna

známost svou k žádoucímu cíli pivésti. V takovýchto okolnostech

byl vítán návrh Palackého, uinný r. 1841 v uené spolenosti,

aby po Vidimském jejím aktuárem se stal, kterýžto úad s sebou

nesl, aby písemnosti spolenosti obstarával, denn ode dvou do

ty hodin v ítárn byl pítomen, knihy z knhkupectví zasýlané

a od spolenosti koupené do katalogu zapisoval, pi ádných
sezeních protokoly zakládal a pro spisy spoleností vydávané

seznamy darovaných knih sestavoval. A za tu práci dostával

ron — 120 zlatých. Nicmén však i tomu úradku byl vden,
ponvadž mu, a malou, pece aspo jistou sumu skýtal ; kolik si
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vyuováním he na klavír vydlával, nevíme, ale mnoho toho ne-

bylo. Nicmén troufal si boj o existenci vítzn vésti i kdyby si

domácnost vlastní zaídil. Spoléhal na svou pracovitost, pevnou

vli, na skromnost nevsty, již bylo možné, aby z úrok malého

vna aspo své vlastní poteby opatila. A tak slavil satek svj

s Barborou Meíovou, tehda tyryadvacetiletou, dne ir. kvtna

1842 ve Zdicích, kde pítel jeho Vorel, který jej sezdával, byl

duchovním správcem. Byl to v jeho nejistém postavení krok po-

nkud odvážný, avšak neml nikdy píiny jeho litovati. Byla

Barbora velmi vzdlaná, jemné, ušlechtilé povahy, plná nžné žen-

skosti, nejen citu nýbrž i nadání poetického, jež nejednou básní,

ovšem nikdy netištnou, osvdila. Ctihodný dkan Roštlapil, jenž

ji dobe znal, píše mi o ní: »Byla to šlechetná, skromná dušinka,

pelivá Marta v domácnosti, upímná cho, matka starostlivá a

pravá eška, která srdci svému i nkterou básnikou ulehila.*')

Žil s ní patnáct let ve šastném a blaženém manželství, které jen

jednou jej zarmoutilo a sice — smrtí manželinou.

Založiv vlastní domácnost'-) poznával, že mu úední posta-

vení u finanní prokuratury jen pekáží u dobývání poteb život-

ních, i jinak že mu jest na závadu, aby svým studiím a pracím

literárním i ostatním povinnostem vlasteneckým, které ovšem sám

sob ukládal, úpln se vnovati a jim zadost uiniti mohl. Chtje

pokraovati ve sbírání národních písní, povstí a zvyk musil

asté vycházky podnikati z Prahy do vzdálenjších krajin Cech,

což ovšem s návštvou kanceláskou se nesrovnávalo. Také i to

nebylo po povinnosti úednické — tak aspo tehdejší vláda to

pojímala — aby píliš se staral o literaturu, zvlášt eskou, aby

obcoval píchozím, kteí tehdáž z jiných zemí slovanských do

Prahy picházeli, aby se jim propjoval za spoleníka a vdce

po Praze, aby bližší styky ml se Šafaíkem za panslavistu vy-

kieným, aby dvrn obcházel s Palackým, který od vlády za

pvodce živjšího ruchu v literatue a spolenosti eské byl po-

važován.

') Též fará Vorel, známý skladatel hudební, píše dne 10. prosince 18Ó4

Erbenovi : »Báse »Na vlas« od Vaší dobré zemelé manželky budu dychtiv oe-

kávati.« Z tohoto prvního manželství ml Erben tyi dti, z nichž posud ti dcery

žijí: Blažena, Ladislava a Bohuslava (provdaná za profesora dra. Rezka); syn Jaro-

mír zemel záhy.

^) Bydlel teíida na Malé stran . 182.

2*
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Slovanská vzájemnost, již Slávy Dcera tak mohutn hlásala,

nalezla první ohlas v Praze vzájemností literární a pražským po-

dobno snahy ukazovaly se u jižních Slovan, kteí rznorodnos

kmenovou jedním písemným jazykem pod praporem Ilyrismu spo-

jiti chtli, zaež se jim hojn posmchu a jedovatých narážek od

Kopitara dostalo. Do ruchu slovenské vzájemnosti literární byl

piveden Erben roku 1842, když Stanko Vraz, slovutný básník

chorvatský a vydavatel »Kola« Safaríka požádal, by nkoho

v Praze vybídnul, který by mu literární a jiné zajímavé zprávy

ze života národního z ech posýlal a víjbec s ním v literární do-

pisování vešel. Šafaík odporuil Vrazovi k té práci Erbena, jenž

se ochotn v ni uvolil, a když jej Vraz listem daným dne 8. ervna

v tom smyslu vyzval a požádal, odpovdl mu dne 20 ervence:

» ítaje Vaši sbírku písní národních a nžné básn Vaše tak jsem

Vás v duchu sob zamiloval, že jsem srden sob pál ve bližší

svazek známosti s Vámi vjíti
;
proež nic mi vítanjší nebylo,

nežli návrh pán Šafaíkuv, zdali by kdo ze zdejších mladších

spisovatel v literární spojení s Vámi vstoupiti a as od asu
zprávy o nejnovjším písemním i národním život zdejším pro

asopis Váš »Kolo« podávati nechtl. Se síla moje, ví-te mi, že

s radostí srdenou uiním.* Líí dále v listu tom, jenž v III. knize

Kola roku 1842 jest otisknut, vzkíšení eské literatury a tehdej-

šího proudu literárního a na konci klade pehled spis eských

roku 1 84 1 vydaných. Zvlášt první ást' listu toho, jehož originál

Matica Hrvatska v Záhebe chová, jest velice zajímavá dokazujíc,

jak pípadn Erben tehdejší pomry literatury eské uvažoval a

posuzoval ukazovav neustále k pravému zdroji zdravé literatury

— k životu národnímu. Vším právem tam pronáší se o prosodii

eské, že libozvuk její ani na písném pízvuku ani na písné

asomíe nezáleží, asomíra že se hodí jen klasickým metrm,
kdežto v moderních metrech lépe na míst jest pízvuk, jimž také

národní píse se ídí: »Národ náš od jakživa zpíval a zpívá po

tu dobu, písn jeho jsou hladké, zvuné, rozmru až ku podivu

perozmanitého, aniž kdy potebí jest jemu, jako svdomitému
asomrci, ei násilí initi, jej vede cit a sluch, kdy pízvuku a

kdy asomíry náležit užívati má. V národ se tedy pohížiti a

od nho, a nikde jinde, pravé prosodii eské se uiti jest.« Rovnž
pípadno jest, co Erben o svtobolu v poesii eské pravil: »Ko-

nen poal se v asech nejnovjších i duch moderního rozerván-
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ství do básní eskyxh vkrádati. Oblibováno sob v obrazích tem-

ných, hrozných, hrobových bez vyššího smru, naíkáno na bolest,

kteréž píina se nevdla, honno se za ztracenou ideí atd.
;

avšak duch tento již u ostatní vtší, ástí spisovatel zejmý od-

por nalezl, národ pak tak málo si ho všimnul, že o nm ani neví.

Národ náš není ve sporu s Bohem, se svtem i sám s sebou, on
jest duševn zdráv a proto rád živ a vesel; akoH neštstí cizí

snadno jeho dojme a k slzám až pohne, tak zase naopak své

vlastní skutené nesnáze bez velikých žalob a nák, ano tém
lehkomysln snese . . . kdy echa nesnáze bez ustání pronásle-

dují, nalézá jakési ulehení v tom, že z osudu svého posmch
sob tropí

:

Bratí, bratí ! Bume jen veselí,

Bratí, bratí, radujme se

:

Nouze nám pestala,

Bída nám nastala,

Bratí, bratí radujme se!«

Od té doby obas dopisovaH si oba mužové, Erben i Vraz

;

jmenovit žádal Erben pi závrce doteného listu Vraza: i-Pan

Šafaík dal mi na starost, asem podávati zprávy o illyrské lite-

ratue do Musejníka; proež uctiv žádám, abyste mi laskav

v krátkosti, co nového, sdlovati ráili, jakož pak já na opt s hte-

raturou eskou initi se zavazuji. « Referáty o illyrské literatue

pak skuten v Musejníku Safaíkem podávány byly; Erben pak

podával zprávy o témž pedmtu na základ Vrazových list do

Kvt ; mimo to byl Erben horlivým rozšiovatelem Kola a illyr-

ských knh vbec.

Vešed takto prostednictvím Vrazovým v užší spojení s Jiho-

slovany, které pak r. 1848 celému slovanskému sjezdu pišlo vhod,

uinil roku 1842 také zaátek svého spojení literárního s Rusy,

jež po smrti Safaíkov hlavn on udržoval. Roku doteného totiž

navštívil profesor moskevské university Maximovi Bod janský
podruhé Prahu, aby ve studiích o eské ei a literatue tam

roku 1837 zaatých pokraoval. Pi pracích tch byl mu raden a

pomoen lírben a podniknul s ním dne 22. ervence cestu do

Domažlic, aby Bodjanský náeí Chodv poznal ; sám pak ml
úmysl ohlížeti se po písních a obyejích národních, a tenkráte

mnoho nesebral, an ovšem íditi se mu bylo vlí a potebou Bod-
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janského, který po ukonení studií svých v Domažlická poled-

ními echami pímou cestou dom se navrátiti chtl. Sprovodiv

pítele ruského a navštíviv staré rodie své vrátil se Erben kon-

cem záí do Prahy s tím úmyslem, že pi nejbližší píležitosti

nahradí, co letos možné nebylo, jak o tom psal dne i6. íjna

Vrazovi: »Potulka moje po echách nikoli tak koistna nebyla,

jako jsem se byl nadál, ne proto, že by vci se nedostávalo, ale

že cestovav ve spolenosti (Bodjanského) o své vli jednati a

nikdež — pro prospch spoleníka mého — delší as sem se

pozdržeti nemohl, ehož pece, jak Vám samému známo, pi úelu

našem pedevším zapotebí. Co však tenkráte se nepodailo, dou-

fám druhý neb tetí rok sob nahraditi, kdež, dá-li Bh zdraví a

zdaru, k úmyslu mému delší as a, pak-li možné bude, celé léto

na to obtuji, život národu našeho po krajích mn mén známých

seznati. A vru vrchovatý již as písn, povsti, zvyky i povry,

tyto starobylé, ctihodné památky národní ped hrozící jim neza-

slouženou záhubou ve sbírkách zachovati. « ')

K takovýmto »potulkám« po písních a obyejích národních

nalezla se brzo píznivá píležitost, která Erbena také pohnula

vzdáti se praktikanství úednického. Jak již svrchu doteno, ne-

ml tehda pravý, upímný vlastenec nadje, že by na úednické

dráze vbec nerci-li rychle postupoval; to se podailo jen nko-
lika milákm Fortuny, kterým Erben ovšem nebyl. Jaké pomry
tehda v Praze a v echách panovaly, bylo nejlépe vidti na

eském divadle ; hrálo se jen tikráte týhodn a když návštva

byla ustavin velmi etná, stžoval si representant nmeckého
stavovského divadla, prof. Ant. Miiller v »Bohemii«, že eské

divadlo jest na ujmu nmeckého. Tomu policie hned porozumla

a když r. 1843 první hra eská na stavovském divadle mla za-

hájena býti proslovem Tylovým, zapovzen jest, protože prý

obsahuje »staatsgefáhrliche revolutionáre Tendenzen* ; naproti

tomu však, když se v témž divadle hrálo ku prospchu jednoho

nmeckého ústavu, »roztáhl se pede vším prolog nmecký*.

Nelze se tudíž diviti, že pi takovýchto pomrech, kde jen Nm-
cm se nadržovalo, Erbenovi se zmrzelo úední postavení, které

nad to více jej zdržovalo od prací zalíbených a dobývání pcteb-

') Po návrate z cesty domažlické odsthoval se z Malé Strany do Starého

msta na Betlémský plácek, . 254 do 2. poschodí,
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ných na výživu prostedk. Tu se naskytla píležitost nemilého

bemena se zbaviti.

Nkolik osob z nejvyšší šlechty eské totiž k návrhu Pa-

lackého se usneslo, dáti sbírati materiál listinný zde onde po

archivech zámeckých a mstských roztroušený, aby se diplomatá

eský mohl založiti ; opisy tak poízené mly se uložiti v národ-

ním museum. K tomu konci navrhl Palacký, aby archivy v Praze

zinventoval a prozkoumal Tomek, archivy venkovské pak Erben,

kterýž o této záležitosti Vrazovi dne 24. dubna 1843 takto psal:

»Vdti Vám tímto dávám, že jsem spolu s Tomkem ustanoven

od nkolika pán stav království eského, abychom pomáhali

p. Palackému na eském diplomatái, t. j. sbírali k tomu cíli po-

tebné listiny, p. Tomek v archivech pražských, já pak jinde po

Cechách sem tam se nacházejících. Máme totiž nejen v Praze ale

i na venku znamenitý poet archiv na vtším díle panských a

mstských, z nichž jen skrovný poet dokonale poznán, mnohé

jen povrchn pehlídnuty a jiné opt docela ješt nedotknuty a

nezinventovány jsou ... Co se mne týe, dostalo se mi pi tom^

lepšího podílu, že totiž meškaje na venku budu míti píležitost

ethnograííckou sbírku svou rozšiovati a vzdlávati, což dávno již

mé pání bylo.« Maje tuto píležitost, z které, jak ne bez píiny
se domníval, i nadje do budoucnosti se mu ukazovala, vystoupil

z praxe státní z jara 1 843 ; nicmén ale, aby pro všechny možné

pípady návrat do státní služby si nezatarasil, podrobil se, a
mnohými pracemi byl zahrnut, roku 1844 dne 11. íjna zkoušce

soudcovské, tak že ml všecky zkoušky odbyty, které tehda pro

soudnictví pedepsány byly. Avšak my blahoeíme tomuto jeho

kroku ; možná, že by na dráze úednické byl dostoupil vyššího

postavení, ale literatura naše by pohešovala mnohé dílo, které

pocházejíc od Erbena jí nyní jest ozdobou.

Práce po archivech venkovských trvala jen v lét; co on

na venkov meškal, zdržovala se manželka jeho u píbuzných

v Zebráce a sbírala piln písn a povsti národní; v zim pak

pepisoval v Praze desky zemské, zvlášt kvaterny »kde sob
sami kladou* t. j. první kvaterny (I.—VIL) obnovené po shoení

desk, kterýchžto výpis, uinných na rozmnožení archivní sbírky

musejní, také Palacký ve svém Archive eském užil. Prostedky

na tyto práce a cesty od stav povolené byly vru skrovné

;

zpomínaje píležitostn na toto zamstnání psal dne 28. února
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roku 185 1 píteli Roštlapilovi : »Casu letního sem cestoval po

archivech venkovských a ml jsem za to, totiž za práci, za stravu

i za píležitosti msín 50 zl. stíbra. Z toho vidíte, že se ti páni,

ktei-í v té vci rozhodovali, dobje piinili, abych z toho platu

nezbujnl — a krom toho dali sob ješt bez platu nemálo slou-

žiti v pepisování, tak že jsem sám sob velmi málo mohl uiniti

v pracech svých Hterárních. A konen, když jsem se mnohá

léta nasloužil, musil jsem hledati zaopatení své jinde, u Pražské

obce.« Archiv hrabte Clam-Galassa ve Fridland byl první, který

navštívil; jel tam, jak Vrazovi oznámil, dne 25. dubna a meškal

tam nkolik msíc; o pobyte svém v krajin té píše 16. pro-

since 1843 Vrazovi: »Byl jsem tam zaklet mezi tmi Nmci ve

r^ridland a he v tom nežli mnohý Polák v Sibii neb nkde
jinde aneb ped nkterým asem Cech v Sedmihradsku; nebo
tito mají a mli, s kým by eí svou vlasteneckou upímn po-

hovoili a teba i sob postýskali : já ale tam neml nikoho, než

samé eské Nmce, kteí vší mocí k Nmcm za hranicemi se

tlaí, aniž o tom co vdti chtjí, že pocházejí z krve eskoslo-

vanské, ba ani svému vlastnímu jménu neví, kteréž je za Slo-

vany prozrazuje.*

Akoli celé léto mimo Prahu meškal, vyšel pece ješt

v ervnu r. 1 843 druhý sešit Národních Písní, který obsa-

huje na 228 stranách 193 písn (. 151—^344). Na vnitní stran

obálky obrací se Erben proti tm, kteí po vyjití prvního svazku

nikoli chyby a vady — to nemohli — nýbrž pochybnosti nkteré
pronášeli, ježto více v jakési nemilé osobní pekvapenosti nežli

v pesných dvodech pvod mly. K tm se ozývá Erben takto

:

»Svazkem tetím, který ješt roku tohoto vyjde, první sbírka

písní tchto se skoní; druhá následovati bude asem svým.

K svazku tetímu pipojí se poznamenání písní všech v první

této sbírce se nacházejících, jež pro snadnjší pehled podle obsahu

svého na tídy rozdleny, v každé pak tíd v poádku abecedním
dle poátk svých srovnány budou. Pod každým poátkem, co

možno, udán bude kraj, kde se píse zpívá nebo zpívala, vždy
pak jméno i sídlo osoby, od které sbratel píse obdržel, aby
takto se ponkud vyhovlo i tm, kdož na sbírce, akoli ješt
nedokonané ihned formu systematickou žádají, jakož i tm, kdož
bu jsouce v starém pedsudku, jakoby, co v echách národního.

Již dávno pebráno bylo, bud pak z jakéhokoli úmyslu
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v jistých listech veejných o tom se pochybn ozvaH, že by písn

nkteré, zvlášt pak lyricko-epické svazku prvního, skuten v Ce-

chách se zpívaly a že by dkaz toho stupe historické jistoty

dosáhnouti mohl, nemajíce tohoto domnní svého, aneb
což jiného to jest, žádný dvod jiný, krom snad že

o písních tchto prvé nevdli.* Ohlašoval na dotvrzení

toho, že ani posavadní jeho sbírkou všecky písn národní sebrány

nejsou, ješt sbírku druhou, která, a mnohem pozdji, skuten
vyšla; ale tetí svazek této první sbírky, jejž na konec r. 1843

ohlásil, vyšel teprve r. 1845.

Pilnost, kterou Erben práem svým tenkráte vnoval, jest

skuten podivuhodná. Pepisoval s Frant. Bezdkou a pozdji

sám materiál, který Jungmann, Palacký a Šafaík k vydání prv-

ního dílu Výboru z literatury eské sestavovali; a sotva

že byl vydal druhý svazek písní, chystal se již k vydání ti-etího,

uvei-ejnil r. 1844 ve Vele dv báchorky v prose na ukázku ze

sbírky své povstí národních, Musejník téhož roku pinesl lánek

:

»Repartici neb rozvržení pro kraj Fh"adecký«, též nápv na jeho

národní písn prvodem piana od J. Martinovského opatených

vyšel sešit první ; mimo to v^^dal se v první polovici ervna, jak

Vrazovi dne 10. téhož msíce oznamuje, »do poledních krajin e-

ských za sbírkami historickými v archivech i národopisnými mezi

lidem « a staral se o to, aby nejen v Praze, nýbrž také po cestách

svých získal pedplatitele na básn Gusle a Tambur a, které

Stanko Vraz v Praze u Pospíšila vydati chtl. Píše mu v píin
té dne 9. prosince 1844: »Co se díla Gusle i Tambura dotýe,

jež u Pospíšila do tisku dáti chcete, oekáváme toužebn Váš

rukopis, abychom pedplatitele ujistiti mohli, kteí se vždy na

nás doptávají, máme-li již rukopis v rukou a zda-li cenzurovaný.')*

') »Gusle a Tambura« vydány teprve r. 1845 ^^ Pospíšila. Co tomu peká-

želo, vid.ti z listu, který Erben Vrazovi dne 20. máje 1845 poslal a ktcry zárove

jest zajímavý v píin tehdej.ší censury : »Litaji velmi, že jste svj rukopis díve

odeslati nemohl a dále, že jste jej hned již u Vás censue nepodal. Tak bych Vám
byl milerád v korrektue posloužil, ale nyní mne již zase volá povinnost do archivu

Budjovskeho, kamž se první dni msíce ervna odebrati musím. S censurou to

u nás opt .špatn vypadá ! Prvé hledali panslavismus ili vlastn rusismus ; nyní

ale, když se již do vle nahulákali, až i sami naposledy kiku svmu nevili, na-

strojili nové strašidlo nám mnohem nebezpenjší než ono. Od nkterého totiž asu

vzalo sob naše knŽst\'o, zvlášt ti, kteí blízko u berle stojí, do hlavy, že by

eská literatura jen husitismus vzkísiti a jej rozšíiti chtla. 1 pišly již žaloby, že
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Ale pri všem zamstnání umel získati tolik asu, že si

z Pertzových Monumenta Germaniae Historica piln vypisoval

místa, která se k historii eské vztahují, o emž když zprávu dal

Palackému, tehdáž v Nizze meškajícímu, tento mu odpovdl dne

21. bezna 1845: »Zajímavo bylo mi, co jste mi o svých excer-

ptách t Pertzových Monumentu napsal; já podobnou práci již

dávno k vlastní poteb také jsem poal i asto na doplnní a

vydání její myslel, kdyby se mi k tomu pomocník vydail. Až

se vrátím, promluvíme o té vci šíe a já piiním se, aby práce

Vaše nepišla na zmar. Milo mi bude, vidti Vás co dlníka pil-

ného na poli djin našich národních. Práce budeme míti všickni

až nazbyt, by by nás i kopa bylo.«

Na léto Erben opt na cestu do archiv venkovských, jak

Vrazovi dne 20. máje 1845 psal, zaátkem ervna se vypravil a

pronesl pání, že snad v Budjovicích s chorvátským pvcem do

Prahy neb z Prahy cestujícím se sejde: »Až do naší Prahy pi-

jedete, ovšem mne zde již nenaleznete; ale Vaše cesta do Prahy

anebo z Prahy mohla by vésti pes Budjovice, kdežto se celé

to léto zdržím, a tak by mne zvláštní to potšení neminulo s Vámi

osobn se seznámiti a co bratra Vás obejmouti Doptal byste

se mne v hospod u »Adama«, kdež bydleti budu.« Stanko Vraz

skuten navštívil Budjovice, aby se šlechetným pítelem, s kte-

rým si již ti léta dopisovali, osobn se sešel ; bylo to bu v er-

venci nebo v první polovici srpna téhož roku 1845, nebo dne

29. srpna píše Vrazovi : »Tší mne velmi, že se Vám naše Praha

tak zalíbila a že jste tam dosti mladých muž po své chuti na-

lezl. Avšak mi jiných nejmenujete, než na které sem Vám zde

v Budjovicích již okázal, a takto shledávám, že i v tom naše

smýšlení se shodlo. List ten dán jest v Sobslavi, kamžto mne

vábila zvdavost, abych i tamní zbytek Rožmberských archiv

poznal. Listin nalezl sem málo pro mne dležitých, akoli až do

polovice 14. století sahají . , . Sobslav je pkné msto a staro-

žitné, ale truchlivý cit, jako bych po hbitov chodil, zmocuje

by nkteré naše spisy a jmenovit »Tomkova všeobecná historie* nedosti katolické

byly, což censuru do opletáni pivedlo, kteráž nyní každý spis, kde jen ponkud

o náboženství se zavadí, radji do Vídn pošle, než by se zase do nebezpeenství

vydávala. Mezi básnmi Vašemi nacházejí se nkteré legendy o Pánu Kristu, kteréž

by do rukou zdejší knžské censury padnouti musely a kdež by jistotn neprošly,

protož též do Vídn jíti musely.

«



se mne, vida to velké námstí — bez lidu, starobylé dvojité zdi

v rozvalinách, z pevné bašty s velikým dvorem — pivovar . . .

«

Jsa v Budjovicích ml zvláštní zetel k rukopisu Kosmasovy kro-

niky, který se na dkanství tamjším choval; fará budjovický,

Antonín Krejí, nalezl jej mezi velikými stohy starých knh na

dkanství již od vk složených a akoli o nm zprávu v Bo-

hemii dal a též prof. Koubek dne 12. listopadu 1840 v uené
spolenosti o nm zmínku uinil, zstal nepovšimnut, až Erben

r. 1845 ^o Budjovic zavítal. Ohledav rukopis dotený žádal

faráe Krejího, zdali a pod jakými podmínkami by bylo možné,

rukopis ten pro národní museum získati? Fará Krejí zjistiv sob
svolení dkana budjovického Leeba uvolil se tento rukopis a

také ješt nkteré prvotisky v téže dkanské bibliotéce chované

eskému museum darovati a vymínil si jen, aby museum jeden

výtisk Palackého »Geschichte von Bohmen* na památku do d-
kanské knihovny vnovalo. P>ben dal o vyjednávání svém zprávu

tehdejšímu jednateli musejnímu. Palackému, který mu listem da-

ným 6. záí 1845 odpovdl: »Vaše zpráva o rukopisu Kosma-

sov atd. pro museum mne i pány naše velmi potšila a rádi svo-

lujeme výminkám od Vás psaným, krom toho až nad míru

levným. Uite v tom, co a jak umíte, a dejte nám zprávu, kdy,

kam a jak co poslati máme.«') Tak museum hlavn pelivosti

Erbenov dkovati mlo vzácný rukopis tento, o nmž Erben pak

roku 1846 dne 10. prosince zevrubnou a dkladností znamenitou

zprávu v uené spolenosti etl, kteráž roku následujícího 1847

také v Musejníku se otiskla.

Jako z výprav dívjších vrátil se Erben r. 1845, kterého

tetí svazek národních písní vyšel, také z cesty své do Budjovic

a tamjšího okolí s bohatou koistí listinnou do Prahy, tak že

musejní sbírka archiválií jeho piinním znamenit se rozmnožila;

do r. 1847, ^^^ i^^o cesty po archivech se skonily, pepsal totiž

více 3000 listin eských, latinských a nmeckých, kteréž pepisy

všecky v museum se uložily. Tuto horlivost jeho odmnil výbor

musejní, an Erbena dne 23. února 1846 jmenoval asistentem ná-

rodního musea a pidlil mu mimo obstarání expedice musejní

') Meškaje v eských Budjovicích byl Erben nemocen, 'bezpochyby njakým

lehejším chrlením krve; soudím tak z Palackého listu svrchu doteného: sDoufám,

že jste již dokonale se pozdravil, a pál bych Vám srden, aby to na vždy aneb

aspo na mnohá léta bylo,«
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také práci pri archaeologických sbírkách vbec a pri sbírce listin

zvláš a vykázal mu skrovný ovšem plat msíní 20 zlatých, tak

že Krben nyní, ítaje v to jeho dchod jako aktuara uené spo-

lenosti, jistého dchodu msíního ml 30 zl. — skromná to

zajisté vymoženost na muže 35letého, který práva absolvoval a

všemi zkouškami, jichž úedníku potebí, opaten byl a krom toho

již v literárním svt chvalné jméno ml. Tím více však podivo-

vati se jest jeho obtivosti, s kterou se vzdal nárok na budouc-

nost úedním postavením pojištnou, diviti se nám jest jeho sta-

tenosti, s kterou na dráze eského spisovatele tehda trním a

bodláím zakluené jediné proto vytrval, aby vd, vlasti a ná-

rodu bez pekážek a ohled všelikých sloužiti mohl. Tuto pe-

krásnou vlastnost jeho, neobyejnou totiž nezištnost, nelze ani

dosti velými slovy pochváliti
;
pracovali s ním zárove také jiní

horliv a vytrvale, ale tak nezištn, jako on, málo který. Ml ro-

dinu živiti a musil tedy prostedk k tomu dobývati, ale pece

nikdy nezpoval se práci i mozolné, z které žádný zisk nešel,

jen když ml pesvdení, že bude obecnosti ve prospch a že

se tím vyplní citelná mezera v literatue. Tak ku p. když jej

dr. Fric, Strobach, Neubauer a Havlík r. 1 843 vyzvali, aby s nimi

Rád soudní a konkursní z nminy na esko pevádl, vy-

slovil Erben, jenž tením starých Hstin výten staroeský sloh

právnický znal, ochotn své pi tom spolupsobení a vnoval se

v ten as, který jsa od podzimku do jara v Praze jiných prací

na p. v deskách zemských, v uené spolenosti a museum prázdný

ml, piln a horliv pekladu tomu. Pi nedostatku pesn usta-

noveného právnického názvosloví byla tehda taková práce pe-

kladatelská, zvlášt když více osob pekládalo, velice nesnadná,

kterážto nesnáz tím vtší byla, an Erben, na kterém veliká ást
práce terminologické spoívala, nkolik msíc každý rok mimo
Prahu v archivech meškal. Za píinou toho pekladu vydal se

roku 1846, kterého také jeho pojednání Ondej Puklice ze

Vztuh v Musejníku vyšlo, teprv ku konci msíce ervence na

cestu po archivech venkovských z nichž toho roku prozkoumal

hlavn archivy mstské ve Stíbe a Trutnov.') Když se pak na

podzim do Prahy vrátil, piinil vší pilností a energií rukou k dílu,

aby praktickým zpsobem práce pekladatelská se usnadnila a

') Nežli na tu cestu se vydal, pesthoval se z Betlémského námstí na Seno-

Yíížne' námstí do . 845 - II. do 3. poschodí.
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r}chleji ku pedu postupovati mohla. Jaké nesnáze pekonati bylo,

poznáváme nejlépe z bstu Erbenova dne 9. listopadu 1846 píteli

Roštlapilovi, jemuž od pekladatelv b3'lo uloženo, aby k para-

grafu III. soudniTio ádu všecka naízení pozdji vyšlá na jazyk

eský pevedl. Kd)-ž totiž Roštiapil práci svou Erbenovi a Stro-

bachovi k posouzení poslal, tu se vidla poteba pesn ustálené,

jednotné terminologie ; v omluvném psaní, které Erben Roštlapi-

lovi pro dlouhé mlení své zaslal, poznáváme nejlépe nesnaže,

s kterými pekladatelm bylo zápasiti. Nesnáze tyto, jak Erben

píteli psal, »záležejí v terminologii, na kterou jste již také sám

naped nás pozorný uinil I usnesli jsme se na tom, že Váš pe-

':lad díve se skonati a vyjíti nemže, nežli náš peklad soudního

idu, na kterém jsme ti celá léta byli pracovali — a ješt ne-

dokonali. Neb má-Ii Váš peklad býti k poteb a ku prospchu,

musí se dokonale se soudním ádem v terminologii srovnávati.

K dosažení však dokonalosti a dslednosti v terminologii soud-

ního ádu museli jsme velmi dlouhavou a obtížnou cestu nastou-

piti. Celý soudní a konkursní ád, každé slovo s jeho pekladem

neb nás peklad, co se smyslu dot)'e, jest hotovi muselo se toli-

lát, v kolika paragrafich pichází, na zvláštní cedulky napsati,

Jichžto se shledalo na 20.000. V práci tu uvázal jsem se já a

celkem šest nedl nic jiného nedlaje sem s tím psaním strávil.

Xyní jsem hotov a Šumavského sestenec rovná již ti nedle

u mne cedulky, každý den 2—3 hodiny, na nmecko-esk}^ slov-

ník, v kterémž krom eského významu a. kde potebí, i zpsobu

mluvení, také všecky paragrafy udány budou, pod kterými to

ovo pichází. Když se takto z celé knihy slovo se slovem sejde,

ziskáme tolik, že též nmecké slovo, co možné, týmž eským bu-

deme všude moci peložiti a že každý jiný nmecký význam i své

rozdílné slovo v pekladu obdrží, ehož jinak nelze bylo docíliti.

Srovnány jsou teprv písmena A a B. Aby pak byla práce do-

konalá, dáme i eskonmecký slovník, ale již bez paragraf. Se-

psání slov^niku z uspoádaných cedulek ov.šem i na mne eká, ale

toho již se nelekám. Tu máte vrn píinu našeho prodlévání

i opravou Vašeho pekladu a jakož sami sob k budoucím po-

tebám posloužíme, tak doufáme že i jiným, kdo v právních v-
cech našeho asu chtí pracovati, c Z toho vidti, že tato práce

pekladatelská, pi které Erben veliké úastenství ml, byla vehce

nesnadná : avšak Erben znalost svov právnické eštiny tímto pe-
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kládáním tak rozmnožil, že pozdcji hlavné jemu, jak Šafaík sám

svdil, dkovati bylo, když komise, která r. 1849 k ustanovení

úplné právnicko-politické terminologie eské byla svolána, v tak

krátkém ase svou úlohu mohla vykonati. Peklad pak soudního

a konkursního rádu, o kterém Strobach a Erben s ostatními spo-

leníky více než tyi léta pracovali, vyšel tiskem roku 1848.

Avšak ani zamstnání v archivech, ani v museum, ani

v uené spolenosti, ani obtížné pekládání práv dotené nezdržo-

valy Erbena od prací a studií oblíbených, od písní a obyej ná-

rodních. Vyšel totiž r. 1847 tetí svazek »Nápv« k národním

písním vydávaných od J. Hofmanna, který žádal, aby do privátní

bibliotéky císaské pijaty byly ; žádosti té vyhovno a nakladatel

obdržel za úpravnost vydání dne 18. ervence 1847 zlatou

medaili. —
Jako výsledek studii svých o starožitných obyejích slovan-

ských uveejnil Erben v prvním svazku Musejníku na r. 1848 sta:

Obtování zemi, ve kteréž také obsažen jest peklad srbského

národního zpvu o » založení hradu Skadra*. Pracemi, které Erben

do doby té byl poídil, osvdil zajisté pilnost neobyejnou, na-

dání skvlé, vlastenectví opravdivé, nezištné a pedkem takovou

znalost eštiny, jakou tehda málo kdo chlubiti se mohl. Nejel-

njší mužové v národ a vd uznávali rádi zásluhy svdomitého

a tichého pracovníka, který bez hluku a okázalosti obma, ná-

rodu a vd, platné služby konal. Byla to zajisté estná odmna
zásluh Erbenových o literaturu eskou, když dne 14. ledna 1848

k návrhu Palackého zvolen jest za lena užšího sboru Matice

eské jakožto dkladný znalec jazyka, ponvadž ho, jak Tieftrunk

v Djinách Matice eské praví, »tehdáž po smrti Jung-mannov

Sboru zvlášt potebí bylo.* Též královská uená Spolenost pi-

družila si Erbena lenem dne 12. bezna, tedy v pedveer veli-

kého hnutí, které pak mocnástvím Rakouským a královstvím

eským mohutn otásalo. Nejlepší mužové všech národ ten-

kráte se domnívali, že vyšlo slunce svobody, aby již nikdy neza-

padlo. Všecky tužby po tolik let násiln utlumené zjevovaly se

nyní na povrchu rozeené veejnosti a okamžik ml napraviti

híchy nkolika století. Nadšenos panovala v Praze a veškeren

národ eský oekával jako kdysi za nejslavnjších dob historie

eské od hlavy království heslo, jímž by se íditi ml. A Praha

uznávajíc, že kmen eský práv sob náležitých dobude a pojistí
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jen ve spolku s ostatními kmeny slovanskými v Rakousku svo-

lala slovanský sjezd, ku kterému tak zvaný Národní výbor
pípravy inil a pozvání rozesýlal. Tenkráte Erben, jehož jméno

též na tom provolání podepsáno jest, poprvé a naposled ve svém

živobytí ml úastenství v ruchu politickém, k nmuž se pidružil

opravdivou nadšeností duše hluboce dojaté, duše eské, která uto-

nouti práhla v obecném duchu slovanském. Uloženo Jemu od Ná-

rodního výboru, aby Jihoslovany, s kterými se skrze St. Vraza

blíže znal, ku sjezdu pozval ; uinil to psaním dne 6. dubna Vra-

zovi zaslaným, jež nám nadšenost a nadje jeho úpln zjevuje :

íRozmilý píteli a brate! Zde odesýlám nkterý poet pozvání

ke slovanskému sjezdu v Praze na den poslední tohoto msíce,')

pi tom Vás prosebn, ano pro Bh, pro vlast i pro všecko, co

Vám svatého jest napomínaje, abyste na ten as co možná u ve-

likém potu do Prahy sejíti se ráili. Zvlášt pak od Vás, píteli,

toho zajisté oekávám, že, bud co bu, pijíti neobmeškáte, ano

zovu Vás, abyste pijdouce bytem u mne za vdk vzíti ráili a

pímo ke mn se obrátili, jakož pak i jiní našinci všickni o to se

postarají, aby každý z host bytem a co možné i jinými pote-

bami byl u nkterého z nás opaten. Vím zajisté, že v týž as
i Váš domácí snm pipadá, však ale proto nedejte se zdržovati

;

jednat se tu o vc velikou, o vc rozhodnou pro nás i pro všecky

Slovany mocnáství Rakouského ; nejednat se tu o nic mén, než

aby vláda od své dosavadní nmecké politiky upustila a nás Slo-

van se pidržela; a toho jen tehdáž budeme moci dosáhnouti,

když Nmcm co možné velikou silu v odpor postavíme, když se

Vás, bratí slovanští, co nejvíce sejde. Doba jest dležitá, veliká

— te anebo nikdy 1 Rozdejte tyto listy všem mužm s národem

slovanským upímn smýšlejícím a co se nebude dostávati list,

povzbuzujte slovem, aby byl úinek platný, by nikdo, jemuž blaho

národu leží na srdci a kdo dosti vle a síly v sob cítí, jemu

posloužiti, neváhal pijíti ; ostatn pak spoléháme se na pomoc
Boží !«

Stejn rozjaenou myslí odpovdl St. Vraz ze Záhebu dne

23. kvtna Erbenovi, že ze Záhebu dojedou tyi dne 29. nebo

30. do Prahy, a koní list svj tmito slovy: » Srdce mi igra od

veselja, ka pomislim, kolika e biti radost moja pozdraviti opt
onaj krásni i slavni grád, koj se kiti slavom i junactvom tolikih

') z píin rozliných zahájen sjezd teprv 2. ervna.
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vekovah te i danas vrije istim starinskiin domoljubjeni i duhom
junakim «

Erben však tou dobou již nebyl v Praze; meškal mezi

Jihoslovany, kteí tehdáž vnuknutím hrdinského Jelaie chystali

se k válenému odporu proti Maarm. Na té cest sprovázel jej

Vilím Lambl ; oba pak posýlali zprávy o hnutí jihoslovanském

Safaríkovi do Prahy, aby slovanský sjezd spolehlivé zprávy ml
o tom, co na jihu se dje. Oba mužové pak, Erben a Lambl, od

sjezdu pražského jmenováni jsou dvrníky toho sjezdu píi snme
chorvatském, jak Safaiík dne 6. ervna 1848 Erbenovi psal:

». . . Ratež psaní J. Ex. banovi co nejdíve odevzdati, obsah

v piloženém pekladu. Jste jmenováni od Národního výboru po-

slové a zástupníci naši k snmu chorvátskému. Jednání sjezdu

slovanského tžké a rozvláné. Bratí Jihoslované pospíchají;

proto jsme musili zmniti poádek jednání a ubhli do nových

nesnází. Však doufám, že k njakému konci pijdeme. Na mn
celá tíže prací leží.« Ale bohužel, nadj šlechetného Safaíka se

nesplnila! Známo, že revolucionáská strana nenávidla sjezdu

slovanského, když vidla, že v nm panuje vtšina Rakousku

píznivá a záchmatm revoluním odporná
;
pletichami, do kterýchž

zamotala také nkolik steštnc domácích, dovedla toho, že

sjezd slovanský, teprve 2. ervna 1848 zahájený, známými udá-

lostmi neblahými o svatém duše (12. ervna) sbhlými náhle

rozejíti se musel a že tím pochovány jsou všecky nadje, jichžto

splnní od nho se oekávalo.

Pestáním sjezdu slovanského pestal sám sebou také mandát

Erbenv a Lamblv u snmu chorvátského; Erben se vrátil do

Prahy, kdežto Lambl na jihu zstal a as od asu zprávy o

vzrstu a pokroku výpravy Jelaiovy pátelm do ech posýlal.

Erben vrátiv se koncem ervna do Prahy se zmaenými nadjemi

tušil již tehda, že revolucionáské hnutí, ve které se promnil}^

snahy rozumjších politik, bez žádoucího výsledku zstane;

nabyl pesvdení, že tlo jeho jest píliš slabé snášeti rozechvní

a rozhárání mysli, které úastenství v politice dob rozkvašených

nevyhnuteln v zapti má. Jsa v sedmaticátém roce vku svého

uvažoval také, že as jest svrchovaný, aby se postaral o jisté

postavení materiální, jímž by svou i rodiny své budoucnost za-

bezpeil. Úvaha ta, jakož pak i nával prací rozliných, které se

po návrate jeho se všech stran na nj hrnuly, byly na píin,



že Erben se všeliké politické innosti zekl
;
jakož ped tím, než

do Národního výboru byl volen, politicky inným nebyl, tak se

po návrate svém ze Záhebu s politikou nikdy již nezanášel. —

•

Jak svrchu doteno, mel do té doby msíného píjmu

jistého ticet zlatých, ale bez práva k pensi; eho ostatn rodin

potebí bylo, musil vydlávati pracemi vedlejšími, ovšem pérem.

Práce ty prospívaly vd; ale to práv jest to smutné, že tehda

nebylo možné, aby muž tak zasloužilý a vdecky vzdlaný byl

došel pevného postavení, jakého zasluhoval. Snaze této, dojíti bez-

peného postavení, sluší piísti, že Erben propjoval sil svých,

kdekoli se jich vyhledávalo ; doufal takto získati si zásluhy a tím

i dobrou vli tch, kteí by vlivem svým jemu k zaopatení po-

moci mohli. A jak skromné jeho pání v té píin bylo, poznáme

níže. A, jal<^ sám pravil, nikdy k novináství chuti neml, pece

se nezpoval pevzíti redakci Pražských Novin, která mu brzo

po návratu ze Záhebu, totiž dne 24. ervence 1848 byla sv-

ena. Více se mu zamlouvala tišší práce pekladatelská ; s N e u-

baurem a Griinwaldem pekládal tou dobou Zákonní k

obanský, který však z píin, jež níže vyloženy budou, tiskem

vydán nebyl. Taktéž ustanoven jest dne 7. záí od místodržitelství,

aby dležitjší zákony a naízení na esko pevádl a ponvadž

stálým translatorem jmenován nebyl, neuren mu roní plat, nýbrž

vymena mu as od asu odmna podle toho, jak mnoho pe-

kládal. Když pak zemská vláda k žádosti Matice eské postarati

se usnesla, aby ve prospch rovnoprávnosti jazykové v Cechách

ustáleno bylo úední názvosloví a k vli tomu zvláštní komisi

naídila, povolán do ní dne 20. listopadu také Erben, a když sta-

vové ustanovili, aby na stavovské reálce se pednášela také e-

ština, žádal za stolici tu (provisorní) dne 25. listopadu r. 1848;

avšak novým zaízením škol stedních s toho sešlo. Když císa-

ská akademie vídeská zvláštní komisi zídila, jež mla materiál

historický v jednotlivých archivech veejných a soukromých za-

znamenati, požádán Erben dne 28. listop. 1848, aby archivy ty

v echách, v nichž by pátrání dobrý výsledek dalo, a muže na-

znail, kteí by se k takové práci hodili. Celý rok následující 1849

strávil Erben na vtším díle samým pekládáním, první msíce

gubernialních naízení, pozdji jako len komise, kterou vláda za

píinou právni ko-politické terminologie do Vídn po-

volala. Jelikož se o zízení té komise již na zaátku toho roku

3
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proslýchalo a vdélo, že Erben do ní bude povolán, sbíral Erben

opt ze starých pramen právních výrazy a fráse, jichž potom

v pracích komise užito. Zamstnání s peklady a tením starých

spis právnických bylo na píin, že Erben v msíci bieznu,

kdež také rádným lenem uenc spolenosti zvolen byl, redakce

Pražských Novin se vzdal, aby tím vydatnji pracím pekladatel-

ským vnovati se mohl. Desátého dne msíce srpna byl povolán

do Vídn, aby v eském oddlení komise svolané pro ustanovení

juridicko-politické terminologie pracoval
;
pokud za prací tou ve

Vídni meškal, ml msíní odmnu 150 zl. Komisi té pedsedal

Šafaík, vedle nhož také Antonín Rybika dkladnými znalostmi

právnické eštiny ku zdaru práce pispl, nejvíce však Erben,

jemuž Šafaík v pedmluv k této terminologii r. 1850 tiskem

vydané zaslouženou chválu a velé díky vzdává: »Jsem pravd a

spravedlivosti povinen zde zvlášt vyjáditi, že spracování látky

ustanovené od eského oddlení komise a poízení tohoto vydání

pan Erben tak ve Vídni jako pozdji, když se tisklo, v Praze

takovou horlivostí a pilností ujal, které ku zdaru díla podstatn

piinily. Velikost této práce opravdov a úpln zmiti Izí jen

tomu, kdo sám se v lexikálních a podobných pracích pokoušeje

ze zkušenosti ví, co to práce a píle stojí, než tak objemná zásoba

slov a rení v dob tak krátké tak dokonale se sestaví a v ná-

ležitý zpsob se uvede, jak se pi tomto díle stalo. « Slova od

takové autority pronesená váží zajisté více než všecka ostatní

uznání, kterých se mu ovšem dostalo; ale když na pochvaly,

které mu za práci jeho vyknuty byly, se odvolával, by z nich

praktický prospch ml, nebyly mu v niem platný. Žádal totiž

dne 22. záí 1849 o jedno dvou míst archiváských, která s pla-

tem 1000 zl. pi pražském zemském soud podle nové organi-

sace se zíditi mla; avšak žádal marn.
Koncem roku 1849 vrátil se Erben do Prahy, aby materiál

k slovníku juridicko-politickému v abecední poádek uvedl a mimo
to s Neubaurem v peklad ízení soudního se uvázal. Listy jeho

z doby té, zvlášt píteli Rybikovi posýlané, živ svdí, s jakou

svdomitostí, horlivostí a zevrubnou pilností slovníkáské práci se

vnoval a kterak zárove peliv byl na jistém postavení a úad
se octnouti, by rodina jeho bezstarostnji do budoucnosti hledti

mohla. Tak píše Rybikovi dne 22. bezna 1850: »V posléze po-

slaných arších opomenul sem nedopatením nkolik termin do-
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ložiti, které byly zapsány na cedulkách od Vás ve Vídni obdrže-

ných ; teprv po odeslání jich, když sem poal rukopis dále k tisku

pipravovati, pišel sem na to a hned poznamenal sem to ve svém

rukopisu, abych pH korrekture toho mohl doložiti, — proež ne-

mjte o to pée, a jestli že ste pozorovali . . . Pi-ekladu ízení

soudního máme již 300 paragrafu a potom jakmile se revidovati

pone, dají se revidované archy pepisovati a po ástkách do

Vídn posílati se budou, tak že by ta celá práce do konce dubna

vytištna býti mohla. « A s strany místa archivárského, za které

v záí minulého roku byl žádal, píše v témž list: »Strany obsa-

zení míst soudních a k tomu náležitých úad v Cechách nic

potud nepichází. To jest jakýsi tžký porod; zdát se, jakoby

nás chtli nechati naposled. Co se mne dotýe, mám píiny obá-

vati se, že mé snažení strany toho úadu, a dosti trudného, bude

marné a cesta má do Vídn daremná. Prosím Vás pro Bh, ne-

víte nic o tom.^ Nedalo-li by se v té vci, a teba-li toho, ješt

nco uiniti ^ Panu dru. Bekovi ostýchám se psáti, abych ho již

konen neustálým na naléháním nerozmrzel — a vždy pece

on sá n jediný jest, ve kterého svou celou nadji skládám. Stro-

bach mne neustále k tomu má, abych mu ješt jedenkráte psal,

aby se té vci u pana referenta ujal. Vymlouvám se mu všeli-

kterak, jsa zajisté pesvden, že pan doktor vše uiní, co se

initi dá; ale práv toto domlouvání mne více nepokojí, neb se

mi zdá podle toho, jakoby Strobach sám neml veliké dvry
v úinek svého listu, kterýž sem byl od nho k panu referentovi

nesl* Nejistota, zdali úad archiváský pi zemském soud obdrží

ili nic, jej tím více trápila, ím více práva míti se domníval, aby

mu pro práce, v které se ve prospch úední eštiny uvázal, dán

byl, a ím více pražské úady uznávaly zásluhy jeho v té vci

tím, že na podobné práce vznášely. Jmenovit žádalo na nm
místodržitelství, aby konen se rozhodnul, zda-li translaturu defi-

nitivn pijati míní.^ Ale maje na mysli dotený úad archiváský

pi soud, nemohl se rozhodnouti. Píše v té píin dne 11. dubna

1850 píteli Rybikovi : »Zejtra skoním peklad trestního ádu
a pak se bude ob den revidovati, abych já mohl koncept slov-

níku pipraviti jednou ku konci; nebo vzte, že po ten celý as,

co jsem z Vídn naposled pijel, v tom ani za arch pracovati

jsem nemohl. Nyní hodlám aspo ob den o tom pracovati a

bude-li možné, budu ku konci tohoto msíce hotov. Však ani

3*
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v tom se zajisté zavázati nemohu; nebo jsa bez c^roše a píjmu

stálého nemaje mimo z museum 25 zl. msín žádného, musím

hledti, abycli mohl býti živ a pl dne jiné práci obtovati, totiž

místosekretáíství Matice, kteréž mi dosti mnoho initi dá. Protož,

pánové, pohánjíce Aura ') hlete, abyste nezkazili mne. Obtovav

prvé celé 4 msíce výhradn té práci, z hotového dokládaje na

živobytí, prosím pro Bh, abyste nyní mli se mnou maliké

strpení — však nejdéle do polovice máje jsem hotov, a již cokoli

pijde. Co se p. ministeriálního rady a státního sekretáe dotýe,

tu by dopis p. Safaíkv snadn pomohl, kterého mi zajisté ne-

odepe, vida v jaké jsem nesnázi. K tomu piišlo i také to, že mi

od zemského místodržitelství vzkázáno, abych konen ujal trans-

laturu, jinak že ji dáti musí jinému. Translatura jest ješt má
jediná poslední nadje. Kdyby i všecko prasklo a kdybych k vli

slovníku i o tu pijíti ml, tu by — Však odpuste mi a za zlé

nevykládejte — dnes ješt pjdu k Zivnovi a prositi ho budu,

aby s translaturou ješt do konce toho msíce pokal, a do té

doby se všemi silami piiním, abych byl hotov. Ovšem, kdybych

to bral jen na lehkou váhu, bylo by za nkolik dní — ale z ce-

lého toho sami poznáváte, že pracuji svdomit, nic nepolože do

textu, ehož nemohu dobrými prameny doložiti. A vyhledávání

toho stojí nejvíc práce; proež již mjte strpení.*

A skuten koncem toho msíce shotovil slovník termino-

logický až po literu Z; ale stžuje si opt Rybikovi, jak velice

pracemi zahrnut jest, tak že se aktuarství pi uené spolenosti

vzdal; píše totiž dne 29. dubna 1S50: »Nevím, í jsem a í budu,

a proto hledím na všech stranách vyhovti . . , vzkázal mi také

Mitrovský, pedseda vrchního soudu zemského, abych jim nkteré

dležitjší vci jich pekládal; nemohl jsem mu to odepíti...

A tím spsobem ml jsem tyto dv minulé nedle tolik práce,

že jsem myslil, že to nevydržím. Z té píiny také odekl jsem

se úadu aktuarského pi zdejší uené spolenosti, nemoha již té

práce zastati.* Touž dobou také dovdl se, že úadu archivá-

ského u zemského soudu nedostane, a poznal také, kdo proti

nmu tajn ve Vídni pracoval, aby kýženého místa neobdržel

:

byl to dívjší vlastenec Jelen, tehda již úpln ^bachovský husar*,

o kterém Erben dne 29. dubna píše: »0 píteli Jelenovi
mohu dodati ješt to, že nevda nic proti mn snad politického,

' editel státní tiskárny ve Vídni.
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ím by mn krk zakroutil, vymyslil si lež, »že prý já toho úadu
nepotebuji, neb že mám od uené spolenosti 600 zl. jako aktuar«

— tak to zde vypravoval p. ministeriální radní Sch. dru. Stroba-

chovi. Kdybych já ml jistých 600 zl., nelezl bych jako pes a ne-

dával bych se též jako pes odkopávati.«

Poslední tato slova ukazuji nám zejm, jakou trpkostí mysl

Erbenova tenkráte byla naplnna, když sám k sob nespravedli-

vým se stal. Nebo nic od nho nebylo tak vzdáleno jako so-

bectví a podlízavost; cenil své práce podle pravé míry, že si

o úední eštinu získal veliké zásluhy, a byl oprávnn oekávati,

aby na zetel obracen byl, kde znalost jazyka eského a sbhlost

v pracích archiváských, kterou od r. 1843 ^ž do r. 1847 skvle

osvdil, rozhodovati mly. Nenávidl po celý život svj podlí-

zavosti a byl odpísahaný nepítel politických šantalv a onch
proklouzílk, kteí shrbeným hbetem a politickým licomrnictvím

nedostatek vdní a schopností nahrazovati usilují a takto posta-

vení dosáhli a dosahují, k nmuž ani mravní zpsobilosti ani v-
deckého vzdlání nemají. Trpkost v nm vzbuzená ješt více se

rozdráždila, když po vyjití slovníku terminologického nalezli se

hdé, kteí mu neúplnost vytýkali nevážíce, že naprosto možné

nebylo, aby za tyi msíce se podala práce hned prvním vrhem

úplná a dokonalá.

Rozdráždnost, která se ho zmocnila, pozná se vrn z listu

nedatovaného, jejž tou dobou psal píteli Rybikovi : »Ovšem jsem

rozhoen ... na to, kterak se se mnou naložilo. Já se byl nadál,

že mi ta práce slovníková ponkud pece za kousek zásluhy po-

tena bude a že slovo nejvyššího ') a slovo referentovo mi ústn
a Strobachovi písemn dané bude pece v sob míti zrno; tu

pijde niemný ... a pivede . . . lovka, ne sice mn osobn, ale

jinak celé Praze nechvaln známého ... a tomu se dala pede
mnou pednost s doložením, že jinak býti nemohlo. To musím

býti již prašpatný chlap, až sám za sebe se stydím. Ale moje

vina jest jiná. Praveno mi z jiného pramene, že se takových lidí

potebovati nemže, kteí pi svých národních hbstkách zstati

ano národnímu separatismu pomáhati míní. A já blázen jsem

myslil, že vzdlávaje eský terminologický slovník tím sob n-
jaké zásluhy dobudu ! . . . Co se toho spínání rukou nad vynecha-

nými slovy dotýe, toho bych já již tak nesnesl, ale ekl bych

1) T. j. ministrovo.
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vcrné, možn-li, aby se za tyry msíce té komise, kdež se teprv

materiál musel sbírati, aby se tu neho nepominulo? Kde jest

jaký nmecko-rakouský terminoloL^ický slovník, tak že bychom

z nepozornosti z nho nco vynechali? A eho oni sami, totiž

úpln sebrané terminologie nemají, kterak toho mohou žádati od

nás, davše nám tak krátkou lhtu, ano již i po tech msících

chtvše nás rozehnati ? . . . Jest-li na mn jaká chyba, jest to ovšem

jistá rozilenost a rozhoienost, již nyní jako nemoc, kteráž se

pi-i každé dosti malé píležitosti zase dostavuje a kterouž moje

rodina, a mi jí potom pokaždé líto, asto zakoušeti musí.«

Ale netoliko úsudky tch, kteí slovníku neúplnost vytýkali,

byl Erben podráždn, nýbrž také Šemberou, který na peklade

Erbenov trestního zákona všelijaké, jak pravil, opravy initi

chtl. Šembera, tehda již translator eský íšského zákonníka,

znal sice mechanickým zpsobem správn esky psáti, pekládal

také náležit, nicmén však nevniknul tak do ducha jazyka e-

ského jako Erben. Dokázal toho, když Erbenv peklad nme-

ckého: Versuchter Todtschlag — pokus zabití — mermomocí

nahraditi chtl slovem: zabíjení! Erben popuzen, že takový

nerozum také do trestního zákona pvodn od nho pekládaného

p. Šemberou vpašován býti má, ohradil se proti tomu velmi

rozhodn v list daném Rybikovi, v nmž mezi jiným praví:

»P. Šembera jest hodný, dobrý lovk, ale náramný vrtochá a

pi tom tvrd šíje, kterýž, co si byl jednou do hlavy vzal, od

toho nesnadn odvésti se dá. On má nyní ovšem náš rukopis

v rukou, mže z nho udlati, co se mu líbí — neb se mu brániti

nemžeme; ale zdali má skuten právo, co bylo zde po bedlivém

uvážení od tí osob docela na základ terminologie ve Vídni

pijaté vystaveno, samovoln zboiti? o tom pochybuji. Víte, že

bylo práv o tom : zabíjení, kteráž dle pana profesora znam.e-

nati má ,versuchter Todschlag' v naší komisi mnoho mluveno a

jednáno a že to od nás ode všech jednomysln bylo zavrženo,

akoli p. profesor od toho nechtl odstoupiti — kterak nyní tedy

mže o své ujm takového nco zmniti, co tak velmi dležité

jest, za pouhý vrtoch, který náramný zmatek, ano ješt nco
horšího v praxi zpsobiti musí. Pro Bh, toho nedopouštjte!

Pak-li se to pece stane, musím Vám oznámiti, že je zde sneseno

:

vyhodí-li pan Šembera ta slova z pekladu a vloži-li místo toho

svou falešnou libstku, že budeme proti tomu velmi protestovati,
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netoliko v novinách, ale i u ministerstva, predložíce zevrubn ve

všech paragrafech, jichž se dotyce, následky takového falešného

výkladu ; a co z toho potom p. profesorovi pijde, anebo snad

vci samé, tím my nebudeme vinni. Zákonník íšský a zákon

trestní není žádná hraka, aby se snad v nm pouhé libstky

provádly — není to žádný Zdislav Šternberk proti Tatarm
jemuž se lovk jen usmál') — zde jde na jedné stran o život,

lidský a na druhé o všecku dvru k eské terminologii a zp-
sobnosti jazyka eského k úadování, kdyžby takové vci vyšly

v zákonníku.« Tímto dtklivým napomenutím zachránil Erben,

aby taková nestvra, jako jest » zabíjení*, nepišla do pekladu

íšského zákonníka.

Akoli rok 1850 Erbenovi mnohou trpkost zpsobil, oželil

pece píkoí sob inné brzo jednak vdomím, že poctivé jeho

vlastenectví hlavn bylo na píin, že státního úadu neobdržel,

jinak tím, že mužové ve vlasti na pedním míst stojící se vy-

nasnažovali, nahraditi jemu, eho vláda germanisující mu odepela.

A tu opt byl to Palacký, který se Erbena vele ujal. Nejen že

výbor musejní dne 19. listopadu 1850 jmenoval Erbena sekre-

táem a archiváem s roním služným 400 zl., nýbrž Palacký

zvolil si jej na míst Tomka, který se stal universitním profe-

sorem, za pomocníka pi sbírání a poádání listin, zaež ze sta-

vovské pokladny též 400 zl. ron dostával. Také mimoádn
ml téhož roku dchody ; tak obdržel tetinu ze 420 zl., které

ministerstvo pikázalo tem pekladatelm obanského zákonníka,

polovici 300 zl. vykázaných dvma pekladatelm trestního zá-

kona a 152 zl. za peklady poízené v lednu a pak od msíce

dubna až do ervence r. 1850 pro místodržitelství v Praze. Též

za práci pi slovníku terminologickém byl odmnn znanjší

sumou, která mu byla tím vítanjší, an tím »aspo ponkud*,

jak Rybikovi dne 11. íjna psal, » nahradím své žen toho, co

v tchto kolotavých asích svého jmní ztratila, o kteréžto své

ztrát potud ješt nieho neví.«^) Jistého platu ml Erben vlastn

') Naráží zde Erben na pokus Semberuv v jeho spise »Vpád Mongolv«

(1841), ve kterém tvrzení Bokovo, že vítz nad Tatary nemá se jmenovati Jaro-

slav, nýbrž Zdislav, odvodoval i tím, že slovo Jaroslav do verše : »Jaroslav ves

ve krvi s oem sbrocen« se nehodí, an se tím klade o slabiku víc a že tudíž státi

má Zdislav. Šembera totiž nevdl, že v staré eské prosodii slovo »krvi« se te

jednoslabiné.

'-) Bude to bezpochyby táž ztráta, o které dne 28. února 185Ó Roštlapilovi



jen ty tyi sta, které od museum dostával, kdežto tyi sta ze

stavovské pokladny za jisté poteny býti nemohly
;

píše o tom

Rybikovi dne 22. prosince 1850: sPostavení mé pi museum

jest nyní ponkud skvlejší než prvé bývalo ; mám od museum

400 zl. a od p. Palackého z pokladnice stavovské též 4CX) zl.

(p. Tomek ml celých 600 zl.) a na ten as neml bych žádného

vyššího pání, než aby toto bylo jisté, totiž co se tch stavov-

ských penz dotýe, ponvadž jdou jen na osobu p. Palackého, a

kdyby se s tím nco pihodilo, byl bych bez nich. To není žádné

marné obávání; nebo vzte, že p. Palacký jest nyní s jednou po-

lovicí stavovského výboru v odporu pro vydání djepisu svého

v eském jazyku a ne v nmeckém; pp. Beer, Ervín Nostic a

Kuhler (bývalý magistrátní místostarosta) nechtjí míti dosti na

pouhém Wenzigovu pekladu, není jim prý dosti správný (a Wenzig

jest rozený Nmec!), ale bez pochyby nemli by z milosti nic

proti tomu, kdyby se Palackého originál nmecký do špatné e-

štiny pekládal. ekám s toužebností, jak se to rozhodne, neb

Palacký neupustí nikoli od svého v pedmluv posledního svazku

Djin eských vysloveného úmyslu, že již nic více nmecky psáti

nebude.* Obava ta, tehdáž ovšem podstatná, nesplnila se, jelikož

Erben rok na to jistého postavení došel stav se archiváem msta
Prahy. Sekretástvím musejním Erbenovi práce ovšem pibylo,

ale práce, ve které si liboval; píše Rybikovi dne 11. íjna 1850:

»Milé mi jest, že se archivu musejního odi-íci nemusím a s pot-

šením v nm neustále pracuji... Co se týe Matice, nejisté jest,

zdali ji na delší as podržím, neb tolikerým pracem (totiž archiv

zizovati. Palackému pomáhati a krom toho ješt Matici zastávati,

kdež nyní mnoho práce jest a i budoucn bude) z tžká budu

moci vyhovti a také bych rád sám sob nco asu vyhradil,

abych ve svém pracovati mohl, a tu se radji se skrovnjší

.službou spokojím.* —
Jest skuten se podiviti Erbenovi tolika pracemi zahrnu-

tému, že ješt asu ušetiti mohl na práce vdecké. Tou dobou,

totiž r. 1849 uveejnil Musejník od nho pojednání Jm.ena m-
síc a v beznu r. 1850 sveno mu k návrhu Šafaikovu, aby

psal : sviv píliš mnoho v poctivost lidskou a nejsa dosti lionn ve všech prak-

tikách advokátskych, protože se s nimi neobírám, léta 1S48 pipravil sebe aneb

radji svou ženu o iioo zl., st., které na dom tehdáž v dobré ješt hypotéce,

aspo zákonní, íde v Praze byly pojištny.*;
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kroniku Bartoše písae k tisku pipravil, kterou Matice eská vy-

dati chtla. Patrno, že Erben s Bartošovou kronikou již drive se

zanášel; nebo již dne 9. ervna 1850 píše píteli Rybikovi

:

» Pipravil jsem z dvou rukopis Bartoše písae do tisku, aby

ješt letos vyšel . . . první arch již jest vytištn — nevím, co

k tomu knží eknou. Bartoš byl horlivý Táborita, nepítel kato-

lík i tch obojetník, totiž strany pod obojí a švihá bez milosti

— spis mezi staršími jeden z nejdležitjších ve svém oboru, a
nkdy trochu rozvláný.* A dne 22. prosince píše: »Bartoše

písae tiskne se již tináctý arch a bude ho tyiadvacet arch,

do konce února anebo v beznu (1851) mohl by býti dotištn.*

V témž Hst také zmínku iní o díle T(5my ze Štítného Knihy
uení kesanského, o kterém akademický senát r. 1 848 se

byl usnesl, aby vydáno bylo na památku založení university

Pražské ped pti sty lety. Avšak neinny pípravy k tisku,

nýbrž protahováno to všelijak, až k naléhání ministra Thuna
r. 1850 v msíci prosinci staré snesení akademického senátu ob-

noveno jest; píše o tom Erben dne 22. prosince Rybikovi:

» Oznamuji, že se universita pražská konen po mnohém zdrá-

hání a protahování té vci pece odhodlala, ten spis vydati a již

i smlouva se mnou uinna jest, abych to k tisku pipravil a vedl

i ekám jen ješt písemného zmocnní. as k vydání vymen
na jeden rok, tak že by ten spis vyšel ku konci roku 185 1.«

A když Palacký koncem r. 1850 draznji nežli kdy díve na

vydání konversaního slovníku naléhal a Matice eská o záleži-

tosti té se radila a výbor, jenž redakci vésti ml, zídila, zvolen

do nho také Erben, jenž zárove se uvolil, do toho slovníka

psáti lánky právnické.

Rok 1850 na náklonku svém byl Erbenovi píznivjší, nežli

byl zaátek jeho. eho mu vláda odepela, nahrazeno mu aspo
ponkud dvrou a péí šetrnou muž v národ obecn vážených

a tím nabyl klidnjší mysli, tak že nkdy i humor pi nm se

ukazoval. Tak když na p. nastala oprava orthograíie eské zá-

mnou au v ou (ú) a w ve v, a dva výtení spisovatelé eští jí

nepijali, psal o tom Rybikovi dne 22. prosince 1850: »Co se

tch školních knh s au a w dotýe, domnívám se, že jest to

Tomkova historie, která se tak ve Vídni tiskne, neb Tomek od

svého neupustí. Nkteré školní knihy tisknou se také zde, jmeno-

vit pírodopis od Krejího pro eskou realku, ovšem ale s ou a v,



Když jsem to panu Šafaíkovi oznámil, odpovdl, že jest to sice

smutná vc, když se z úmysla takové nové písmenkáské roz-

broje zase chtjí strojiti, ale že nedoufá, že by to co rozhodlo

aneb zmnilo. Neškodilo by, aby se proti té vci psalo v ten

rozum : že au a w jest orthografie bratrská a protož kacíská,

ale ou a v že jest orthografie pravovrná, ponvadž pražská kon-

sistoí- byla první, která svj asopis pro katolické duchovenstvo

touž orthografií vydávati za dobré uznala — a chtl bych krk

vsaditi, že by takové dvody mly nejprospšnjší a nejráznjší

úinek.*') A v témž list píše piíteH : »Já bych sob nejvýše pál,

abyste se dostal do Prahy, a snad by se i Vám v tom nepokoj-

ném sídle beran lépe dailo, nežli v tom velikém pravoslavném

mst.* Na stížnost pak pítelovu, že tak nesnadno dostati star-

ších knh eských, odpovdl dne ir. íjna téhož roku : »Podivná

vc, jak nyní se po eských knihách, a zvlášt starých, velmi

pase; sotva se kde která vyskytne, nepijde-li lovk hned v první

chvíli, již ta tam a pak vandruje do Rus, do Anglian, a Bh ví

kam všude ješt. Jsou zde ádní jednatelé v té vci, židovští a

kesanští, a jeden z nejnebezpenjších, který nám brzy ani staré

knížeky — krom Museum — v echách nenechá, jest — pan

Hanka do Rus . . . Kdyby Pán Bh dal, aby si ho tam radji ce-

lého vzali a nám naše knihy zde nechali. Ale Rusi mají rozum,

vdí dobe, koho kde nejlépe užiti mohou.-)

Jen na samém konci toho roku 1850 obdržel Erben z do-

mova zprávu smutnou, že totiž staiký otec jeho jest nebezpen
nemocen; posílaje mu podporu psal dne 31. prosince ujci svému,

uiteli Žábovi: »Vím sice, že tím otci nepomohu, jako že mu snad

již nic nepomže, ale vždy se tím pece snad ješt ponkud

potší.*

Mnohonásobná práce, kterou Erben r. 1850 na sebe bral a

které také všemi silami dosti uiniti se snažil, uškodila jeho zdraví

') Viz o tom Tieftrunkovy Djiny Matice . str. 124, 125.

-) Zajímavo jest, co se o Hankovi v tom list dále praví : »Zatím se ale

na zde plete notný bi, totiž komise od nového xnusejního výboru k revidování

bibliotéky, rukopisu, sbírky mincí atd. ustanovená. Hankovi sedí na jedné stran

na krku Šafaík a Strobach, na druhé Sacher-Masoch a Vocel. Šafaík mu sice

mnoho neudlá, za to ale Strobach bére tu vc zhola podle § beze všeho milo-

srdenství a pan Hanka dostává již také skuten jakési hryzení, neb nyní v biblio-

téce pracuje ! což prvé jak živ byl nedlal. S druhé strany jest Masoch shovívavjší

než Vocel, ale až pijde k jednání, mysHm, že i to zde se napraví.«
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a ukazoval se na samém jaie r. 1851 obyejný jeho neduh, pli-

vání krve, k nmuž se družily jiné starosti a trampoty, o kte-

rých pozdji (4. srpna) píteli Rybikovi psal: » Nejisté postavení

mé i jiné nehody domácí i vnjší, ježto mne potkávaly, držely

mne takoka docela poraženého a ke všemu životu duševnímu

nezpsobná uinily mne.« Byl takto zdržován od pilných prací,

jmenovit od sepsání pedmluvy k Bartošové kronice, ve kteréžto

píin mu Šafaík dne 20. bezna 1851 psal: »Akoli Vás chu-

ravého nerad zaneprázduji, však pece jsem p. Tempskému žá-

dosti jeho nijakž odepíti nemohl. Byl u mne; tuší on horší n-
jaké poasí než jest nynjší, protož by rád s Bartolomjem ješt

za dne do bezpeného pístavu doploul. Schází pedmluva a re-

gistík. O tento se postará pan Šumavský, což ale budeme dlati

s pedmluvou ? Snad by v nynjších okolnostech i kratší, než byla

umínna, vystaila. Bude-li Vašnosti brzo možné, podniknouti tu

práci .^ Pak-li by nebylo (ehož nepeji), ku komu se obrátíme.?

Ratež to v uvážení vzíti. Peji z té duše, abyste brzo cele

okál. « —
To » horší poasí*, které Tempský dle slov Šafaíkových

vtil, byla tuhá reakce absolutismu Bachovského, který do r. 185

1

jako jen tykadla vystrkoval, ale od roku práv doteného vše-

chen volnjší, jmenovit slovansko-národní život, jako vžezžírající

polyp zniiti usiloval. Co veškeren národ eský tehda zkusil, jak

nejvýtenjší jeho mužové podezíváni, policií pozorováni, jak

všechny ústavy národní život eský podporující pronásledovány

byly, snášíme v pamti všichni. Hlavní útok namen byl proti

Národnímu museum a Matici eské a že oba tyto ústavy na

dobro eskému národu se neztratily, není to vru zásluha abso-

lutní vlády, již zajisté vle k tomu, aby eský Hd o tyto ústavy

pipravila, nikterak se nenedostávalo. Hned když Šafaík r. 1850

v Matici navrhoval, aby Bartošova kronika se vydala, pro-

nesl se, jak Tieftrunk v Djinách M. C. na str. 117 vypravuje,

Erben v msíci ervenci, když již nkolik arch tištno bylo, že

pi nepíznivých pomrech politických bylo by radno, aby Matice

toho spisu nevydávala. Následkem toho vyjednáváno s Tempským,

který se uvolil hotovou ást nákladu od Matice pevzíti a ostatek

dotisknoLiti. Obsah Bartošovy kroniky jest ovšem proti katolíkm,

avšak také proti utraquistm ; ale hled k tomu, že se tu jedná

o starý pramen k djinám eským, nelze skuten pochopiti, pro
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tehdáž tolik kiku se nadlalo, když na svtlo vydán býti ml.

Sám ministr hrab Thun dal si jej, než vydán býti sml, ped-

ložiti ;
lu-ben uslyšev to domníval se, že vydání se zapoví

;
psal

s strany toho dne 4. srpna 1851 Rybikovi: » Pikládám tuto

také jeden exemplá Bartošovy kroniky. Jest to jeden z tch

velmi málo exemplá (totiž 5), ješto jsem na své nebezpeenství

od knhvazae na lístek vzal, abych ten spis, kterýž vzácnjší

bude svým asem než Ješínv Dalimil (jehož se 10 ex. zacho-

valo), od záhuby vysvobodil. Nemyslím, že ten spis svtla bo-

žího spatí, jak vci nyní stojí. Vyžádal si ho totiž sám pan

ministr vyuování, že ho preta rozhodne, má-li se vydati ili nic.

A takto dej Pán Bh dobrou noc!« Ale obava Erbenova byla

marná; Bartošova kronika vyšla ješt téhož roku.

Toho roku vyplnilo se také konen pání Erbenovo dostati

jisté stálým platem spojené postavení: dne i. srpna 1851 zvolila

jej obec pražská mstským archiváem s roním platem 1000 zl.

st. Píše o tom dne 4. srpna píteli Rybikovi : »Ze se mi toho

žádaného úadu archiváského u Pražské obce již nyní konen
dostalo, jest Vám známo. Toto zvolení stalo se ne bez jakési

demonstrace proto, že jsem již dvakráte hanebn se žádostí svou

mnohem skromnjší byl odbyt. Celá nmecká strana bez výjimky

mi dala své hla.sy, tím ukázavši, že jsem konservativní, eská ale,

aspo díl její radikální, byla dlouho na rozpacích, než se konen
též k mé stran rozhodla. Takto jsem dostal 68 hlas proti

dvma.

«

Tím, že Erben se stal úedníkem na pražské obci závislým,

podržel dosti volnosti psáti i dále jazykem eským, kteréhož

jazyka v pracích literárních užívati tehdejší vláda za veliké pro-

hešení svým úedníkm piítala. A protož považujeme to za

prospch literatury eské, že mu roku 1850 místo archiváské pi

pražském soud zemském propjeno nebylo. Jako úedník obecní

pracoval bývalou pílí a pi tom klidnjší myslí nemaje již toHk

starosti o svou a rodiny své budoucnost.

Sbírky listin, kterou jako výsledek tyletého badání v archi-

vech eských v museum založil, a ostatního materiálu listinného

užil po chvílích, aby znenáhla sestavoval regesta diplomatická

k djinám eským. Práce mu sice pomalu ale ustavin pod ru-

kama pibývalo, tak že 4. srpna 185 1 píteli Rybikovi psáti

mohl : »Nyni pomalu pipravuji k tisku Regesta diplomatica
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et epistolaria regiii Bohem iae dil první annorum 745
až I253.« A tisk toho díla a poízení rejstíku jej zamstnávalo

do r. 1855, nicmén byl i jinak literárn inným. Tak r. 1852

vydal Tomáše ze Štítného knížky sester y o obecných
vcech kesanských a ujal téhož roku práci pebírati ma-

teriál k druhému svazku Výboru literatury eské; jsa však za-

mstnán jinými pracemi a vida, že pomry politické nepály dosti

volnosti tiskové, nevnoval mnoho asu této nové práci, s kterou

se teprve r. 1856 opravdovji a vydatnji zanášeti zaal. Tím
pilnji pracoval o regestech a láncích pro encyklopedický slov-

ník. Co se týe onch, dává Rybikovi dne 11. ervna 1852 zprávu,

že se tiskne již jedenáctý arch; za to však práce, jež mly pi-

jíti do slovníku, odložiti musil stranou, jelikož Sbor Matiní se

usnesl, na ten as Slovníku nauného nevydávati. K píinám toho

usnesení, které Tieftrunk ve svých Djinách Matice eské na

str. 140— 144 pivádí, druží se jiná, kterou z listu Erbenova dne

II. ervna 1852 Rybikovi daného poznáváme: í Dokládám, že

se slovníka encyklopedického, jehož vedením se p. Palacký za-

nášel, na ten as sešlo. Takto se vyplnila vle jistého pána víde-

ského, kterýž se byl o to zvlášt zasadil (akoli nevím pro.-),

aby to dílo nevyšlo na svt, ba ani nadje k svtu nemlo. Neb
se o to zde ped nkterým asem zvlášt ucházel u úd mati-

ních a byl také za tou píinou u mne. Ale já jsem nenaklonil

ucha k žádosti jeho, ani jsem nemohl jeho dvody pemožen íjýti

a tak odešel pojav v svém srdci hnv ke mn a kdykoli potom

zas do Prahy pijel, nikdy mne za hodná neuznal ukázati se.

Také dobrá! Tu také mají svj poátek všecky zdejší roztržky;

ano jsou nkteí páni, ježto jen Palackému postavení své nynjší

a že v kalu všednosti neuvázli, dkovati mají, a nyní by ho, by

bylo možné, rádi utopili, všech prostedk k jeho snížení užíva-

jíce a ze všech spoleností prostedky nevelmi poctivými ho vy-

strkujíce, až se nyní již také o to jedná, aby ho z výboru musej-

ního dokonce vyhodili, akoli Palacký sám jediný tento ústav

byl stvoil! Bh jim za to odpla!*

Ukazuje se z tchto slov i vdnost Erbenova k Palackému

i trpkost proti tm, již absolutismu za nástroj se propjovali,

který Palackému každé psobišt urvati usiloval ; Erben však pa-

mtliv jsa, že Palacký vždy pátelsky se ho ujímal a se byl jej

podporoval, zachoval slavnému djepisci vdnost srdenou a lnul
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k ncmu i tenkráte, když tém všichni Palackému se vyhýbali,

aby pi vládé absolutní v podezení a nenávist nevpadli. Nelze se

tedy diviti, že Erben, který víru politického nikdy nemiloval a

všeho, co by v tábore národním roztržky psobiti mohlo, se štítil,

velice na ty toužil, kteí vdce národu nevdn a nešetrn se

dotýkali anebo na ústavy doráželi, jež národnímu životu b3'ly

základem a podporou.

K ústavm tm náležela po výtce Matice eská, jež za doby

té v psobnosti své velice b3'la obmezena absolutismem germani-

saním ; mnozí spisovatelé ustáli úpln od prací vdeckých a lite-

rárních vbec, tak že tém nic kloudného nebylo, co by stálo

za vydání. Nedostatek ten za vinu kladen byl Matici, kterou si

pak nkteí horkokrevnjší kritikové v novinách oste nabírali ne-

vdou :e nebo vdti nechtíce, že hlavní a tém jediná vina zá-

leží na absolutismu a znemravujícím vlivu jeho ve spisovatelstvo

eské. Kdo Prahy vzdálen žil, neml pravého o vci té názoru;

veejn proti lánkm Matici ostouzejícím psáti, nebylo tak snadné

již proto, že neodvislého orgánu nebylo, který by obranu Matice

byl pijal. Nezbývalo tedy le Matici brániti soukrom a to inil

Erben, kdekoli k tomu píležitost se naskytla. Tak psal dne

7. dubna 1853 píteli Rybikovi: »Tážete se mne s strany V3'-

boru. Ovšem tomu tak, že ke spoádání druhého dílu od sboru

matiního ustanovení jsou pp. Šafaík, Tomek a já. Ze se to

množství materiálu tak rychle, jak sob mnozí, a s právem, pejí,

sebrati nedá. tomu snadno každý moudrý porozumí. Ale k tomu

také není žádného hluku ani ostouzení v novinách potebí; neb

se to i bez toho stane a tím se nikoli vc neuspíší — ovšem ale

mohlo by se snadno státi, když by se neustale dovádlo na ny-

njší sbor, že by pak jim Hdé jiná opatení uinili, ale zajisté ne

k uspokojení tch, kteí nyní dovádí. Nepravím to bez píiny,

neb Matice jest i bez toho sl v oích a píležitost je vždy vítána.

Ze pak se nyní zarazila ponkud innost matiního sboru, to má
své dobré píiny, o kterých však psáti nemohu. Vytýká se, že

se takové neb takové spisy nevydávají. Ale í pak je to vina,

sboru.- nebo spisovatel, že jich nepodávají k vydání.- Sbor vy-

psal ped málo lety ceny — ale ani jedna kniha na to vyzvání

nepišla! Jsout jistí lidé, kteí vždy rádi kií; v minulých letech

mli jinam výpad kiku svého, njmí pak, když ta díra jim za-

strena jest, obracejí se tam, kde jim nikdo nebrání, ano naopak
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stavení lid sboru matiního, že by se jich vtší díl rád pod-
koval z toho uradu a já též — kdyby se každý neobával, že

by tím ústavu tomu uškodil. Jsou však také i jiné píiny
toho ostouzení. Lidé, kteí Maticí podali spisy své k vydání,

ale ty pijaty nebyly pro jich chatrnost, ti nyní také nejvíce

dovádí na Matici. A mezi tmi jest bohužel! také professor

Hanuš, kterýž ovšem také nemalý díl toho pohoršení na

sob nese. Podal totiž Matici svj nakvap sepsaný spis o pí-

slovích. K posouzení dostal ho Storch a já. Štorch posuzoval ho

více v podrobnu, já v pehledu celku — aniž jsme se byli o to

umluvili, a výsledek byl jeden, totiž ten, že bychom se tím

spisem obecenstvu velmi málo zavdili. Já však nad to udlal

pece návrh, aby se aspo to z nho vybralo, eho se k ela-

kovského Mudrosloví (které p. Hanuš v tomto spise za žádné

Mudrosloví neuznává, nýbrž jen za materiál k mudrosloví, kteréž

on pipravuje) nedostává, totiž pedmluva, literatura a rejstíky.

To také bylo pijato ; ale pan Hanuš náramn ádil a všem nám
ne po filosoficku nadal . . . Ale dost o tom, nedá se vše psáti.

Prvé mli jsme samou botaniku a nyní by nás chtli zasypati

samými píslovími.*

Hanuš toto nepijetí svého spisu velmi tžce nesl, tak že

v nm proti Erbenovi se zrodila jakási kyselost, jež tomu všelijaké

nepíjemnosti zpsobila. A nad to více: eho Erben se obával,

stalo se skutkem roku následujícího, kde Matice ješt více vládou

byla sevena než díve, o emž však zde šíiti není potebí, an

Tieftrunk v díle svrchu doteném na str. 149 a si. o tom ob-

šírn a dkladn jedná. Avšak Erben sám, se byl, vnoval síly

své Matici, jednak jako len sboru matiního jednak podáváním

jí spis na vydání; tak vyšlo v Musejníku na r. 1853 pojednání

od nho Sašové v Praze, r. 1854 první svazek Krištofa
Haranta z Polžic cesty do s v. zem, kteréhož spisu svazek

druhý vyšel r. 1855. Ale mimo to osvdil píli svou tím, že

nejen v tisku regest se piln pokraovalo, nýbrž že také od doby

té, kde velesmutné pomry v Praze trvaly, tím úinnji sbíral

povsti národní všech slovanských kmen. Hledal patrn útchy
v tehdejších trudných pomrech a hledal jí tam, kde se mu život

slovanský v pvodní naivnosti a tudíž neporušenosti zjevoval.

Za touž snad píinou, pozapomenouti ponkud na smutnou prosu
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života, kterou národ tehda byl tížen, prohlížel básn v mladším

veku skládané, jež r. 1853 pod jménem Kytice vydal. Pise o

tom pi-íteli Rybikovi dne 15. února 1853: »Pí-ijméte tuto la-

skav exemplá básní dílem sebraných, dílem dodlaných neb

opravených, kteréžto ale všecky z oné doby života mého pochá-

zejí, když jsem ml ješt chu verše stloukati.* Exemplár Kytice

také pozdji pijat byl do bibliotéky císaovny Alžbty.

Jsa takto zabrán do prací mnohonásobných, aby smutné po-

city z tehdejších neutšených pomra vycházející utlumil a ohlušil,

byl nemile z nich vytržen nai-knutím, že jeho vinou bibliotéka

uené spolenosti mnohou škodu vzala. Byly nedostatky pri té

bibliotéce, které povstaly hlavn r. 1848, kde si každý vypjo-
val knihy, aniž to bibliotékái oznámil ; mimo to uvedeno mnoho

v nepoádek v onom rozkvašeném roku, an pístup k bibliotéce

volný byl také nelenm. Kd^^ž se Erben, jenž jako aktuár uené
spolenosti také bibliotékáství zastával, r. 1850 z Vídn z prací

terminologické komise vrátil, poídil katalog a vzdal se pak biblio-

tékái-ství, jež spolenost na profesora Hanuše vznesla. Ten když

se v úad uvázal a pozoroval, že mnoho dl jest neúplných, pro-

nášel se o vci té všelijak a dosti neprozi-eteln, tak že mínní

povstati mohlo a také již povstávalo, jakoby ty nedostatky vinou

nebo snad malversací Erbenovou se byly sbhly. Když takové

povsti ucha Erbenova došly, byl nejvýše rozilen a podal spo-

lenosti obranný i vlastn stížný spis, v nmž oste a bez obalu

prof. Hanuše za pvodce tch urážlivých o sob zpráv jmenuje,

celý prbh, jak se s bibHotékou od r. 1841, kde Erben ízení

její pevzal, a jmenovit r. 1848—50 dlo, vykládá a rozhodn

žádá, aby se mu dvody, jichž soudní ád pedpisuje, dokázalo,

že bibhotéka vinou jeho škody vzala, které pak nahraditi chce
;

kdyby pak to se dokázati nedalo, aby mu spolenost dala v pí-

in té absolutorium a vyjádení, že Erben defekty bibliotéky

vinen není.

Spis, ve kterém ne jedno horlivé slovo proti prof Hanuši

se pronáší, uvažován od starších len spolenosti, kteí se vy

jadili, že všechno, co Erben v nm praví, na pravd se zakládá

;

spolenost tedy vydala Erbenovi vyjádení dané dne 14. bezna

1854^ že on defekty v bibliotéce vinen není. Erben byl tedy

z náku úpln oištn; ale napnutost mezi ním a Hanušem tím

se ovšem nezmenšila. Erben spor takových, z nichž vzejíti mohla
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osobní nechu a nenávist, nikdy nevyhledával, anobrž vší silou

k tomu pracoval, aby všichni praví vlastenci pevn k sob stáli.

Za tou píinou také litoval nedorozumní a zvláštních okolností,

pro které leckterý zasloužilý z dob dívjších spisovatel Palackého

se vzdaloval, a za tch trudných as byl on snad jediný, který

k nmu docházel, a vdl, že policie piln sledovala, kdo Pa-

lackého navštvuje ; tak se odmoval absolutismus muži, jenž

uinil výrok : kdyby Rakouska nebylo, musili bychom je utvoiti 1

Píše Erben o svých návštvách u slavného historika píteli Ry-

bikovi dne 20. srpna 1854: »Co Vám pan oznámil o p. Pa-

lackém, že by on totiž ml njaké nov nalezené zprávy k životo-

pisu Viktorina ze Všehrd, divno mi jest, že o tom já pranic ne-

vím, kdežto já, a ne velmi asto, však pece nkdy (bohužel

podtají !) k p. Palackému docházím, on pak kdyby co takového

ml, zajisté by toho netajil, jakož jeho obyej jest, že nikam ne-

chodí a s nikým nemluví, jak mi výslovn ekl, proto, aby jiných

nepivedl v rozpaky, když by se vidlo, že s nimi co initi má.

Zatím jej ale pece tší, akoli se jaksi tomu diví, když ho nkdo
navštíví, že se totiž osmlil, k takovému odsouzenci veejného mí-

nní as nynjších se piblížiti.*

Byla tehda v Praze velmi dusivá atmosféra politická, která

veškeren život duchový, politický a mravní tížila; vdlo se, že

tajná policie tisíce svých oí a uší všude má, že také lidé díve

k vlastencm poítaní jí službami se propjují, tak že nebylo

divu, když málo komu a jen tomu se vilo, s kým lovk, jak

Arabové íkají, nkolik kbelc soli sndl. Kdo nechtl u policie

v podezení pijíti, že jest státu nebezpený, musil se vysíhati

tch, kteí za panslavisty byli považováni, a kdo nechtl u vla-

stenc vzbuzovati obavu, že jest tajným udavaem, nesml mnoho

veejn ve spolcích se ukazovati nebo jaksi okázale »panslavi-

stm« obcovati, jinak platilo o nm: Hic niger est, hune tu Bo-

héme caveto. Protož tehda nejlepší synové vlasti vedli jakýsi

poustevnicí život, z nhož jen k vli úednickým aneb jinak ne-

vyhnuteln potebným pracím vystupovali; život ten inili si

snesitelnjším bu piln pracujíce vdecky anebo umní se oddá-

vajíce. To také inil Erben, který znaje tajná osidla policie málo

komu tehda dvoval a prázdný mimo úad svj as jen doma

trávil a pracoval nejen o svých vcech literárních nýbrž také

radou svou pispívaje pátelm, kteí za ni žádali. Když mu pítel

4
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Roštlapil dne 24. listopadu psal, že veda samotáský život veršo-

vané obrazy ze života sv. Petra sepsal, žádaje jeho, aby je pe-

etl a úsudek o nich podal, odpovedl jemu Erben dne 6. pro-

since: »Va.še sebe uzaviení mohu sobe sám dobe vysvtliti.

I nám se tu nevede jinak ; chce-li lovk ujíti a teba nevdo-

mých píin ke všelijakým mrzutostem anebo snad i k nemu
nad to horšímu, musí se sám v sob zavíti, nikam nechoditi,

nikomu neviti podle starého pravidla ímských právník: Oui-

libet praesumatur malus, donec probetur bonus ! Než nechme toho,

o tom se ani bezpen psáti nedá. V takovém položení vcí není

nic lepšího než najíti si njakou práci domácí, která lovka tší

;

a tudíž Vám nemohu než schvalovati, že jste se pustil na pole

básnické v oboru svém, ano jistou mrou Vám toho závidím, neb

i sám bych rád také nco podobného podnikl, by bylo možné.

Ale tak jest, lovk si dlá naped všelijaké a mnohé plán)',

které by chtl vykonati, obyejn ale zstane jen pi plánech.

Pkná látka by byla poeticky vypracovati dje truchlivé rodu

Vršovcv, toho ze všech stran právem neprávem hanobeného

rodu, na zpsob jako Mickiewicz vylíil Konráda Wallenroda.

Myslil jsem jednou na to, ale nyní již pustil jsem tu myšlenku

mimo sebe, vida že sotva dokonati budu moci toho, co mi bližšího

a vbec snad také dležitjšího jest. Když pejde rok tyrycátý

vku, pak všelijaké vysoko vzletné nadje schlípí kídla a lovk
vidí, že eho potud nevykonal, ne mnoho potom vyvede.*

Bohužel, že tušení Erbenovo zde vyslovené se vyplnilo : ne-

jen že látky básnické o Vršovcích nespracoval, nýbrž nedospl

také k tomu vylíiti zvyky a obyeje slovanské, jichžto popsání

íkaje za životní úlohu svou považoval. Arci naléhaly na tehda

také jiné dležitjší práce; tak pedkem namáhavé a velmi ob-

tížné sestavování rejstíku k Regestm a mimo to sklíena byla

mysl jeho nemocí v rodin a neduhem vlastním, chrlením krve,

jež se pi nm v msíci ervenci 1854 ukázalo. Píše o tom dne

28. srpna 1854 píteli Rybikovi : »Práce v rejstíku k Regestm
nenadále mi se o dv nedle protáhla. Honil jsem to totiž mocí

chtje rád brzy ku konci pijíti, až se mi zase ukázal nemilý host,

totiž chrkání krve, které nkolik dní trvalo, i musil jsem všeho

nechati a skoro dv nedle tak jsem prozahálel.« A píteli Roš-

tlapilovi píše 6. prosince 1854: j>Co se zdraví dotýe, již Vám
pan dkan ekl, že jsem letos zase byl velmi churav; ale nyní
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již Bohu diky zaínám se trochu zotavovati, protože práce, která

mne moila, již trochu ulevuje, jenom kašel mi ješt zstal, jakožto

stálý pamatovatel anebo budíek, že mám se na pozoru míti ped
souchotinami — kterým však konen predce neujdu.«

Ale pres všecku churavost pracoval staten dále o rejsti-íku

k Regestm, tak že toto dlouho od vlastenc oekávané dílo po-

átkem r. 1855 na svtlo bylo vydáno. A sotva že Regesta se

vydala, již ml práce jiné ped rukama neítaje uených zpráv,

jež jsa o n žádán uencm posílal, zvlášt uencm ruským,

s nimiž, jako na p. s Hilferdingem a Srznvským horliv si do-

pisoval ; též Semberovi posílal píspvky k djinám literatury

eské. I píteli Roštlapilovi prohlížel veršované obrazy o sv. Petru

;

a nad to ml také úastenství v redakci asopisu »Obzor«, do

kterého asto menšími lánky, zvlášt kulturními obrazy z historie

pražské pispíval. Tak stíhala jedna práce druhou a pi takovém

zpsobe života nelze se diviti, že Erben ukován jsa ku psacímu

stolku málo kdy za brány pražské vycházel. Píše s strany toho

dne 18. ervna 1855 píteU Roštlapilovi: »Jest mi skuten mílo,

že jste cestu svou do Prahy na srpen odložil. Hodlám sob totiž

v srpnu také od úadu svého na nkterý týden dovolení vzíti a

pak budeme pohodln moci procházky a projíždky dlati okolo

Prahy, neb já sám tu na blízku mnohých pkných i znamenitých

míst neznám jako ku p. nikdy jsem nebyl v Levém Hradci, »ubi

christianitas incepta est«, a pece to po železnici jenom skok a

krajina prý krásná; na Okoi také jsem nebyl, a to jen ti ho-

diny cesty vzdálí. Avšak tuto dlám sob plány a tším se na-

ped jako dcko na svj píští svátek — a když pijde as, kdo

ví, jaká mi v to zase pijde pekážka, že snad z Prahy ani sé

hnouti moci nebudu. Tak se mi to stává obyejn a nadje mi

jest jako tak eená lucerna hadího mlíi — nepatrný vtík ji

rozprášil Le bu jak bu, pijete kdy chcete, jen když pije-

dete; i bude mi to vždycky potchou v tch rozliných trampo-

tách zdejšího života.* Skuten téhož léta navštívil Vinaického

a s pítelem Roštlapilem prohlížel se, jak si byl pedevzal, po

pražském okolí.
')

Jinak ale vedl svj samotáský život dále, jelikož tehdejší

pražské politické a literární pomry lidumilovné mysli jeho se

') o sv. Havle r. 1855 pesthoval se z bytu v Žitnobranské ulici do ulice

Zahradní Ó05—II.
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nelíbily; Musejník od mnohých kiive posuzován i na Matici beze

vsí podstatné píiny dosti nešetrn naráženo. Píše v príin Mu-

sejníku Rybikovi dne i. dubna 1855: ^Strany Musejníku musím

oznámiti, že všecken ten hluk, že by se byl od úele vdeckého

odvrátil a jaksi zdemokratisoval a nyní, že by se zase od toho

ustanovení bylo odstoupilo, bylo skuten jen pouhé tlachání,

pošlé od lidí rozliných a z rozliných úmyslu. Musejník nikdy

se od vdecké tendence své odchýliti nechtl, a že by se to bylo

kdy ustanovilo, je pouhá lež;') ale tolik je pravdy v tom, že se

chtly nkteré nezáživné lánky z nho vylouiti, které jdou pod

jménem vdeckým, ve kterých ale mimo plnou hubu vdeckých

frásí skuten nic vdeckého ani užiteného není. A ti pak lidé,

jichž se to týkalo, ten celý hluk zpsobili a zatím dokázali toho,

že máme nyní pri všech sezeních dohlídku, jíž jsme prvé vždy

byli prosti, kteréž se však ovšem nikoli ostýchati nepotebujeme.

Úmysl náš byl, aby se Musejník zlepšil a takovými mnohými ne-

chutnými škvárami se nezaplavoval, a od toho ustanovení se po-

tud neustoupilo; protož lež také jest, že by se bylo jaké snesení

vzalo zase zpátky. Zdali ale Musejník skuten stane se tím lepší,

— o tom sám pochybuji. Jsou to vci, o kterých by se mnoho,

pemnoho mohlo mluviti. Bh to naprav ! Sami jste nco toho

zkusili, lánky tam podavše, a takových stížností jest na všech

stranách dosti.
«

'-)

Také na Matici inny podobné útoky, jako roku 1853;

píše o tom dne 10. ledna 1856 Rybikovi: >Co se týe lánku

dr. M. v Pražských novinách proti Matici, uhodl jste, že nebyl

z istého úmyslu psán. Pan M. podal totiž jeden díl svého stroj-

hictví Matici krátce ped schzkou, žádaje, aby se hned pi té

první schzce rozhodlo, zdali bude pijat; (jiné všecky vci dá-

vají se posuzovati dvma znalcm — tak toho žádají pravidla a

potud nikdo se z nich ješt nevynímal —
)

; když se mu odpo-

vdlo, že to jest proti statutm, rozhnval se, vzal si svj ruko-

pis a dal jej na svj náklad vytisknouti. Zdá se ale, že špatn
pochodil, a proto si vylil v Pražských novinách zlost. Tu jest

') Rybika totiž psal Erbenovi dne 11. bezna 1855: »Že se Musejník na-

vrátil — co se obsahu týe — dle usnesení výboru matiina k svému pedešlému,

ili lépe eeno, dosavadnímu zpsobu, bylo nám velmi milo ; a díky Vám za to

všem, kdož jste k tomu hlasem svým piinili.

«

'^) Viz Tieftrunk Dj. M. . s.r. lóo— lól.
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klí k onm návrhm, které tam iní. Dr. M. jest sic jinak po-

ádný muž, ale nezná nic než svou vdu; ani se naped neohlídl,

jak vlastn Matice zízena jest, sic by byl nemohl tolik falešných

dat (jako o tch 5000—6000 exempláích atd.) napsati
;
podobá

se lidem, kteí sedíce za kamny a svta neznajíce chtjí jej opra-

vovati. Jemu se to vbec za zlé nemá, ale redaktorovi, že takové

lánky pijímá a nad to ješt tak poznamenání k nim pi-

dává, že mezi 100 zakladateli 99 téhož jsou pesvdení.*
Píteli Rybikovi, kterého každé znamení životního ruchu

v literatue zajímalo, dával Erben také potšitelné zprávy, kde-

koli píina k nim — tehda ovšem ídká — se ukazovala. Sdílí

se s ním, jak jeho vlastní práce, jako sestavování druhého díla

Výboru literatury eské, sbírka národních povstí pokraují,

anebo jiné, jako Die P r i m a t o r e n der k «) n i g 1. A 1 1 s t a d t

Prag, k nimž Rybika Erbenovi vzácnými zprávami pispl,

zaátek berou, a ohlašuje mu, kde co dležitjšího, nadjného

v literatue vzniká. Tak ohlašoval Rybikovi dne 10. ledna 1856;

sMezi novinkami literárními mimo Matici snad nejvíce bude za-

jímati Djepis eský od Zeleného, kterýž nyní práv spisuje, ano

první ás až k dob husitské již má hotovou. Prof. Zelený ne-

psal sice ješt nic pod svým jménem, ale že se dobrého od nho
nadíti jest, za to ruí úvodní lánek k Obzoru, kritika Lady

Nioly a jiné podrobné lánky. Úel jeho pi tom djepisu jest,

netoliko aby jen vypravoval fakta, nýbrž aby je píjemn vypra-

voval, zpsob má býti asi takový, jakýž u Francouz obdivujeme,

kteí vc dkladnou také píjemn podávati umjí. A taková

kniha zvlášt pro vzdlaný mladý vk bude velmi píhodná, neb

Tomkova historie jest píliš suchá a Malého píliš prostá. O Pa-

lackého historii nemluvím, ta jest jako evangelium; ale mladému

vku pece trochu obšírná pichází, neb rádi by to mli vše jen

in nuce a také trochu pocukrované. Dále zamýšlí Zelený sepsati

Kollarv životopis a vbec jeho psobení vylíiti, sbíraje k tomu

materiál. Není-li Vám povdomo, zdali jeho vdova má njaké

jeho dopisy a jiné pomcky a nechtla-li by je a s jakými vý-

minkami k tomu propjiti.^ Není mi povdomo, že by kdo jiný,

zvlášt ze Slovák, životopis jeho pipravoval, a vždy bylo by

pedce dobré, aby sepsán byl, aby se tak nestalo jako Jung-

mannovi,
')

jenž potud žádného poádného životopisu nemá ; aneb

1) Jungmannv životopis, jak známo, sepsal pak Zelený tak výten, že
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jako elakovskému, jehož životopis dosti chatrný jest. A také

práti by nebylo, aby to psal Slovák; neb ti lide bez vášní a ná-

ruživosti ani hnouti se nenaohou a vypadlo by to vždy strannick

bu na tu neb onu stranu.

«

A z jara r. 1857 témuž píteli Rybikovi dává zprávu o

podniku literárním, jímž zárove vlastenectví mohutn mlo býti

podncováno a kríseno : » Oznamuji, že se zde chce utvoiti hlavn

psobením dr. Riegra »eský Plutarch* ; mají to býti životopisy

nejznamenitjších muž eských, moravských a slovenských,

pokud se tito hlásili a hlásí k echm ; vyjde asem pozvání

k spisovatelm o píspvky t. hotové lánky životopisné do té

sbírky a spolu také jakési pedchozí rozdlení práce, aby snad

dv osoby zárove s touž vcí zbyten se nemeškaly. Ostatn

neopomenu Vašnosti o tom další vdomost dáti a spolu Vás za

spolupracovníka poprositi, až se jen tato myšlenka lépe zkri-

stalHsuje.* —
A posavadní život Erbenv byl dosti starostmi obtížený,

ana vlastní churavost bezpen do budoucnosti hledti mu ne-

dala, pece se strany druhé dožil se blažených okamžení dosti

vida, že nejen nejvýtenjší mužové v národ si ho váží, nýbrž

že také za hranicemi vlasti jeho snahy a zásluhy vdecké uznání

docházejí; tak jej zvolila roku 1854 Linéejská spolenost v Lyon,
f- 1855 geologický ústav ve Vídni lenem, r. 1856 na jae stal

se lenem carské veejné bibliotéky a na podzim téhož roku do-

pisujícím lenem imperatorské akademie nauk v Petrohrad. Ale

nejblaženjší chvíle trávil ve svatyni rodinné, v domácnosti své,

v kruhu zdárných tí dtí a milované manželky, jež jemným citem

svým a laskavostí srdenou ve mnohých trudech nemocí jeho a

politickými bhy zpsobených jemu tšitelkou bývala. A do to-

hoto milého kruhu zasáhl r. 1857 osud rukou velmi tvrdou a

ukrutnou. O vánocích r. 1856 totiž zaala manželka Erbenova

churavti a záhy se ukázalo, že nemoc podstatou svou jest velmi

nebezpená, ba nezhojitelná. Po prvé o tom zprávu dává píteli

Roštlapilovi dne 3. února 1857: »Již asi ti nedle žena moje

z domova nemže vycházeti pro spuchlou ruku z píin rheuma-

tických.« A 2. bezna témuž píše: »Žena moje posud nemocná

jest a Bh ví, kdy to vezme konec a jaký! Dr. ejka mi jaksi

dvojnásobn nám želeti jest, že smr mu pekazila' vylíiti život a psobení KoUá-

rovo, k emuž mnoho materiálu byl sebral.
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prohodil, že by to mohlo býti nco rakovitého, od ehož Pán

Bh uchovej. Dr. Podlipský, náš obyejný léka, tší, že to ta-

kové býti nemusí, ale že to mohou pouhé žláze býti. Na každý

zpsob bude se to po celé léto táhnouti a již to trvá na tetí

msíc — a tak z mé letní vyjížky z Prahy, na niž jsem se tak

tšil, sotva co bude!« Touž dobou psal také Rybikovi : » Tážete

se, jak jsme užili letošního dlouhého masopustu } ba vru smutn
— a ješt smutnjší asy mi tuším nastávají! Moje manželka po-

ala ped vánocemi churavti ; otékala jí pravá ruka. My se toho

píliš nelekali, domnívali jsme se, že to nco rheumatického. Po-

zdji ukázaly se pod paždí bulky, já povolal hned doktory ejku
i Podlipského a ti se bez pochyby ne bez píiny obávají, že by

to mohlo býti nco rakovitého. Ruka již tak oteklá jest, že ji ne-

ustále jen v položení držeti musí, a bolest hrozná ! Pomyslete si

mou ouzkost a starost — ti malé dti a k tomu holky !«

Listy Erbenovy z doby té jsou plny starostí a obav, nejen

pro možnou ztrátu milované manželky nýbrž také pro dti, kdyby

osiely. Pátelé ovšem jej tšili, jmenovit spanilomyslný Roštla-

pil, který jako pravý pítel a pravý knz útchu mu skýtal ; tak

psal Erbenovi dne 6. bezna 1857: »Váš list mne zkormoutil;

ovšem jste již minule podotknul, že Vaše paní trochu churaví,

ale že by to již tak dlouho trvalo, jsem nevdl, aniž pak o tom,

že by nemoc její povážlivjší povahu na se bráti mla. Bohdá že

tomu tak nebude, jak sám dr. Podlipský soudí, jemuž se v té

vci úpln dvuji — a snad i to možné jest, že se nemoc, jak

se domníváte, trochu protáhne, nežli z koene vyléena bude.

Proež bute jen dobré mysli, s pomocí Boží a lékaskou doufám,

že nastávajícím jarem se všecko polepší a ehož se bojíme, že

zbyten toho jsme se báli. Vím ze své vlastní zkušenosti, že nej-

prvnjší léka pražský r. 1844 o mn napsal mému venkovskému

ordináriovi, že sotva podzimku píštího dokám — a aj ! já s po-

mocí Boží až potud v nadji na mnohá léta prodloužilá žiju I Pry
tedy se vší starostí a obáváním se. Já Vám povím : dostanu-li

faru opoenskou, pošlete paní s Boženou ihned ke mn, já jim

pipravím dva pokojíky, každého dne budou moci jíti do panské

zahrady na 1 — 2 hodiny, by se erstvého vzduchu hodn napolí-

kaly. Lékae máme dva zde, starého praktika Skuherského a pana

Kampelíka, a ti a napovídají, ím by si píroda pomohla, tato

nejlepší, samoinná pomocnice a uzdravitelka nemocných ....
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Ostatn: Sursum corda! nesloží na Vás Pán zajisté vtšího be-

mena, jehož byste nemohH snésti ; tak víme, tak doufáme a do-

vra naše zahanbena nebude.

«

Erben vdn pijal tato slova potšující, jichž srdce jeho

rozbolestnné velice potebovalo; odvtil dne 13. bezna píteli:

»Dkuji Vám srden za poslední potšující psaní, co se nemoci

mé ubohé ženy dotyce, nebo potchy skuten mi je potebí, již

pro ty dti, aby se nestaly dvojnásobnými sirotky. Pemáhám se

jak mohu, ale nadje den ode dne více pozbývám — jen zázra-

kem by snad mohla býti pomoc. Nejtžší mi jest, vidti ji trápiti

se v tch bolestech!* Pítel jej opt tšil srden, ale pi tom

moude, an útchu svou také vztahoval k tomu nejsmutnjšímu

pípadu, kterého Erben nejvíce se bál; píše mu Roštlapil dne

21, bezna: »Pán Bh Vás tžkou ranou navštívil, cítím zárove

s Vámi tu bolest a tak rád, jak rád bych Vám pomohl, kdybych

vdl a mohl Vám pomoci. Není-li u lidí pomoci, u Boha jí hle-

dejte, u Boha jí hledati chceme, aby, srovnává-li se to s jeho vlí

nejsvtjší, rychlé pomoci té dobré matince propjiti ráil. A ne-

mže-H Otec nebeský a Pán nejmoudejší po vlí nám uiniti,

ó tož a nám dáti ráí své milosti, abyste tu strast a bolest mohl

snésti zmužile, po kesansku. Pokome se tedy pod mocnou ruku

Boží, kteráž dopustí ale nikdy neopustí — neopustí ni Vás ni

dítek Vašich. A proež, píteli milý. Bohem a v Bohu se po-

silte, abyste se zmužil, pamatuje na to, že jste otcem dítek ješt

nezaopatených, jimž, kdyby Bh matky k sob povolal, i otcem

i matkou zárove napotom býti musíte ; a dá Vám Pán Bh své

síly, abyste dítkám svým po mnohá ješt léta na živ byl a jich

mohl zaopatiti, by i matky nemly, pro niž jejich i Vaše srdce

pláe a žalostní. Neb podávaje se pílišnému hoi, jak snadno

byste mohl sám do tžké nemoci upadnouti, a což by si potom

ta ubožátka poala. Proež : sursum corda ! a odtud do srdce i síla

i potcha splyne, a se dje, co dje, a to dojde by i na ten

nejžalostnjší konec!

«

Dne 7. dubna píše opt Erben Roštlapilovi : »S mojí man-

želkou to vždy velmi smutn vypadá. Podle zdání dr. ejky jest

to dle obyejného bhu vcí nevyléitelné zatvrzení prsních a

pažních žláz. Z toho vidíte, že málo nadje k uzdravení jest. Chci

ji po svátcích poslati k švakrové do Žebráka i s prostední holkou,

dílem aby se jí stalo po vli, dílem aby se ješt jednou tam po-
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dívala a se sestrou se rozlouila.* Z posledních slov vysvítá, že

Erben vší nadje na uzdravení manželky se vzdal, myšlenka to,

která jej velice dojala; píše dne 1 1. máje Roštlapilovi : »...Když

na lovka s jedné strany úední práce, s druhé mnohé domácí

trampoty naléhají, není divu, že se potom jakási ocháblost zmocní

jeho, která jej nezpijsobilým iní ke všeliké práci, by i byla jindy

milá. Pro tuto ocháblost musil jsem také nyní sob vzíti odpu-

štní od úadu asi na tri nedle, abych se trochu zotavil zvlášt

proto, že mne potom opt práce ohromná oekává, totiž revisí

staré registratury magistrátní. Dovolení to nastoupím o sv. Jan
(i 6. kvtna), avšak není mi možné odebrati se z Prahy ani pes
jednu noc, protože tu mám na starosti dti a jich samých s d-
vekou doma nelze nechati. Budu tedy s nimi dlati malé pro-

cházky okolo Prahy, aby i oni z té mé dovolené nco užily.

Manželka moje jest již skoro dv nedle v Žebráce a jak mi od-

tud psáno, v tom aspo se má lépe, než se mla zde, že tam po-

nkud lépe spí.«

. Týmž asem ustanoven byl pítel Roštlapil faráem v Opon;
Erben z toho upímn se tšil a srden mu blahopál; ale na

konci listu daného zaátkem ervna opt dává smutnou zprávu

o manželce své: »Co se mé manželky dotýe, akoli mi' ze Že-

bráka píše, že lépe spí i že jí chutná, však ale nemoc sama

svým bhem jde pedce dále, za pravé dotvrzujíc slov lékao-

vých, že není pomoci a že po náramných bolestech musí zahy-

nouti. Avšak ona potud ješt toho netuší, potud se vždy tší na-

djí, že ji venkovské povtí uzdraví — ale když pak shledá, že

nadje její byla marná a vrátí mi se domij k dtem, toho oka-

mžení a tch as potomních až do jejího skonání nejvíce se bo-

jím ! A takto nevidím ped sebou v budoucnosti jen žalost a sta-

rosti a málo útchy. « Ubohá manželka zdá se, že brzo zaala

tušiti, že jí pomoci není; zatoužila sama navrátiti se k manželu

a k dtem. Erben vida, že by doma nemla náležitého opatrování,

any dti byly ješt malé a on sám prohlížením staré registratury

mstské celé dny byl zamstnán, pesthoval se na Malou Stranu

do ísla 333

—

III., poblíž kláštera Milosrdných sester, jimž man-

želku, kterou zaátkem srpna ze Žebráka do Prahy pivezl,

k opatrování svil, kdež ji, jak Roštlapilovi dne 15. srpna psal,

s dtmi každý den nkolikráte navštvoval. Ale nemoc ubohé

trpitelky rychle dokraovala konce svého; skonala dne 20. srpna
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O jedenácte hodin ped polednem v 39. roce vku svého a tlo

její pochováno na hbitov Malostranském.

A Erben nkolik msíc ztrátu manželky milované oe-

kával, pece cítil tuto ránu osudu, když jej skuten zasáhla,

velmi bolestn. Ale tlumil tu bolest v sob jako muž, jenž ví, že

žalosti pílišné oddati se nesluší, kde povinnosti k dtem a

k vlasti konati a plniti se mají. A v konání tchto povinností,

které mu hned po smrti manželin dosti obtížné bylo, nalézal

poznenáhlu útchy a zkusil, že práce pilná a svdomitá jest

nejlepším lékem od každé bolesti duševní, jenž trhlinu, kterou

srdce krvácí, pomalu sice ale jist hojí a zaceluje. Velmi obtížná

práce mu nastala tíbením staré registratury mstské v kostele

sv.-Mikulášském složené, práce to zárove jeho churavým plicím

nebezpená, jelikož v starých aktech nashromáždný prach dý-

chacím orgánm velmi škodliv jest. O obtížnosti tohoto tíbení

registratury položíme níže vlastní slova Erbenova. Nicmén však

v dob té mla ten dobrý následek, že Erbena valn zamstná-

vala a mysl jeho od smutku pílišného odvracela. Ale také sta-

rosti vezdejší pobízejí nás v tak trudných chvílích sebrati všech

sil, abychom požadavkm hmotným dost inih a tak táž železná

ruka osudu, která srdce naše zranila, nutí ducha našeho uznati

tvrdé právo života, které nevšímajíc si bol našich duševních na

nás innosti o osvdení sil žádá, jímž obecnosti povinni jsme.

Nejlépe poznáváme náladu jeho duševní v té smutné pro nho
dob z jeho list; píše phteH Rybikovi dne ii. záí 1857: »0d

té doby, co jsem Vám posléze psal, mnoho se zmnilo v mých

okolnostech. Pedvídaje smr mé ubohé manželky, pesthoval

jsem se ješt ped tím na Malou Stranu (. 333—III.), abych tam

mohl své dti do ádného ústavu posílati, jehož blíž mého pe-

dešlého bytu nebylo. Tam jsem dal také výhost svému dosavad-

nímu života zpsobu ; žiji totiž jako v cizin, sám sob zstaven

a málo kdy kam vycházeje, leda pod veer s dtmi ped bránu.

Doma mi hospodáství vede dveka — jaké to hospodaení, kde

hospodyn nedohlíží, sám si pomysliti mžete! By bylo mojí

Blažen již jen 16 — 17 let, aby sama moh'a domácnost vésti, ne-

staral bych se, ale dveti I2letému, které na všech stranách

ješt vdomosti a zkušenost sob sbírati musí, co se takovému mže
sviti, zvlášt kde ješt dv menší jsou .? Zajisté nemohlo v tch
okolnostech mne i ty ubohé dti vtší neštstí potkati než se stalo!*
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Mimo starost o hospodáství domácí byl také zahrnut pra-

cemi úedními; píše príteH Roštlapilovi dne 13. prosince 1857:

»0d poátku Hstopadu jsem tak zavalen úedními pracemi, že ani

veer nemám oddechu, ale doma korrektury Primátorv obstará-

vati musím pri svtle. Jak velmi asem obmezen jsem, z toho

poznati mžete, že Storcha, k nmuž do bytu mám sotva 150

krok, nyní již od dvou nedl jsem nevidl nemoha ho navští-

viti.* Poslední slova jsou odpov na potšné psaní Roštlapilovo,

který mu radil, aby se u dobrých pátel povyrážel; psalt mu
totiž šlechetný knz 27. íjna 1857: »Jak se Vám v hospodáství

Vašem vede Rozumím tomu a vím, že dosti smutn, ale s po-

mocí Boží se to pece njak vyrovná. Jen prosím Vás za to, ne-

pipouštjte si to všecko k srdci a zajisté shledáte, že když Pán

Bh dopustí, že pece neopustí a když bývá nejhe, Pán pichází

nejblíže s útchou a pomocí svou všemohoucí. Hlete jen, abyste

se pi zdraví zachoval, nepemáhejte se píliš prací, hlete se vy-

raziti u pátel dobrých a v domácnosti na mnoho již oko zavete

a pi tom se netrapte — jinak již není na tom svt, lovk
musí cht necht cestou trnovou, ba i kížovou kráeti a ím
kráí povolnji a trplivji, tím mu to snadnji ubíhá ; liknuje-li

však a vzpouzí se, neprospje mu to nic, ale tím více se udírá a

tím tžší mu kíž pichází. Sursum corda! a odtud pijde útcha

a síla.«

A Erben kráel cestou trnovitou tak, jak pítel mu radil,

snášeje mužn, co osud na uvalil, zahánje myšlenky trudné prací

ustavinou; píše Roštlapilovi dne 10. ledna 1858: »... Sotva sám

bych uvil, že mi tak nouze jest o prázdnou a pokojnou chvilku,

kdyby se mne samého netýkalo. Ráno za tmy vyjdu do úadu
a když se vrátím a poobduji, minuly ti hodiny a již se opt
stmívá a doma ekají zas práce mimoúední. K tomu v listopadu

i v prosinci pišly ješt nemoci. Všecky dti mi stonaly, jedna

po druhé, a na konci okolo svátk vánoních i na mne se do-

stalo a potud ješt nejsem v tom stavu zdraví jako ped tím.«

A strýci Zábovi píše dne 18. bezna 1858 do Miletína : » . . . Dti
posílám ráno, když v úad jsem, do ústavu, kdež se uí všelikým

pracem ženským a náboženství; odpoledne pak pichází každý

den uitel, jenž je doma vyuuje vcem literním ; ostatní pak

ástku dne ztráví šitím atd. Zkrátka musejí všecko samy udlati,

eho poteba v dom, se síly jejich jsou. Nemajíce se na koho
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bezpeiti, musejí se piiniti samy, a tak i neštstí, ježto je

potkalo, míiže jim býti ku prospchu. Nouze Dalibora nauila

housti.

«

Z posledních vt tchto jde, že Mrben nabyl již tolik klidné

mysli, kolik za krátký as v takovém neštstí nabyti lze. Ale

také mrzutosti, které mu zpsobily uskoky nkterých odprc,
byly na píin, že na ztrátu manželky ustavin nepamatoval.

Takové mrzutosti pocítil, když v uené spolenosti pijat byl

návrh, který k tomu elil, aby na útraty její druhý díl Regest

vydán nebyl; píše píteli Rybikovi dne 9. listopadu 1857, že

uená spolenost se stala hnízdem pletich a sama v sob jest

rozervána, »ehož všeho jediná toliko osoba vinu nese. Nemám
tam nyní žádného vlivu ani žádného v ní psobení a tém dv
léta jsem pi žádné ádné schzce nebyl, od té doby totiž, co

vyšly mé Regesta, jež táž osoba vyhlásila za náklad vyhozený

a zpsobila snesení, by se budoucn v aktách spolenosti žádné

vtší dílo netisklo než toliko nejvýše desíti arch — neb tím za-

mezeno vydání druhého dílu, aspo v aktech spolenosti. Kterak

tam nyní tedy se ctí bych mohl choditi .?•« K tomu také vztahují

se slova listu daného dne 10. ledna 1858 Roštlapilovi : »Budoucí

léto chce v Opon u svých píbuzných ztráviti profesor Rozum
se svou paní, jestliže totiž prvé neume, neb velmi nemocen jest

a málo nadje k jeho uzdravení. Má ubohý souchotiny a již se

sotva pes pokoj pevlee. Tuto zas eské literatue ztráta na-

stává, zas o poctivého lovka našince bude mén ! A ty hanebné

kreatury, jež se nyní u nás všude roztahují, tch ert nechce vzíti,

snad že se jich bojí, aby také v pekle svých pikl nenadlali!* —
Velmi jemným taktem choval se tehda k Erbenovi pítel

Rybika, jehožto listy z doby té jsou plny otázek s strany vcí

literárních, patrn za tou píinou, aby Erbena od smutných vzpo-

mínek odvádl d myšlenkám jeho jiný smr dával. Tu se ho ptá

na Primátory, tu zase žádá píspvk k svým pracím, a Erben

podle své povahy úslužné neváhal píteli býti vdk, ano sám pi-

ioval zprávy, o nichž vdl, že Rybiku zajímati budou. Posílá

mu dne 11. záí 1857 » kratiké popsání káply radnické, sepsání

ex offo k naízení p. purkmistra, a protož to za nic více nerate

považovati ani za nic mén nežli za ex ofifo práci. « V témž list

dává zprávu o eském Plutarchu, že vc jaksi vázne ; ale 9. listo-

padu ohlašuje: »Co se eského Plutarcha dotýe, bylo zase malé
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jednání o to, rozcház' se tu totiž o redakcí, kdoby ji na sebe

vzal. Máme k tomu prof. Zeleného a možné jest, že si dá íci,

aspo píliš neodporoval. Mluvil jsem s ním též o historii eské

pro lid, o které mi dííve pravil, a shledal jsem, že od své my-

šlenky, ji sepsati, neupustil, ale pevn pi ní trvá.« Dne 27. února

1858 žádá na Rybikovi úsudku o prvním sešité druhého svazku

Výboru literatury, dne 16. kvtna dává mu zprávu o Legend
sv. Kateiny, tehda k žádosti arcibiskupa pražského ze Stock-

holmu do Prahy zapjené, a korresponduje s AI. Hilferdingem,

jenž mu dne 2. ledna 1858 list ze Serajeva poslal a 7. srpna

z Petrohradu jej vyzval, aby pro dílo »Obezrenie zagraniných

Slavjan«, které vydati míní, sepsal pro tenáe ruské nártek

ethnograficko-statistický o Morav a mimo to pro ruskou Besedu

pojednání o nynjším zpsobu Cech.

Také Fejfalík žádal na nm, aby mu poslal materiál z Cech

k »dtským hrám* a k naznaení karakteru jeho kladu zde vý-

pisek z jeho listu Erbenovi daného 4. ervna r. 1858: »Dass Euer

Wohlgeboren mein bester und innigster Dank gewiss ist, brauche

ich Ihnen wol nicht erst zu versi :hern, eben so wenig, dass ich

mich wenigstens bemiihen werde das mír anvertraute Materiál,

soweit meine schwache Kraft und aufrichtig glhender
Eifer fr die Sache, die, m.eine ich, eine gute Sache unse-

res Volkes ist, wrdig zu verarbeiten*. Tak psal týž Fejfalík

roku 1858, který dv léta pozdji v útoku na Kralodvorský Ruko-

pis hanu na eský národ metal

!

Brzo na to zaalo se po Praze mluviti, že v list Kuhov
»Tagesbote« se uveejní ada lánk proti Rukopisu Kralodvor-

skému, o emž Rybikovi Erben dne 19. íjna 1858 správu dává:

» Proslýchá se, že Kuh židák, redaktor Tagesbotu, (nkteí to

jmenují salva venia Tageskoth) chtje svj židovský list udržeti

na nohou, které mu nový kolek rakouského ísla podraziti hrozí,

skandál jakýsi chystá na Král. Rukopis; sbírá prý k tomu ma-

teriál . , . Ostatn takových šermí, jako jest Kuh, není se do

konce nic báti a nikoho, kdo se o Kr. Rukopis pokusí: každý

takový dív nebo pozdji rozbije si o nj lebku a místo slávy

utrží sob posmch.*

Také jiným spsobem zajímal tehda Erbena Rukopis náš,

an Bellmann, chtje vydati skvostné illustrované Mánesem vy-

dání, Erbena požádal, aby dohlížel k textu eskému, kdežto n-
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mecký peklad svren Wenzigovi. Píše o tom v témž listé: »I jest

mi to velmi milé, zvlášt proto, že budu moci v pedmluv ko-

nen oznámiti, kterak vlastn ten rukopis byl nalezen, akoli mn
líto Hanky, že mu takto musím pipraviti mrzutost. Ostatn ne-

ti-eba se tedy diviti, že Hanka sob sám ten nález pivlastnil,

šlo mu zajisté nejprve o slávu a druhé o to, aby si tak pojistil

právo k vydávání. Tato druhá píina mohla snad s prvopoátku

mocnjší býti té první, neb Hanka sám s poátku mnohem vtší

ceny témuž rukopisu nepikládal než ostatnnn starobylým sklá-

dáním ;
a kterak mu sám mnoho nerozuml, svdit o tom jeho

první vydání. Takto stal se Hanka slavným mužem a zstane

jím také pro týž rukopis, kdežto svt o nepatrném kaplánkovi

Borcovi, od nhož ten rukopis s poátku byl jen vypjen a po-

tom do Museum darován, ani neví! Sic vos non vobis etc.«

Též jiné zprávy z té doby, ve které se útoky na všecko,

co Cechm vzácno a milo jest, jen hrnuly, o které se Erben

s Rybikou sdlil, jsou zajímavý ; tu pedkem povst, že Hanuš

»Kuhovi«, jak Erben dne lO. listopadu 1858 píše, »se propjuje

daty ze spis, kteréž ani v Museum ani v císaské knihovn ne-

jsou, nýbrž jen v bibliotéce uené spolenosti, kdež on jest biblio-

tékáem. Jsou to totiž spisy uených spoleností, ježto k nad-

eené spolenosti eské picházejí výmnou. Ano nkteí dokonce

zajisto chtjí tvrditi, že Hanuš dílem i nkteré lánky v Tages-

botu sám vypracoval.* A dne 25. listopadu píše opt: »Když

jsem Vám pedešle psal o spiknutí zdejších literát nmeckých
a zvlášt cizích sem poslaných profesor proti staroeským pa-

mátkám literárním, netroufal jsem si ješt projeviti podezení

svého, že za tím v pozadí vzí Hanuš. Nyní však již jisté a také

zde vbec povdomé jest, že Hanuš k tm lánkm podával ma-

teriál a vida potom, že se to pece proneslo, dal jakési odvolání

té zprávy do Tagesbota . . . že prý tch lánk »nepsal«, ehož
i židovská redakce potvrdila*

Akoli tchto zpráv tehda Praha byla plna, pece nelze po-

chybovati, že dru. Hanuši kivdno bylo ; Hanuš celou povahou

svou byl naskrz a naskrz kritikem a mimo to cholerické, velmi

živé letory, která také v kritikách jeho se jevila ; tato živost byla

na píin, že z nho mnohé slovo vylítlo, které uráželo, a na-

leznul-li odprce, který se mu postavil, pak nastala snadn jakási

kyselost, jež u váše se promnila a k nespravedlivostem všelijak
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lika literátm, ale též není pochyby, že i oni jemu a zajisté

v tom, když jej prohlašovali za podporovatele ano za pvodce

bezectných lánk v Tagesbotu Kuhov. Vždy také o Nebeském

podobné zprávy se roznášelj^ ale zajisté také bezdvodn. Tak

píše Erben v nedatovaném ale do té doby náležejícím list: »Co

iikáte anonymní brošurce : »Max Bdinger und die Koniginhofer

Geschwister.^* Máme z ní veliké potšení, že pece nkdo na

toho.... vyzrál. Nejprve jsme zde myslili, že ji sepsal Václav

Nebeský, potom ale jiná zpráva se roznesla, která nám mnohem
milejší jest ; neb kdyby to skuten byl V. N., byla by to pouhá

špína, protožebysejenomýval.«')
V témž list píše pak dále o obranách eského djepisu

proti nájezdm Bdingrovým : »Na BudingTa také se chystá Pa-

lacký a již prý psal do Mnichova Syblovi, chce-li odpov jeho,

ovšem vdeckou, na Biidingrv útok pijmouti.^ Uhlídáme, kterak

se ta poctivost nmecká veejn zachová. Sybel se bude ovšem

ostýchati toho lánku nepijmouti, sice by si jen hanbu ped
celou Evropou utržil. Prof. Maloch sepsal také kritiku na B-
dingrv djepis rakouský, kdež ostré ho sbírá; poslal ji do Augš-

purských Novin, ty ale ji nepijaly; i poslal ji pak do Vídn a

odtud mu také ani odpovdi nedali. Odhodlal se, že ji vydá

o sob a poslal ji do Prahy Kobrovi, ten ale také jí pijmouti

nechce ... I aby tedy hlas Malochv pece nezstal hlasem udu-

šeným, ale pišel do svta, sneslo se nás nkohk, že to vydáme

na svj groš a pak teba zdarma rozdáme.*

O illustrovaném vydání Král. Rukopisu píše dne 26. ledna

1859 Rybikovi: »Illustrované vydání R. Kr. ponkud vázne proto,

že malí Mánes velmi pomalu pracuje, aneb abych uritji se vy-

slovil, že píliš svdomit pracuje. Když již nkterý obrazec jest

hotov, asto jej zase zruší a poíná znova : chce totiž, aby ta

práce byla jako jeho kusem mistrovským.* A v nedatovaném

svrchudoteném list praví o též vci: »Bellmannovo illustrované

vydání vázne; za jedno Mánes sám velmi pomalu pracuje, potom

ale dlají také zdejší Nmci pekážky, tupíce Wenzigv nmecký
peklad. Obzvláštn Kapr všemožn o to pracuje, aby jeho pe-

klad se pijal, a nalézá v tom i u nkterých našinc, jmenovit

Mikovce, jenž Wenzigovi nepeje, nemalou podporu. Wenzig se

') Brošuni tu sepsal baron Alexander Helfert.
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mrzí a nyní slyším, že se jal R. Král. znova se vší možnou pil-

ností pekládati, aby pieklad jeho díikladností svou ostatních

pi-evý.sil.«

Z tchto nkolika úryvk jest patrno, že Erben živé úa-

stenství mel ve všem, co eské literatury a života národního se

týkalo a že tudíž bolest nad ztiátou manželinou jak útchou

pátel, tak neúmornou prací, a tím lékaem, který jest zde nej-

lepší, asem totiž, umírnna byla. Ale nicmén byly chvíle, kde

vzpomínka na nebožku dobrou cho v nm se probuzovala ; to se

stávalo hlavn tenkráte, když njaký neduh jej navštívil a on na

dti si vzpomnl, co by z nich bylo, kdyby i on jim odat byl.^

Pátelé a píbuzní, jak již v takových píinách bývá, radili mu,

aby opt se oženil, aby dti opt starostlivou matku mli; ale

jest-li takový krok odvážným pro každého, zdál se jím býti tím

více Erbenovi, jenž všech dležitjších moment životních nepo-

suzoval pouze podle praktické, nýbrž také podle ethické stránky.

O stavu jeho mysli v píin té dává nám obraz list daný pí-

teli Rybikovi dne 19. íjna 1858: »Píšete mi, že se musíte chrá-

niti velikého namáhání svých oí; tu jste uhodili na vc, kteráž

i mne velmi tíží a velikým strachem na budoucnost napluje.

Letošního jara již tak jsem byl bídný v zraku svém, že jsem

témi" již ani drobného nic ísti nemohl ; ihned dostavovalo se

bolestné píchání v oích. S jakou bídou jsem musil své úední

práce konati, ku kterým také nic výše potebí není nežli zraku,

mžete si pomysliti. I radíno mi, chci-li zrak zachovati, abych

aspo krom úadu nic nedlal, ale radji as ostatní v erstvém

povtí trávil. Zachoval jsem se tak a Bohu díky! zrak se mi

dosti polepšil, tak že bez bolesti aspo psáti mohu. Nyní nastává

zima a svtla veerního velmi se obávám. Ostatn mé dti jsou

zdrávy, ano zdravjší než kdy prvé. Posílám je všecky do hlavní

školy, jednu do druhé, druhou do tetí a nejstarší do tvrté tídy

a krom toho jim doma držím uitele, aby také v eštin nez-

staly pozadu. Dlají mi ty dti velikou starost, proto že, když

doma nejsem, samy sob zstaveny jsou, nikoho nemajíce, kdo

by jim poradil, když neho jim teba. Píbuzní mi radí, abych

se opt oženil, ano sami mi vyhledali nevstu
;
jak se zdá, velmi

poádnou a k dtem mým píchylnou.«

Nicmén ale váhal delší as, nežli se k druhému manželství

odhodlal, maje na pamti bolestné zkušenosti, kterých nemocí
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ubohé nebožky zažil. Jakmile však se piesvdil, že dorstající

dcery jeho bez matky býti nemohou, ano jim práv v tch letech,

kde se dosplosti blížily, materského dozoru více potebí nežli

kdy díve, neváhal již a pojal za druhou manželku díívrnou pí-

telkyni své sestrenice Františky Zábové,') Zofii, dceru Lomnického

kupce Mastného, s níž také, ovšem z daleka, spíznn byl. Satek
druhý slavil dne 15. února 1859, jak píteli Roštlapilovi dne

18. bezna psal: » ... od 15. února jsem zase ženat, tak že až do

Prahy pijedete, najdete u mne zas hospodyni, která Vás s touž

srdenou upímností ráda uvítá jako nebožka.* Byl to odvážný

krok, ale štstí Erbenovi pálo ; nebo druhá manželka nadána

byla týmiž vlastnostmi jako první a jmenovit dti v ní nemly
macechy, nýbrž dobrotivou, srdenou, pelivou matku, která je

opatrovala a vychovávala tak laskav a moude jako by byly

její vlastní. Pln radosti píše Erben Roštlapilovi v list svrchu

doteném: »Potud nemám píiny litovati toho kroku a moje dti

také nemají ; má je ráda, stará se o n i pracuje na n jako

vlastní matka a nejmenší dve jest jejím pravým mazánkem.*

Podobnou o ní chválu psal Rybikovi a Roštlapil, dvrný pítel

celé rodiny, o ní se pronáší takto: »Rovnž jako s první pálo

nebe Erbenovi s druhou manželkou, jejíž dobrotu srdce, jasnou

a zdravou mysl každý si zamilovati musí, kdož ji blíže pozná.

Pozstalým tem dcerám Erbenovým byla a zstává až posud

pravou matkou.*

Maje domácnost rozšafnou hospodyní a dti laskavou matkou

opateny, vnoval se opt vší silou pracím literárním, kterým

ovšem úední zamstnání nkdy pekážela. Vyjma cestu v msíci

záí do Plzn, kamž se za píinou njaké pozstalosti svých dtí

odebrati musil, a návštvu u milého pítele Roštlapila v Opon
meškal celý as v Praze, jelikož mu odevzdány byly od knihov-

ního úadu knihy neradicirovaných živností, aby dle nového na-

i-ízení založil tak eené » záznamné knihy o prodajných živno-

stech*. O jiné úední práci píše Rybikovi dne 6. ledna 1860:

»Penesl jsem z kostela sv.-Mikulášského do archivu tak eená
Requisita k dosažení práva mšanského v Praze asi 30.OOO listin,

kticí listy, propustní listy, vysvdení zachovalosti atd. Teba to

jen srovnati do abecedního poádku a jaký to materiál k historii

') Byla vdána za uitele Pavla Režného ve Mšen a zemela 2. února 18S7.

Nebožtík Erben velikou divru v ni ml.
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jednotlivých rodin v Praze, ovšem jen asi od r. 1620 ponouc*
Vedle tchto úedních prací zanášel se spisováním historie

pražských ostrostelc, pipravoval k tisku legendu
sv. Kateiny a tvrté i páté sto nápv k národním pís-

ním od Martinovského harmonisovaným ; mimo to tetí svazek

druhého dílu Výboru a sbíral dále materiál k národním pohád-

kám a ku pokraování Re gest. A tou dobou nemocen nebyl,

pece jej napadaly smutné myšlenky, když znaje chatrnost zdraví

svého tu spoustu práce uvažoval, kterou ješt ukoniti mínil. Tše
nemocného pítele Rybika píše mu dne 6. hstopadu 1860: »Za-

rmoutila mne velmi zpráva o Vaší nemoci a nemohu Vám než

úsiln raditi, abyste se co nejvíce možná hledl ušetiti pílišnému

namáhání jakéhokoli zpsobu se vyhýbaje. Jste tím povinen i své

rodin i národu ; neb když i mén budete pracovati, avšak delší

as, zajisté více udláte nežli se píliš namáhaje. Smutným nám
toho jest píkladem ubohý Chytil,') jenž, jakož mi pravil p. Pa-

lacký, již nikdy více pracovati nebude. Avšak tuto Vás napomí-

nám — sám jsa v témž snad stavu jakož i Vy. Já již nyní dobe
vím, na jakou nemoc sejdu, rok od roku sama se hlásí vždy hla-

sitji a hlasitji a mám jisté tušení, že úmrtí Vašeho v novinách

ísti nebudu! Kéž by mi možné bylo jen tch prací dokonati,

které mám rozdlány již od nkolika let!«

Mínil, že ume souchotinami ; akoli k této dmnnce ml
podstatnou píinu, pece poslední píina jeho smrti byla jiná.

Ale v dob té ovšem jinak mysliti nemohl o píin smrti své,

jak to již zpsob souchotin s sebou nese, podle kterého churavý

brzo úlevu brzo pohoršení cítí. Tak píše píteli Rybikovi v ne-

datovaném list, který však do doby té náleží, a tší jej nemoc-

ného píkladem sebe: »Co se mne týe, známo Vám také, že od

mládí asto jsem churavl, ano divím se tomu, že jsem potud vy-

držel a v pokroilém vku že mohu více a déle pracovati než

jsem mohl za mladších let. Kdybych byl ped 20 lety psal bez

petržení dv hodiny, již se mi ukazovala krev a nyní psávám

v úad kolik hodin a doma též a žádných velkých obtížností ne-

cítím v prsou a s krví již od nkolika let mám pokoj.* Ale po-

lepšení nebylo stálé ; symptomy souchotin navracovaly se po n-
jaké pestávce zase a Lavrovski, jemuž se Erben r. 1860 pi jeho

návštv v Praze propjil za prvodího, ml dobe, když mu
') Moravský zemský .ircliivá ; zemel 10. února 18Ó1.
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pak z Varšavy psal, aby se šetil, že jeho jest zapotebí, aby

vedle Hanky udržoval vzájemnost literární mezi Cechy a ostat-

ními Slovany. Jsa v lét r. 1860 u pítele Roštlapila chválil si

zpsob zdraví svého jak to byl také psal Rybikovi ; ale již dne

10. února 1861 stžuje si Roštlapilovi : »Co se mne týe, chválil

jsem si, když jsem byl posléze u Vás, že zdraví moje znamenit

se zlepšilo, nyní však musím práv opak toho íci ; nebyl jsem

v zim nikdy tak chatrný jako nyní, akoli vždy pece každý

den do úadu chodím ; moje tuberkule zaínají se mi ozývati zp-

sobem, který mne velmi znepokojuje, a kdo mne vidí , každý

shledává na mn, že jsem se na zdraví velmi zhoršil. Zrevi-

doval jsem si za tu zimu své sbírky písní národních, i v po-

vstech znamenit jsem ku pedu postoupil — zdali ale to

všecko uzím vytištné a zdali obyeje národní, které

mi nejvíce na srdci leží, budu moci sepsati a vydati, to

Bohu známo! Zstal jsem na tom, že si letos vezmu dovolenou

— a budu-li živ — na 6 nedl a že se usadím v Roztokách,

neb jest to blízko Prahy a zdravá krajina. Zatím však to jsou

jen plány a skutek ješt daleko.*

Zdraví jeho ovšem brzo se ponkud zlepšilo, ale Erben dobe
vdl, že to nebude míti stálosti

;
proto také neml aspo inného

úastenství v ilém politickém ruchu, který po válce italské na

konci r. 1859 v celém Rakousku a v echách zvlášt nastal, a
ovšem bh vcí velmi bedliv, ale také nedviv sledoval a

pátelm na venkov žijícím zprávy o tom, co v Praze se dje,

rád dával. Tak psal Roštlapilovi o známé deputaci, která v ervnu

roku 1860 stížnosti a pání ech v pamtním spise shrnuté ve

Vídni odevzdala, dne 5. ervence 1860: » Slíbil jsem Vám, že Vám
po píchode svém do Prahy hned budu psáti, kterak ta deputace

ve Vídni poídila. I vyptával jsem se na to hned u svých zná-

mých, ale hlasy byly sob odporující: jedni pravili, že tam nic

nebyla platná, jiní pak, zvlášt mladší, velmi mnoho pro to mají

nadjí. ekal jsem tedy, a bych s dr. Riegrem samým mohl

mluviti. Naež Vám tato zpráva budiž: petice netýkala se jen

povolení novin, nýbrž byla to ádná stížnost na vše to utisko-

vání, jež se echm od jistých úad od 1. 1848 dje, ba ani to

se neopomenulo, že nyní ve Vídni v rad íšské ') kmen eský

') Míní se rozmnožená rada íšská, která r. l8óo do Vídn svolána byla,

z jejížto porad vyšel pak diplom íjnový.

5*
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ani jediného svélio zastupitele nemá. Ten spis byl podán v ori-

ginálu císaíi samému, který tm dvma osobám, když žádost svou

také ústné pednesli, odpovdl: »Ich werde es untersuchen

lassen«. Pepisy toho spisu dány byly nkterým ministrm, jako

Thunovi, Gotuchouskému, Thierovi a nkterým údm íšské rady.

J. Strossmayerovi, Granianimu a j. Nejvíce z ministr si chválí

dr. Rieger Goluchovvského, že deputaci netoliko zúplna vyslechl,

ale i na vci bedliv se vyptával ; audience u nho trvala skoro

dv hodiny. Když vyslaní mu pedesteli, že echové nemají

žádného zastoupení v íšské rad a taktéž Moravané (neb z Mo-

ravy jsou vyvoleni dva fabrikanti rodem cizinci, kteí toliko

v Brn a jinde v Rakousích mají své fabriky a že by byli také

tak dobe mohli zvoleni býti k zastoupení jiných zemí), odpov-

dl Gotuchowski: »Das hábe ich nicht gewusst«. S ministrem

samým policie nemluvili, nýbrž tuším s jedním jeho k tomu usta-

noveným radou, jenž dal deputovaným slovo, co se novin dotýe,

že povolení na n zajisté dostanou. Vederemo 1 V celku oba po-

slaní jsou sami se svým výsledkem spokojeni, ale úinek cesty

jich ukáže se teprv pozdji. Však jisté také jest, že hned po ná-

vratu jich jistá Cechm nepíznivá strana v Praze poala naproti

té petici agitovati a vyslaní její, odšedše na oko za jinými ovšem

píinami do Vídn, zajisté neopomenou se všemožn piiniti,

aby úinek deputace eské pivedli na zmar. Protož nemnoho

mám nadje.*

Vbec v dob té velice jej zajímala záležitost novináská,

jelikož vdl, že bez samostatného listu nebude lze pání a tužby

národu eského na veejnost pronášeti a dobrému jeho právu

k platnosti dopomoci. Oekával toužebn, aby dr. Rieger obdržel

povolení vydávati list politický; ale byl spokojen, když zatím

dr. Krása mohl vydávati list »as«, a zastával se ho proti vý-

tkám, které novinám tm se inily. Píše dne 12. listopadu 1860:

»0 novinách Riegrových neslyšíme nic; jistot ale jest, že od

prvního prosince vycházeti nebudou. Kéž by aspo od i. ledna

1 86 1 vycházely! Noviny Krasový jsou sice dobré, horliv se ují-

majíce národnosti eské ve školách i v život; ale co se dotýe
tendence politické vbec, pohešujeme, tak jakož i Vy, v nich

jistého základu. I nemže také jinak býti ; neb dr. Krása nikdy

nebyl publicistou ex professo, jako dr. Rieger; proto také nena-

lézáme v jeho novinách žádných tak zvaných úvodních lánk
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od nho samého sepsaných. Ty noviny se redigují takorka samy
a dobré lánky a dopisy, jež pinášejí, jsou jen potud redakto-

rovou zásluhou, že jim v listu svém propjuje místo. Zatím

bume rádi, že máme ty, dokud nebude lepších.

«

Ovšem ale žehral na novináe, že píšíce rychle kazí správ-

nost jazyka eského, a mnozí literáti oekávali, že Erben o to se

zdvihne veejn, aby novinái donuceni byli správnjší eštin se

uiti; tak psal dr. ejka dne 25. ledna 1861 Erbenovi: »Mn se

žaludek obrací, když ty noviny tu nkdy okem gramatikáe,

který s Vámi sdílí hlubokou šetrnost k historické ryzosti našeho

mateského jazyka! Pfleger chválí Hálka a bývá od nj chválen.

Prosit! Co pak není pomoci.^* Ale úinné, jak již svrchu doteno,

neml úastenství v politice, le bychom za to považovali píse
>o dležitosti volby«, o které však na jisto povdíti nemžeme,
zda-li skuten Erben ji složil. Naráží na jeho autorství J. Vocel,

an 13. února 1861 Erbenovi psal: »Ta báse ,0 dležitosti volby'

velmi se mi líbila ; skladatelem bude nepochybn ten, jenž se pod-

pisuje K. J. E. ? Již v nedli zpívala se v Zebráce i v Beroun,

jenom že ten zdejší básník, který též musí za kem sed zpívati,

pidal ješt dv zde piložené sloky. Co o nich soudíte.^* Do
prací a agitací politických však se nepouštl poznav, že tlo jeho

pedkem pokoje potebuje, aby tuberkulosa nepokraovala.

S plným vdomím nemoci své psal dne 28. února 1861

Roštlapilovi : »Mj neduh se nepohoršil, nébrž znamenit ulevil,

tak že se mi nkterý as zdá, jakoby mi nic ani nechyblo.

V noci mám nyní zúplna ped kašlem pokoj a spaní, které mne
jeden as opouštti poínalo, zase se dostavilo a tak i slabota

tlesná pestala. Z toho poznávám, že píina pitížení a ulevení

záleží v povtrnosti a také v tom, když tlo sob trochu pohoví;

a to mi dává dobrou nadji na budoucí léto, kdež sob po mnoha
letech poprvé trochu chci skuten poshovti. A má povaha

tlesná již od pirození k tuberkulím je náchylná, však nejvíce mi

uškodila za jedno nynjší místnost archivní, kdež v zim se topí

až se kamna rozstupují a nohy pedce zábnou a kdež každou

chvíli z topeného choditi se musí do vedlejší místnosti pro listiny

a rukopisy, ve které tak zima jest jako v pravé lednici. K tomu

náležejí silná prsa a nikoli tak jako má choulostivá. Za druhé mi

uškodilo naízené tíbení staré registratury v bývalém kostele

sv.-Mikulášském ; když jiní úedníci, kteí mnohem pohodlnjší
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dovolenou a na venkov sob hoví, musil jsem já as letní po

tyry poslední roky 1857 až 1860, když venku bylo nejpknji,

v lednici sv.-Mikulášské prehrabávati staré papíry a do sebe lokati

ticetiletý erný shnilý prach. Nejvíce jsem toho zkusil roku 1857,

když jsem sám všecko dlal a potom za následek celé chumáe

papírového prachu vykašlával. Vida, že to tak nepjde a že bych

brzo pišel o život, žádal jsem, aby mi dán byl pomocník a jme-

noval jsem Ranka. Purkmistr k tomu hned svolil a já ml úlevu.

S poátku jsem ovšem musil pracovati s ním, ale potom, když

Rank se do té vci vpravil, musil sám s pomocí dvou hošík

z registratury, které jsem jemu vyžádal, nejhrubší práci konati a

já jsem si jen nechal, co on zastati nemohl. Za náhradu piinil

jsem se, že se stal skuteným úedníkem pii archivu pod jménem

adjunkta . . .«

Snaha a povinnost šetiti zdraví a mimo to bhy, kterými

vci politické se nesly, byly na píin, že Erben, a vybízen byl,

o mandát poslanecký se neucházel. Píše o tom dne 14. bezna

1 86 1 Roštlapilovi, který k zahájení snmu do Prahy zajeti mínil:

»Bude to asi shon a ten život na snme samém, jako když koku
a psa do jedné klece zave! Jsem vru rád, že se na ty »ljuté

boje* mohu jen z pozdáleí dívati ... U nás se djí rejdy, jak

z novin se dovídáme, a my zde v samých rejdech a šmejdech

žijeme. Poražená rada mstská všemi prostedky intriguje, aby

nalezla regress na snme
;
jak se na naší Malé Stran v Lázni

bojovalo o kandidáta, bezpochyby jste etl v novinách. Jest tu

divný život; kde díve byli Nmci páni, jsou nyní Nmci zuivci

;

kdo byli díve nulami k nmeckým jednuškám se pidávajíce a je

sílíce, jsou nyní opt nulami, ale na stranu eskou se piklonivše;

protože vyhrála. Bh ví, co z toho bude. Já od snmu také

mnoho neoekávám, jedno proto, že složen bude ze živl, jak jsem

ekl, sob ve spolek protivných a nepátelských a za druhé, že

píliš krátký as mu vymen. A bude-li každý poslanec aspo
jednou chtíti mluviti, aby jeho voliové vdli, že tam nespí, tehdy

projdou ty ti nedle jen samým mluvením a ke skutkm ani

nezbude asu. A co tu je vcí, které se všecky na snmu mají

vyíditi ! Vybízeli mne, abych také nkde kandidoval;
ale já ekl, že potebuji pokoj a že prosím, aby mi
ho také popáli. Vždy pak jest kandidát tolik, že by jimi
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kterou by jinak byl považoval za povinnost vlasteneckou, ml
pevný úmysl, napotom více se šetiti, než to posud inil, a ne-

vdl, jak pomry pi pražské obci se ustálí, když bývalý purk-

mistr Vaka, jenž Erbenovi velice pál, odstoupiti s úadu musil.

Píše o tom v témž list: »Co se mého zdraví anebo nezdraví do-

tyce, je to v míe takové, že není sice dobe, ale také není zle;

pracuji doma i v úad, ale všudy jen mírn, v niemž se píliš

nenamáhaje. A nyní rada mstská bude strany naší, však po-

chybuji, že tak laskavého ke mn pedstaveného budu kdy více

míti, jako byl pedešlý purkmistr Vaka !« —
Co hluk politického boje za ministra Smerlinga po echách

se rozléhal, zistal Erben svému pedsevzetí, býti mu vzdálen,

vren a pracoval pílí obvyklou na poli vdeckém neodmítaje

ovšem od sebe služby vzájemnosti slovanské. Když po smrti

Hankov Smolér a Horník na nm žádali, aby na sebe pijal

dozor nad šeminaristy, kteí z Lužice v Praze bohosloví studo-

vali, podjal ten estný úad velice rád
;
jinak ale chtl vnovati

letní dobu r. i86i zotavení tlesnému pebyvkami na venkov,

a vzal k tomu konci po prvé nkolikanedlní dovolenou. Píše pí-

teH Roštlapilovi dne 24. ervence 1861 : »Pkné nynjší poasí

jest tak velmi lákavé, že se mi zdá býti híchem nechati ho pro-

jíti a venkova neužiti. A mám-h již jíti nkam ven, první moje

myšlenka jest vždy Opono. Až Vás tam dva, ti dni pozlobím,

píijdu zase dom a za nkterý den potom se podívám na jiná

místa po blízku Prahy jako do Kutné Hory, Mlníka, snad také

do Rakovníka etc.«

V Opon meškal týden; když se do Prahy navrátil, ode-

brala se manželka jeho do Lomnice a dv dcery do Žebráka,

kdež horkou nemocí tžce se rozstonaly, tak že Ladislava za-

opatena býti musila. Nkolik dní ztrávil u dtí nemocných, pak

se vrátil do Prahy, odkud dále nevyjíždl. »To jsou«, píše Rošt-

lapilovi, »tedy ty rozkoše mé první letošní dovolené.* Zaátkem
podzimku bral ped sebe horlivji práce literární a daily se mu
proto lépe, že se cítil tlesn zdravjším a silnjším. Dokonával

nápvy, ítanku slovanskou, staral se o asopis Právník,

jehož lánky co do slohu a správnosti jazykové opravoval. Práce

ta mu mnoho asu ubírala, jak píteli Roštlapilovi dne 19. ledna

1862 psal: » Nejvtší pak práce, která mne nyní tíží a nejvíce
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asu mi ubírá, jest Právník. Všecky rukopisy musím naped ísti

i opravovati a mnohé dokonce pedlávati a pak na mne ješt

eká první korrektura, totiž špinavé prádlo! a za to mam za

tištný arch 5 zlatých*. O politiku nezavadil le sem tam

v hst pátelském jako na p. psal v témž list Roštlapilovi :

»as se zvrátil docela na Šmerlingovu politiku. Nedávno ml
lánek, kdež radí, aby všecko zádušní jmní státu ku prospchu

bylo prodáno, zaež by se prý 190 milion utržilo a knžstvo i

fundaní mše atd. aby potom od státu byly placeny. Sumou

190 milion uhradí se státní deficit asi na i\o léta a co potom?

Stát nikdy nebude mít z toho nic, le nové bemeno a zem vtší

dan a knžstvo." — to bude asi na tom stupni jako jsou nyní

úedníci, bude z úplná v rukou politické správy. To ovšem nej-

lepší prostedek vlasteneckým knžím ústa zacpati a na frank-

furtsko je pedlati!*

A práce mnoho bylo, pece se cítil i na jae dosti svžím,

jak Rybikovi dne 6. bezna 1862 psal: »Mnohonásobné robotní

mi sotva jednou v týdni tolik asu dopeje, abych se v besed

mšanské ukázal, by vdli našinci, že jsem ješt živ. Ovšem dv
hodiny každého dne ztratím pouhým chodním, totiž dvakráte

z domova do úadu a zase dom, neb zstávám na Malé Stran

proti Lobkovickému domu, maje odtud do radnice pl hodiny

cesty, ale to práv prospívá ke zdraví mému, neb od té doby,

co tam na Malé Stran bydlím a cht necht choditi musím,

jsem zdravjší a plvání krve, které se mi za let pedešlých každého

roku více mén dostavovalo, zúplna pominulo.* Mimo práce své

sledoval bedliv ruch literární dával i pijímal rád zprávy o nm.
Tak dkuje v hst práv dotenám Rybikovi za spis bratí Ji-

rek íDie Echtheit der Kiiniginhofer Handschrift* a piiuje
k tomu: »Nyní snad již ti najatí zalezou do boudy, a ne-

dostanou-li nového materiálu k štkotu svému z Prahy od p. J.

J. H., jenž se s p. V. N. v jedné zdejší hospod pi piv vyrážel

vyhledáváním a rozebíráním slabších stránek spisu toho; ovšem

že se oba svatosvat ohrazovali, že o pravosti Kr. Rukopisu ne-

poch}'bují, ale pp. Jirekové nemají prý pravé známosti vci a

zdejších okolností! To hned jedna námitka, zda-li pravá nebo

nepravá, jedno jest, jen když se nco namítne. Snad by takovýto

pomocný z Prahy recept p. Fejfalika uzdravil.*

Též velmi toužil na pomry v uené spolenosti a píše
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Rybikovi na dotaz, kdy jeho kínek »o erbích a peetech du-

chovního stavu v Cechách* v aktech spolenosti té tištn bude,

že strany vci té sekretáe Weitenwebera se zeptal a praví

:

»Z omluvy jeho, pro potud lánek Váš není vytištn, vysvitlo,

že do pedešlého svazku sešlo se najednou pt slovanských
lánku ; i zhrozili se toho p. prof. Hofler, který nyní uenou spo-

leností vládne, s p. Veitenwebrem a pod rukou usnesli se, aby

se ty lánky po sob netiskly, neb by se tak mohlo zdáti, že

»aktenband« vypadá jako slovanský, ale musilo se mezi každý

vraziti po lánku nmeckém — pro rovnoprávnost ! . . . A tak

nyní prý je rada na Vašich erbích etc Ostatn oznamuji Vám,

že v naší uené spolenosti živel nmecký, ovšem vinou našinc
— bu netených anebo bojácných, aby si pízn nmeckých
professor nezkazili, o eských zrádcích nemluvím — zúplna

opanoval, tak že za krátký as nadíti se mžeme statutu, který

slovanský jazyk z akt spolenosti vylouí. A kdykoli jaké místo

uprázdnno, jako posléze po Safaríkovi, dostane se na n jen ten,

kdo ve své nmecké jízlivosti proti Cechm se osvdil, aneb jak

se Palacký vyjádi-il »ein oktroirtes Mitglied« ; mínil tím cizí pro-

fessory s hry dekretované. Jsou to smutné pomry nynjší a

a nadje na budoucnost neveselá!*

V ervnu téhož roku 1862 uvítal v Praze V. J. Chorošev-

ského, jenž mu byl odporuen Sreznvským a do Cech pišel,

aby na cest své po Slovanech také pomry historické a národní

v Cechách poznal. Když milý host ruský Prahu opustil, chystal

se Erben na výlet do les Podbrdských; než se tam vydal, na-

vštívil s pítelem Roštlapilem dkana Rojka v Budini a zaátkem
srpna vypravil se do Žebráka, kde do zaátku záí pobyl. Navrátiv

se do Prahy zaal ve skutek uvádti dávný úmysl, pevésti totiž

na jazyk eský kronyku Nestorovu, z níž nkteré ástky již ped
njakým asem byl zeštil. Mimo to ml opt zetel k Výboru

literatury a umínil si vzdáti se za tou píinou spoluredaktorství

Právníka, aby pro Výbor více asu získal ; také pomýšlel na

konci toho roku opt na druhý díl Regest a zmiuje se poprvé

v list k Rybikovi o práci, sebrati zprávy starých kroniká
v echách až do vymení Pemyslovc, práce to, kterou byl již

r. 1846 zaal.

Celkem náležel rok 1862. k nejšastnjším, které Erben prožil.

Nejen že se cítil tlesn zdravjším nežli kdy díve, nýbrž že se
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jemnost slovanskou. Již roku minulého zvolila jej universita char-

kovská estným lenem, roku pak 1862 stal se v máji dopisujícím

lenem císaské akademie vídeské, v srpnu obdržel komanderský

kí-íž rádu sv. Anny, k emuž slavnost tisíciletého trvání íše ruské

píinu dala, a v prosinci pidružila si jej císaská geografická

spolenost v Petrohrad za lena. Pijal tato vyznamenání vdn
a se skromností sob vrozenou

;
píše o tom píteli Rybikovi dne

8. íjna : »Již nedávno jsem pravil doma své žen, že nebudu

dlouho živ, soud z toho, eho se doekávám: tu mne císaská

akademie zvolila za svého lena, tam zas cár ruský mi udlil ád
sv. Anny druhé tídy ; neschází již nic, než abych vyhrál z loterie,

neb aby mi nkdo odkázal asi 50.000 zl. ; le mohu bez starosti

býti, toto tetí zajisté se nepihodí. Jeden však nemalý prospch

z toho mého dvojího ovšem nezaslouženého vyznamenání mi

pišel, totiž ten, že jsem pi té píležitosti zjevn seznal, kdo mi

peje a kdo je mým nepítelem, teba se byl prvé vždy pívtiv
ke mn choval; nyní již nebylo mu možné se petváiti; tak byl

ohromen, že se mi vyhýbá. Co se týe zvolení mého za lena

akademie, mrzí mne, že pro mne propadl Tomek, jenž toho za-

jisté více zasloužil než já. Nezvolili ho proto, že jej znali, a mne
zvolili proto, že mne neznají.* A tak se mu konil 1862. klidn

a radostn, jakož vysvítá z listu jeho daného Rybikovi dne 18.

hstopadu : »Já dne 7. t. m. odbyl 5 1 . rok života svého a za to

jediné Boha prosím, aby mi popál zdraví dotud, až bych ukonil

své poaté práce literární a dtem svým aspo takové vychování

a vyuení opatil, aby se po smrti mé samy mohly dále živiti.

Moje nejstarší dcera Blažena odbyla dvouletý kurs uitelský pro

tyry tídy s prospchem výteným, ímž mi velikou radost

uinila, a nyní hledám, abych ji mohl nkde v Praze na školu

díví dostati zatím za poduitelku industrialní ; asem mže se

dostati za skutenou uitelku a bude pak živobytím jakž takž

pojištna.*

Jako na konci roku 1863 tak i od zaátku r 1863 pokra-

oval v pracích svých literárních, jen že s Nestorovým pekladem
mnoho ku pedu nepišel, jednak že pi svtle píliš dlouho pra-

covati nemohl, s druhé pak strany prav tehda velice horliv si

dopisoval s ruskými uenci, jmenovit se Sreznvským a Lav-

rovským; onen mu opt odporuil O. F. Milera, cestujícího do
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slovy dkuje, že tak horliv udržuje slavjanofilské svazky s Rusí,

zaež mu hrozí, že r. 1863 pijede do Prahy, odkud jej násiln

jako divoký barbar vezme s sebou na Rus. Nastalým jarem v-
noval se pilnji pekladu Nestorovu a práce tak zdárn pokroila,

že nadji ml do podzimka býti hotov, a to tím snáze, an za-

átkem r. 1863 spoluredaktorství Právníka se vzdal. V lét pak

mínil njaký as užívati erstvého vzduchu venkovského, který

mu loni tak výborn ddil, i ml nadji sejíti se s upímným
pítelem Rybikou, jenž po delší nemoci dvoumsíní dovolenou

v ervnu a ervenci obdržel, jíž v Cechách užiti chtl. Píše mu
dne 20. ervna 1863: »Tším se srden na to, že Vás po tolika

letech opt jednou spatím a tuším, že se jeden druhému podivíme,

kterak nás padesátka zídila. Roku 1849. jací byli jsme to ješt

jonáci a jaké zámky jsme si stavli v povtí ! Ale nyní již

všecky ty pkné nadje a plány se sesuly a nezbylo le trochu

mrzutosti. Le o tom si povíme ústn«. Psal tento list do Chru-

dimi, kde Rybika od zaátku ervna na dovolené meškal. Schva-

loval píteli, že dovolené chce užívati v echách, dokládaje však

:

»Nevím, zdali jste vlast nalezli v týchž zlatých barvách, v kterých

se obyejn jevívá zdaleka tm, kdo po ní touží.

«

Narážel tmi slovy na ztrátu, kterou Praha utrpla úmrtím

šlechetného purkmistra Pštrosa, na bezpíkladnou tyranskou per-

sekuci veejného tisku odsuzováním kauce novináské a žaláováním

redaktoru') a pak na roztržku v táboe národním, která poavši

již za polského povstání r. 1862 nyní již zjevn a tak vášniv

se ukazovala, že nepátelé párodu eského radostn nad ní jásali.

Píše o tom Erben Rybikovi dne 26. ervna: »Dnes jsem potkal

p. archiváe Musila; pijel z Vídn a vypravoval, kterak tam

jásají nad tou roztržkou mezi echy domnívajíce se, že jedni

druhých potrou a že nezstane nic po tch nenávidných eších

nežli snad chomá vlas.* Byla to roztržka, kterou hlavn mladší

pokolení v echách zpsobilo domnívajíc se, že pi povstání

') Dává o tom zajímavou zprávu Roštlapilovi dne 17. prosince 1SÓ2: »Za

kanovníka Šlulce pan kardinál již usouzenou pokutu 1000 zl. položil a takto jest

nadje, že se nepodaí, co jistí pánové zamýšleli, aby mu totiž odat byl kanonikát.

Také prý prohlásil p. kardinál, že odsouzení Štulcovo jistou mrou pokládá i za

odsouzení svého pesvdení. Biskup Jirsík pi jedné hostin, tuším v Blatné, ve-

ejn se pronesl k Štulcovi, kterýž tam také byl, že ho navštíví, kdekoliv bude

uvzen. A takto se Štulc na to již tši.«



polském initi jest o vec demokracie; ovšem povstali Poláci proti

samovládci ruskému, ale nikoli za píinami demokratickými, nýbrž

proto, že se domáhali samostatnosti státní, pi kterémžto úmyslu

je nevedly názory demokratické. Nebo známo, že aristokracie,

ani polská ani ruská, nepomýšlela na demokratický in, sprostiti

sedláka hnusného nevolnictví ; to mocným slovem svým provedl

ruský cár, samovládce sice, ale pri tom jeden z nejšlechetnjších

panovník novjší doby, který nad to více práv r. 1861 k tomu

smoval, aby Poláky s Ruskem smíil. A proto nejen toho lito-

vati jest, že emigrace polská, nechtíc dopustiti, aby velkokníže

Konstantin a polský markrabí Wielopolski smíení to provedli,

neblahé ono povstání rozdmýchala, nýbrž nám Cechm želeti jest,

že v národním táboe posud jednotném se vyvinula strana, která

Polsku proti Rusi pejíc za demokratickou se považovala. Spor

mezi Polskem a Ruskem nezakládá se ani na píinách politicko-

demokratických ani náboženských
;

proto cár Alexander I, a
katolicismu pál, nicmén potlaiti musil povstání polské r. 1831,

jako také r. 1862 cáru Alexandru II. jiného nezbývalo, a zrušením

nevolnictví selského dokázal, že má více lásky k lidu než šlechta

na Rusi a v ruském Polsku. Pi tom sporu initi jest o velmo-

censké postavení Ruska naproti sousedním íším a pokud tyto

nepropustí území z bývalého Polska sob pivtlené, potud také

Rusko se ho vzdáti nemže. Protož také ti Poláci, kteí pes
všecku horoucí lásku k vlasti toto historickými okolnostmi Rusi

vnucené postavení rozšafn uvažovali a uvažují, spravedlivji sou-

dili a soudí o pomru tom, jako na p. Maciejowski, Wielopolski,

R. Hub a jiní, a písnjší djezpyt 4)olský nyní si již pedkládá

otázku, zda-li neštstím ubohého národu polského ono zlopovcstné

až všeten demokratické »Niepozvalam« aristokratické republiky

polské a zorganisovaný v ní nepoádek konfederacií nejsou práv
tak vinny jak zemchtivost machiavellistického krále Bedicha II. }

Ovšem jest Polsko otevenou ranou na tle cárství ruského a ten

by nebyl synem lidské matky, kdo by nejhlubší soustrastí nad

osudem Polska jímán nebyl ; ale spor mezi Poláky a Rusy jest

»spor Slavjan meždu soboju, domašnij starij spor*, jenž rozhodnut

bude zákonem historické nutnosti, spor, jenž zahrnuje v sob
otázku již Puškinem položenou: »Slavjanskije-l ruji soljutsa v

russkom more, ano-izsjaknt.'« Protož ti, kteí v udušení polského

povstání vidli snahu Ruska zachovati své velmocenské postavení.

^
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— jakož to také inilo Prusko roku 1848 a Rakousko r. 1846

potlaením vzpoury v svých polských zemích — nepovažovali

boje mezi Poláky a Rusy r. 1862 za boj demokracie proti abso-

lutismu, nýbrž za boj bratrovraždný, jímž jediný mocný stát slo-

vanský seslaben býti mohl. Zda-li rozcházení- se v otázce rusko-

polské byla jediná píina, že národní strana v echách se roz-

poltila na dví, aneb byly-li v tom také píiny jiné, a rozhodnou

ti, ktei-i v tom podíl mli
;
jisto jest, že od polského povstání tak

zvaná demokratická strana eská od strany a programu Palackého

se lišiti poala a že tedy otázka ruskopolská veliký vliv mla
v záležitosti eské, otázka, o níž také vzhledem k nám echm
užiti lze slov Puškinových: »vopros, kotorago né razrešít vy«

(otázka, které nerozrešíte vy).

V této vniti-ní roztržce, že Erben stál pri stran Palackého,

nepekvapí žádného, kdo Erbenv názor o Slovanstvu a Rusku

zná a že ani v ryze politických otázkách od strany tak zvaných

Staroech ili konservativc se nedlil, rozumí se samo sebou

pii muži, jenž vlastencem se stal a odchován byl v dob, kde

národní vdomí ješt velmi tenké koínky mlo, jenž všecky ty

nesnáze, pekážky, odpory a zlovle znal a zkusil, které peko-

nati bylo vzkisitelm národu eského, jenž vdn uznával snahy

vlasteneckého knžstva a ásti šlechty, kterých si dobyli o pro-

buzení a utužení lidu svého. On považoval za úkol zdravé demo-

kracie, aby u veejném politickém a státním život mly místa

všecky historické organismy, všecek démos, všecek národ, jak se

vlivem a tokem historie své vyvinul. Protož také htoval ei,
kterou Sladkovský v píin návrhu Palackého na opravu voleb-

ního ádu r. 1863 v eském snme ml; píše v té píin dne

14. prosince 1863 Roštlapilovi : »By nebývalo ei Sladkovského,

byl by Palackého návrh na opravení volebního ádu zajisté pro-

šel, alespo tak, jak jej arcibiskup pražský a jeho strana zpro-

stedkovati hledla. Ale svým vystoupením proti aristokracii

zkazil všecko.* Maje na mysli vždy to, co by celému národu

prosplo a nikoli jen jedné stran sloužilo, ohlašoval píteli Roš-

tlapilovi, v témž list, že vycházeti bude nový list »Národ« na-

zvaný, >kterýž sob za úkol pokládá, lid náš skuten pouovati

a vbec sob všestrann poínati naproti listm ostatním, kteí

ve strannictví svém již píliš daleko zabedly ... a tak lid nev-

domý na venkov . . . skuten zavádjí.*
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Avšak tchto názoru svých nevynášel nikdy na trh t. j. ne-

ml inného úastenství v boji stran lánky novináskými neb

agitací politickou, nýbrž zjevoval své mínní jen v dvrných
listech k pí-átelm, nadešla-li k tomu píležitost. Tak na pr. když

mnohým se nelíbily historické lánky v Právníku a Rybika na

rozpacích byl, kterak by ehole etc. právní vydati ml, psal mu
Erben dne i6. ervence 1864: > Ostatn prosím Vás, milý píteli,

schovejte tu práci, však pijde na ni as, kde bude lépe pijata,

než by snad nyní byla, totiž od našich nadutých mladík, kteí

ím dál tím zejmji všeho starého zaínají zavrhovati co vc ne-

prospšnou ; uhlídáme, daleko-li se svým radikálním rozumem

pijdou . . . Nevím, povšimnul-li jste si posledního ísla kritické

pílohy k ,Nár. Listm', kdež se posuzuje asopis ,Právník'
;
praví

se tu, že starý ,Právník' proto zašel, že mnoho pijímal vcí staro-

eských ; a v tomto novém ,Právniku', že nkteré vci staré dobe
mohly vynechány býti. Neetl-li jste to, všimnte si toho.«

inným býti v politickém boji, k tomu, jak již nkolikráte

praveno, nestaoval mu as; a práv téhož roku 1864 naléhaly

na práce úední i mimoúední, a tížily mysl jeho nemoci v ro-

din; píše v doteném list Rybikovi : » Nevím, jest-li to jakás

ocháblost mých sil aneb jaká jiná na každý zpsob duševní pí-

ina, že tak tžko se vypravuji ku psaní každého listu. Domní-

vám se, že ta každodenní robota úední jednotvárná tak ducha

mého již opoutala, že se nesnadno jinam uchyluje z obyejné

koleje. A k tomu, co následek sthování archivu, to nové rovnání,

spisování, registrování a pi tom ta zdlouhavá organisace zdejších

úad, od které také njakého polepšení mého nepíliš blahého

postavení se nadji') — to všecko i s tmi domácími trampotami

uiniti mže lovka tak rozmrzelým, že ku práci jiné mimo po-

vinné sotva bude zpsobilý. Ze jsem ml zase letos doma špitál,

kde všecky dti stonaly a nejmladší to životem zaplatilo, to Vám
bezpochyby bude známo.* Nicmén však pracoval, jako r. 1863,

kde vydal Rhazesovo Ranné lékaství, i r. 1 864 piln

dále, an vydal nejen tetí sešit druhého svazku Výboru, nýbrž

také se chystal k vydáni spis Husových, za kteroužto pí-

inou také podnikl cestu do Budišina poznat tam rukopisu Mistra

Jana Husi, výklad totiž na ,Vím', kterýžto rukopis mu pak s ve-

') Stal se také skuten 12. prosince téhož roku íe<litelem spojených pomoc-

ných úad mstských s platem lóoo zl.
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likou ochotou do Prahy pjen byl. Ale spisy Husovy, které

ve tiech dilech 1864 až 1868 vyšly, zdržovaly Erbena od práce

jeho zamilované, jakož v list svrchu doteném Rybikovi píše

:

» Domníval jsem se, že odbyv písn národní a tetí sešit Výboru

a když již také ítanka aspo co do textu hotova jest, že se

budu nyní moci pohodln mimo práce urední obírati svým oblí-

beným úkolem, totiž slovanskými národními obyeji,
a pri tom že bych dokonal svazek eských pohádek v prose:

ale lovk míní. Pán Bh mní. Byl jsem donucen pijmouti

redakci eských spis Husových, jež Tempský vydati chce ; do-

nutila mne k tomu poteba penz a za druhé pomýšlení, kdybych

já v to se neuvázal, že to zde vezme nkdo jiný, jenž by snad

tu vc mohl bud úmysln nebo bez úmyslu zkaziti. Za tou pí-

inou byl jsem pro jeden vzácný rukopis v Budišín . . .«

Ale i jinak byl Erben mnohonásobn zamstnán dopisy a

dotazy na vznášenými od uenc zahraniných. Tak požádán byl

dne I. máje 1864 od dr. Jordána jménem Rusa Gerbelja, jenž

anthologii básnickou všech slovanských náeí vydati chtl, aby

Erben udal, které eské básn k tomu by se nejlépe hodily. Mimo
to dopisoval si horliv se Sreznvským a Lavrovským a maje

dvru tchto slovutných uenc a tím i vlády ruské, býval pro-

stedníkem, když se o povolání eských uenc na stolice ruské

jednalo. Tak mu ohlašuje Sreznvský dne 20. íjna 1865, že zízen

kurs o slovanské a ruské paleografii dokládaje, jak by žádoucí

bylo, »aby dobí echové, kteí se ve všech oborech nejen umní
nýbrž i emesel vyznají* , na Rus se sthovali, a piplavu

Nmc do Ruska tak zamezili. Lavrovský pak Erbena žádá

dne 8. dubna 1865, by pimlouval liiseltovi, aby konen pro-

fessuru na universit charkovské pijal: » Obávám se, že dr.

Eiselt jest již pro Rusko ztracen, a jemu k vli, ani poád
myslíme, že se k nám pijíti odhodlá, již po dv léta jedné

kliniky zde nemáme.* A 28. dubna píše P>benovi, že zamýšlejí

získati H. Jireka pro stolici slovanského zákonodárství a dr.

Gebaura pro kathedru slovanského jazykozpytu ; oba však uenci

pes všecko delší s nimi vyjednávání míst tch nepijali. Roku

1865 vyšla konen jeho Slovanská ítanka t. j. výbor

z národních povstí všech Slovan a dal se hned potom do

pekladu Nestorova, aby jej dokonil a pak vypiloval. Téhož

roku užil, co možná bylo, na zotavení tlesné
;

jel v máji do



— 80 —

Budišína vrátit tam rukopisu Husova výkladu na »Vrím«,

v lét pak navštívil pítele Rostlapila, krajinu Královéhradeckou,

a osmého srpna vypravil se z Prahy na tynedlní dovolenou,

již si umínil pod Karlovým Týnem ztráviti, »za jedno proto, že

mám tu v okolí mnoho známých a pi-íbuzných, a za druhé, že

za hodinu mohu odtud býti v Praze «. Avšak špatné, deštivé po-

así nutilo jej, ješt než dovolená se ukonila, do Prahy se na-

vrátiti.

Politický ruch, který po Cechách jmenováním ministra Bel-

crediho nastal, netknul se Erbena tím smrem, aby od zvyku

svého, nevkládati se do inné politiky, byl upustil ; opt jen ná-

mankou o nm se zmioval jako na pr. v list, jejž dne i6. listo-

padu 1865 píteli Roštlapilovi zaslal: »Nyní v Praze máme jen

samé boje, totiž volby do snmu i do obecního zastupitelstva,

ale jsou to boje nestejné: jedna strana, a slabší na poet, však

tím zuivjší a jako ulitá, jež nad to nižádných prostredki se

neštítí, jen aby své provedla ; druhá, naše, ostýchavá, plná ohled,

aby nikoho neurazila, a každý svj krok svdomit odmující,

zkrátka strana poctivá, ale bez ráznosti a na mnoze i netená.

Kdo pak si bude dlati nepiátely.? íkají mnozí a proto radji

nejdou k volb. Propadneme-li kde, propadneme naší vlastní vinou,

a dobe se nám stane, že posud jsme se nenauili právo své, a
skromn pimené a pistižené všemožným spsobem využitko-

vati. Pravý boj však nastane na snmu, ovšem zase nerovný
;

rovný bude teprv tehdáž, až nespravedlivý ád volební bude

zrušen a jiný na pirozených pomrech založený vydán. Proti

tomu budou se však Nmci zle opírati, aby se tak po právu

nestalo*.

Za to však r. 1866. uinil znamenitou petržku v pracích

Erbenových válkou, která se proti Prusku vedla. Zaátkem téhož

roku byl Erben lenem komise, která se radila o novém zpsobu

u vydávání knih mainých a jmenovit o vydávání sborník v-
deckých, a ml také horlivé úastenství v poradách se strany

založení spolku historického v Praze. Pípravy vojenské, jež válku

pedcházely, vyrušovaly jej však ustavin z práce a odnímaly

mu nadji, že se bude moci podívati v let na venek, by zotavení

tlesného nabyl ; zpsob jeho zdravotní sice se nezhoršil, nicmén
však cítil, že se také nepolepšuje. Píše dne ir. ervna 1866 Rošt-

lapilovi: » Tšil jsem se na to, že se letos zase uvidíme; ale
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v takových pomrech, jako nyní jsou, musím se obávati, že z toho

nic nebude. Jen tehdáž, když by válka brzy se skonika a když

by východek její nám byl píznivý, jak totiž v našich okohiostech

píznivý býti mže, mohl bych se nadíti, že byste navštívil Prahu,

anebo bych se odhodlal k Vám zajeti . . . Moje zdraví, díky Bohu,

drží se v stejné míre, není to ani úplná zdravota, — které se již

ovšem nikdy nadíti nemohu — ani nemoc. Picházím sám sobe

jako ervivé jablko, které po vrchu astokráte dost pkn a zdrav
vypadá, ale vniti" jest jinak*. Nejvíce zdržován byl vpádem pruským
od ukonení 4. sešitu druhého dílu Výboru, jelikož k tomu n-
kolik rukopisu z císaské knihovny poteboval, v níž se však po

celý as, co Prusové v Cechách byli, nic pracovati nemohlo. Tím
více však pracoval a piloval o peklade Nestorové, tak že jej

v polovici Hstopadu do tisku dáti a peklad r. 1867 vydán býti

mohl. V íjnu pak byl v okolí Domažlickém, hledat krojíi pro

moskevskou výstavu etnografickou.

Nemalou radost ml, když po odtažení Prus císa navštívil

zem eské válkou nejvíce zastižené a pí-i pobyte svém v Praze

Palackému komanderský kíž ádu železné koruny udlil. Psal

o tom Rybikovi dne 3. listopadu 1866: » Obecnou radost zde

zpsobilo, že císa pán našeho Palackého tak vzácn vyznamenal

;

on však také má z toho nevýslovnou radost, ano zdá se, že tím

jaksi omládl. Když jsem jemu štstí pál k tomu ádu, pravil

svým zpsobem: »Nu, to mne pede vším tší, že konen uznali,

že nejsem žádným rebellantem ; vždycky jsem býval líen jako

staatS' a gemeingeílihrliches Individuum; ale te již jsem oištn.*

A s mnohými vlastenci cítil radost z obratu politiky, pece
jakýsi temný cit mu pekážel, ve trvání toho obratu doufati

;

nebo píše v té píin v témž list: »Dejž Bh, aby nebylo snad

brzy jinak !« Bohužel, že obava jeho se vyplnila. Nemoci, které

následkem války nastaly, dotknuly se tak Erbena, který o tom

20. záí Roštlapilovi, jenž silným prjmem stonal, píše : »Já ml
již dlouho prjem, ale nepatrný a proto jsem si toho nevšímal a

chodil do úadu i vykonával své práce jako jindy. Ale po tom

pišlo he a pidalo se k tomu stydnutí nohou —- první stupe

cholery — následkem studené místnosti v úad. Tu jsem musil

ovšem zstati doma a nkolik dní si poležeti a pomocí Boží a

dr. Eiselta doufám, že jsem již na dobré cest k uzdravení, akoli

lovka, jenž má za sebou již padesátku, nenioci jako smola se

6



drží a neády jej opouštéjí.* Neduh ten ovšem neposílil tla jeho

bez toho slabého a proto se odhodlal, když prof. Zelený se stal

editelem Malostranského reálního gymnasia, odsthovati se do

jeho posavadního bytu na Staré msto . 440—I. v Michalské

ulici, aby ml blíže do archivu. Odsthoval se tam zaátkem

prosince s páním Rybikovi projeveným, aby v nm byl tak

spokojen jako v pedešlém! Došel v nm pokoje — vného,

nebo jest to týž dm, ve kterém umel.

Avšak obydlí na Starém mst, do nhož také Šafaík si

stžoval, že zdraví jeho nesvdí, také na Erbenovo zdraví nepíi-

sobilo prospšn. Necítil se na dobrém zpsobu ostatek zimy, co

tam bydlel a protož ovládala jím z jara jakási mkkost mysli

jako následek slabosti tlesné. Obdržev od pítele Rybiky foto-

grafie rodiny jeho, dkoval mu dne 17. dubna 1867: »Zpsobil

jste mi nesmírnou radost takovou, že mi se oi zalily slzou —
jsem již slabý lovk, nemám daleko k šedesátce! Když jsem

Vaši Kaiku naposledy vidl, byla maliké dvátko, obskako-

vala okolo matinky, za šaty se jí chytajíc, a nyní — zachovej ji

Bh a popej jí všeho dobrého i vší rodin Vaši v našich smut-

ných dobách ! . . , Quemque sua fáta trahunt. — Vy si stžujete

na hlavu a na žaludek a já poínám sob více než kdy
prvé stžovati na plíce; pokašlávám a podle toho zpsob
smrti mé dá se snadno uhodnouti. Djž se vle Hospodinova!*

Nicmén však i v témž hst píše o literárních pracích svých,

ano nad to více ohlašuje píteli, »že se odhodlal jeti na mo-

skevskou výstavu,* ponvadž list za listem picházel z Moskvy

a z Petrohradu, v nmž on i jiní vyzýváni byli k výstav dojeti.

Velmi dtkliv psal mu J. Sreznvský dne 22. bezna 1867...

íPijete Vy sám také; seznejte sami, jak my Rusové umíme i
neumíme ceniti zásluhy Vaše i podobných Vám muž. Páli by-

chom si také mezi hostmi Palackého, Riegra, Braunera, Hattalu,

Vocela, Hamerníka. Jiným, možná, že budou pekážeti ohledy po-

litické, akoli v celé vci není poHtického ani za mák, ba ani

býti nemže. Bože odpus, jestH takové ohledy nkomu se na-

manou.* Znaje chatrnost zdraví svého nemínil se na pou do

Ruska vypraviti ; ale naléhavost a laskavost pozvání a pak touha

uvidti oima vlastníma mocnou íši, která v píin ethnografické

jest obrazem Evropy a pl Asie, v jejížto útvarech kulturních se

zjevují patrné stopy vítzství kesanství a Arismu nad sveepým



pohanstvím a Mongolismem, kterýmžto vítzstvím, jež ovšem

pi-edcházely staleté trýzn a boje od ruského bohatýrského Hdu

vytrpné, ostatní Evropa zachránna byla od podobné záplavy

která tak dlouhou dobu dusila Rus.

Kterak odporná echm strana o této cest smýšlela, jaký

kik zpíisobila ve všech listech liberálních tuzemských a zahra-

niných, jest píliš v dobré pamti než aby zde o tom šiieno

bylo. Nedobré svdomí odprc národu eského samo malovalo

si ty strašáky, z nichž echové pro tu cestu vinni byli, pi níž,

bylo-li co politického, jediné to jím býti mohlo, že veliký národ

ruský má sympathie k sourodému kmeni slovanskému. V tom

smyslu také Erben jediné pojímal cestu tu a píše takto dne

27. dubna : »Jest to hluku v Israeli, jest to štkotu, že se ne-

chceme dáti pošlapati za hnj pro osení prušácké a že se k nám
pedce ješt nkdo hlásí, jehož oni se bojí, jako šotek kíže !«

Ale ml Erben s tou cestou mnoho práce. Nebo komitét vý-

stavní usnesl se na tom, pozvati jisté osobnosti ze všech zemí

slovanských, jimžto se poslaly lístky na jízdu svobodnou ; z tchto

lístk vypadlo na echy deset a mnozí, kteí vci jak náleží ne-

znali, myshli, že jen na Erbenovi záleží, opatiti lístek svobodný

a žádáno tedy na nm takových lístk s mnoha stran, kterýmžto

žádostem ovšem vyhovti nemohl. Píše sám o tom Rybikovi

dne 7. máje 1867: »Mám s tou výstavou moskevskou a cestou

do Rus velmi mnoho práce a dopisováni na všecky strany a

ješt více mrzutostí, protože nemohu každému opatiti svobodné

jízdy atd. Nkteí velmi jsou dotíraví domnívajíce se, že to záleží

na mn, aby se poslalo lístk na svobodnou jízdu, kolik mu libo.

Již mn ta vc poíná býti obtížná a kdybych vdl, jak se ctí

z toho ven, hned bych zstal domal«

Do Rus vyjel Erben z Prahy 1 5. máje. Vrátil se v polovici

ervna do ech a navštívil dne 23. ervna pítele Roštlapila na

nkolik dní, aby mu ústn dal obšírnou zprávu o všem, co na

výstav vidl a co v Rusku zkusil. Vrátil se ponkud unaven,

jak pi jeho slabém tle jinak ani oekávati lze nebylo; nicmén

však po krátkém zotavení se dal se do prací obvyklých, a
tehdejší politické bhy tiché práci nepály, any mysl Erbenovu

velmi pobuovaly. Byl úastníkem pouti moskevské a tedy jako

všichni poutníci terem osoování liberálních a vládních list.

Když purkmistr Blský úadu svého se vzdal, rozšiovány roz-

6*
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linc zprávy po Praze, o nichž Erben se zmiuje v list k Roš-

tlapiiovi dne 12. listopadu 1867: »Že se náš purkmistr podkoval

z úadu svého, bude Vám zajisté již povdomo. Jsme všichni

u velikých starostech, co se bude díti. Praví se, že místo purk-

mistra dosadí vláda svého komisara, protože z volby nikdy ne-

vyjde Nmec, nébrž pokaždé ech a snad rozhodnjší nežli byl

Blský. Ale také se mže státi, že nynjší eské zastupitelstvo

bude rozpuštno a že vláda bude oktrojovati jiný volební ád,

kterým by Nmci do rady byli pivedeni. Co by se pak s námi

stalo, s úedníky eskými, Bh ví ! Ze by Nmci zle hospodaili

nikoho nešetíce, mohli bychom se s jistotou nadíti. Panuje nyní

pravý furor proti nám. Bh to naprav ! . . . V takovéto rozkošné

situaci mj mysl pohromad a pracuj ! Doma žena i dti stžují

sob, že jsem mrzutý a že celý den kolikrát ani slova nepromlu-

vím; já pak z úmysla nechci mluviti o pravém stavu vci, abych

zbyten domácích nepolekal.*

A tyto obavy se osvdily marnými, pedce zstaly poli-

tické pomry Cechm nanejvýš nepíznivými a naplovaly mysl

Erbenovu smutnými pocity, jež se zjevují v list daném dne

31. prosince 1867 píteU Roštlapilovi : »Zejtra jest nový rok —
co nám ten pinese.^ Vru obávám se ho více nežli snad potebí

jest, vida že se všech stran hrozná mrana válená se stahují

kolem nás. Pán Bh nás opatruj ! Ale tak to pijíti musilo, aby

snad asem bylo lépe. Krom toho moje zdraví také není píHš

potšitelné, každou zimu pozoruji ve svých plících vtší díru;

dlouho-li ješt pi všem se šetení vydržím, nevím — ale dlouho

to nebude. Co jaro a léto napraví, podzim a zima zase strhne a

ješt více pibere. Kdybych neml ženy a dtí, pomyslil bych si,

a se dje vle Boží, neb vím, že se již mnoho dobrého ne-

dokám; ale myšlenka, co z nich bude, až mne odvezou do Vol-

šan, velmi mne napluje starostí. « — Pítel jej tšil slovy velmi

laskavými dne 5. ledna 1868:... Jen si vzpomete na léta uply-

nulá — bylo he se zdravím Vaším a Bh Vás pece uchoval

;

uchová a zachová ješt i nyní pi šetrnosti a stídmosti Vaší,

kterouž sebe hledíte a hledti máte . . . Až pijde jaro' a léto, po-

díváte se zase k nám a já Vás zavezu do hor a les našich, kde

se u joviálního faráe Hrádovského, pítele mého, budete moci po-

vyraziti, až by se Vám toho na Opon nezlíbilo aneb sevšed-

nilo.t K listu tom.u odpovdl Erben dne 14. února 1868 a to
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teprve, když mu Roštlapil dne 13. února opt byl psal: »Co se

týe mého zdraví, bylo by dobe, by nebylo ošklivého kašle a

krátkého dechu, zvlášt když musím vysoko na schody. Což na-

plat, jinak již sotva bude. Ostatn pracuji jako jindy a myslím,

že mne práce nenamáhá.*

Práce a vbec vše, co ducha zajímalo, bylo Erbenovi lékem

aspo potud, že myšlenky jeho od smutného stavu zdraví se od-

vracovaly. Píše v list práv doteném Roštlapilovi : » Posílám

Vám spis Palackého proti Hoflerovi jsa pesvden, že to jeden

z nejdležitjších jeho plod, protože bez milosti odhaluje syste-

matickou nepoctivost národních našich odprc a jich jedovatého

vdce jako kladivem tlue. Já aspo tomu spisu pikládám cenu

velikou a jen se divím, že Palacký, ím hrobu blíže, tím ohnivji

i odhodlanji vystupuje jakožto bojovník za práva i za est naši

národní. Dokud byl mladší, byl ve spisech svých velmi opatrný

ohlížeje se na vše strany, aby nikde píliš nezavadil ; nyní pak

jde svou cestou pímo k vytknutému cíli a pijde-li mu kdo

v cestu, zvlášt zpsobem nepoctivým, jak se nyní bojuje proti

nám, bda tomu bídníku ! Protož nech ješt dlouho, dlouho buší

mlatem svým na svdomí našich nepátel, jestliže mají jakéU

Rovnž radostn oznamuje témuž píteli dvoje vyznamenání,

jímž poctn byl tou dobou: »Ze mi Vaclik pivezl ernohorský

kíž, doetl jste se v novinách; jsem tedy ernohorským rytíem,

ale bez kon, kterých na erné Hoe velmi málo mají. Kíž jest

vkusný, stíbrný a ern emailovaný; v prostedku v erveném
emailu zlatý nápis v jazyku srbském : Za neodvislost erné
Hory léta 1852 až 1853, a na druhé stran: Danilo kníže
ernohorský. Netušené toto pekvapení vysvtliti se mže
dílem osobou Vaclíkovou, jenž jest sekretáem knížecím, a dílem

také tím, že jsem se loského roku v Moskv seznámil s otcem

nynjší knžny, ,krásné' Darinky, jenž s vojvodou Plamenacem

také byl pijel na výstavu. Jiná vc, s kterou se Vám musím

pochlubiti (proto že vím, že toho nedáte do novin) jest, že jsem

dostal za svou dedikaci Nestora briliantový prsten od velkoknížete

Vladimíra. Zde v Praze jsem se o tom mimo své domácí nikomu

nezmínil, abych se vyhnul klepm novináským.

«

Radostné takové píiny osvžovaly aspo na njaký as
mysl Erbenovu, která churavostí tlesnou velmi tklivá byla; a
za tou píinou politice, která tehdáž ovšem nám velmi nepi-



— 8fi

znivá byla, se vyhýbal, pece nebylo lze, i potud se jí vystíhati,

aby pranic o ní nebyl slyšel; tak si stžuje dne 22. bezna 1868

Rybikovi: »0 našem živobytí v Praze a o té rozkošné svornosti

doítáte se dostaten z novin a protož neteba o tom mluviti.

Každý rozumný musí uznati, že jedna i druhá strana chybily, co

se hádky dotýe, má-H se do snmu jíti neb nejíti. To mlo z-

stati v klubu a tam se ml tento spor vyjednati nechodíc hádat

se na trh.« Ale kde mohl, tam se politickým sporm vyhnul, jak

Roštlapilovi dne 18. bezna byl psal: »0 politiku se nestarám;

podobat se na vlas našim novinám ; a co nebožtík Havlíek již

ped dvaceti lety ekl, platí podnes; podobat prý se to hospo-

dáství erné mši: Nullum Credo — nuUum Gloria — solum

OíTertorium — nulla Benedictio!« Za to však ml radost z dvojí

slavnosti, pi založení kamene divadla národního a sedmdesátých

narozenin Palackého, jakož o tom psal Roštlapilovi: »Nemluvím

ani tak o slavnosti k založení kamene budoucího divadla; byla

to pouhá jako z plotu vytažená demonstrace proti tm vídeským
kezditlaitelm, která se však podaila tak, že cizinci, kteí mnoho
slavností ve všech zemích evropských vidli, s podivením vyznali,

že nic tak velkolepého jim nikde na oi nepišlo. Ale slavnost

musejní a sedmdesátých narozenin Palackého byla ist národní

a vdecká a sešlo se k ní mnoho knžstva i šlechty z venkova.*

I v rodin zakusil radost ana dcera Bohuslava, uící se hudb,

»pinesla«, jak Erben 20. ervence 1868 Roštlapilovi píše, »vy-

svdení ve všem bez výminky ,výten'; bylat skuten mezi

42 první, jak mi sám prof. Bachmann, Nmec, pravil, s dolože-

ním, že mi peje štstí, ta holka že každý úad neb povinnost jí

svenou výten zastane.

«

Všelijaké radostné i nepíjemné rozechvní, jež v první po-

lovici roku 1868 zkusil, upevnilo v nm úmysl již na jae dne

22. bezna Rybikovi zjevený, že by se v lét nkam na venek

bu do Bavor anebo v Cechách podíval. V ervenci ustanovil se

jeti do Bavor dostav šestinedlní dovolenou od 26. ervence do

6. záí. V den sv. Anny vyjel z Prahy do Domažlic, odtud do

Volmavy, kde navštívil pítele svého faráe Krejího, pak se ode-

bral na Osí (Eschelkamm) v Bavorsku, kde práv tak prof. Tief-

trunk meškal, a podívali se spolu do ezná a odtud si vyjeli do

Valhally i na druhou stranu do Siegeshally. »Tím zpsobem, píše

Erben Rybikovi, » zdrželi jsme se v ezn tyi dni, kdež jsme



87

také všecky staré památky ohledali. Musím vyznati, že se mi to

msto nad míru líbilo i ta prostota tamjšího života. Co se Val-

hally dotyce, ziistává vc daleko pozadu za jménem ... Za to tím

více mne mile pekvapila tak zvaná Siegeshalle, asi 4 hodiny

jízdy po lodi nahoru Dunajem na behu na vysokém vrchu le-

žící . . . Jesti to rotunda s vysokou kopulí, vkol ní na vyvýšené

galerii 36 andl v podob panenské skoro v dvojnásobné životní

velikosti z kararského mramoru od Schwanthalera pekrásn vy-

vedených, tak že lovk, dívaje se na to dílo skuten mistrovské

ani od nho se odlouiti nemže. « Jelikož Tieftrunk z Rezna do

Prahy se vrátil, zajel Erben sám do Pasová; z Pasová pak do

Kušvardy, kde prof. Svobodu z malostranského gymnasia zastal,

s nímž vycházky a vyjíždky do romantického okolí inil jako na

Královu hlídku ( Konigswarte, odkudž zkomolené eské jméno

Kušvarda), > podle které jde stará historická ,zlatá stezka' od Pa-

sová jednou stranou do Vimberka a druhou stranou k Prachati-

cm ; také jsme byli na Boubín, nkdy sídle poustevnickém bratra

Matje, kdež nyní poslední zbytky pravého eského pralesu ješt

se spatují, na Tístoliné a j. V Kušvard zstal jsem 14 dní a

nelituji toho. Jesti to krajina pekrásná, vkol pralesy na horách

a pod nimi v nížinách pramenové naší Vltavy. Z Kušvardy jel

jsem na Voly a na Strakonice, jež jsem již z r. 1844 znal, do

Písku, abych navštívil svého dobrého pítele Vojtcha Lešetického,

editele tamjší školy reální, a pi té píležitosti abych se také

podíval na msto a jeho nemnohé památky.*

A cestou tou ponkud pookál a vrátiv se do Prahy hned

v práce úední a literární se uvázal, pece nemohl zbyti jakési

ob as na nj jdoucí pedtuchy, že života jeho již na krátce, a

v takových okamženích tížila jej myšlenka, jak málo prý toho

dokonal, co v mládí svém si byl pedsevzal. Když jsem mu de-

dikoval svoje vydání knihy Tovaovské, psal mi dne 29. záí

1868: sVaše dedikace knihy Tovaovské mne nad míru pekva-

pila. Nemohu Vám ani popsati toho citu, jenž mne v prvním

okamžení zajal: radost i smutek, ano i jakási hokost mísily se

v jedno. Radoval jsem se i raduji z tohoto zjevného a nenadálého

dkazu vzácné pízn Vaší ; ale co pravíte o vdnosti v píin
užitku ze spis mých, naplnilo mne zármutkem, když jsem po-

myslil, jak málo jsem z toho, co jsem za mladý ch let

byl sob umínil, skuten vykonal, a jsem již tém
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na sklonku života svého, a jak nedokonalé mnohé to jest,

srovnám-li to s tím, jak nyní mnozí mladí spisovatelé pracují.*

Když jsme si vymnili fotografie své, psal mi ii. listopadu:

sSvou fotografii uinil jste mi veliké potšení a na vzájem posílám

svou ; budete ovšem tou výmnou zkrácen ; za mužnou, k inm
odhodlanou tvá dostanete — švadlou, šedivou. Nu budiž ; však

nepeji si nikoli déle žíti, než pokud mohu pracovati.* Tak psal

na konci r. 1868 v podobném smyslu jako na zaátku jeho, když

pravil v list Rybikovi dne 22. bezna: »Nemohu toho zatajiti,

že to se mnou rok od roku jde s vrchu, plíce jsou zle dravý a

dlouho-li ješt budou sloužiti, nevím.

«

Sklíená jeho mysl stížená ješt více náhlým úmrtím šle-

chetného K. Storcha, který 21. listopadu 1868 se odebral. Erben

cítil tuto ztrátu hluboce; psal v pí-íin té Roštlapilovi : »Ne-

nadálým úmrtím ubohého Karla Storcha ztratil jsem v Praze

svého nejstaršího, nejupímnjšího i nejmilejšího pítele; jsou

mezi mladšími sice také dobí a poctiví lidé, ale Karla mi nikdo

nenahradí.* Ale pes tuto ztrátu a tlesnou churavost užil zimy

velmi piln, aby ukonil a vytíbil peklad Igora a Zádonštiny,
který také na jae r. 1869 již k tisku pipraven ml a v íjnu

téhož roku vydán byl. Práce ta ubírala mu tém všecek volný

as, který také jinak vnovati musil rozsáhlé korrespondenci v

píin kandidátía professury gymnasialní, jimž vláda ruská udílela

stipendia, kterého však žádný jiný nedostal, le Erbenem odpo-

ruený; psal to zejm arciknz Rajevský Erbenovi dne 15. dubna

1869, poslav mu žádost jednoho kandidáta, který pímo u hra-

bte Tolstoje v Petrohrad za stipendium žádal: »Víte, že bez

Vašeho odporuení a otcovského požehnání žádný za stipendistu

se nepijímá.* I s Lavrovským, který se byl rektorem university

varšavské stal, dopisoval si, aby Gebauer a H. Jireek stohce na

té universit pijali ; avšak dopisování bylo opt bez výsledku.

Z jara cítil úlevu starého neduhu svého, jakož psal Roštla-

pilovi dne 18. bezna 1869: »Rok se otoil a my Bohu díky

jsme ješt živi — a tu opt Váš svátek! Peji Vám, co jsem

vždycky pál a vždycky páti budu, dokud nám trocha toho ži-

vota ješt popáno bude : pede vším zdraví a pak spokojenou

mysl a k tomu dodávám, abyste mi i budoucn zstal pítelem

tak jako posud — však už mnoho nás starých pátel není. Když
jsem Vám roku loského také k té píležitosti psal, už jsem
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myslil, že to bude naposled, tak velmi jsem byl churav; letos.

Bohu díky, jsem se svým zdravím spokojen a zase ješt s trochem

nadje pohlížím do budoucnosti — kéž bychom se jen neho
lepšího dokali !«

Cít se silnjším, tím pilnji pracoval, aby v poádek uvedl

báje a povsti slovanské, pohádky eské a aby konen uspoádal

a spracoval materiál po 30 let sbíraný o obyejích národ slo-

vanských jako prpravu k bájesloví slovanskému. Dávaje o tom

zprávu Rybikovi dne 30. bezna praví: »Nevím, jak to všecko

zmohu, anebo spíše to zmže mneU Ale vyrušovaly jej 2: toho

jiné práce; pedn naléhala uená spolenost na vydání druhého

dílu Regest, Palacký pak si pál, aby Erben sestavil všecky zprávy

zahraniných spisovatel o Cechách až do vymení Pemyslovcv,
kterýžto soubor jmenovati še ml: Scriptores rerum bohe-
micarum extra ne i. Nejmrzutjší zamstnání však bylo, že,

když mstská rada uvádla nové íslování a pojmenování ulic,

jemu naízeno, aby po ukoneném íslování sestavil nový popis

dom i ulic ; Erben pracoval eský popis a podle toho dr. Emler

nmecký. Proto nemohl v let na delší as erstvého vzduchu na

venkov užívati; jen na nkolik dní z Prahy se vypravil, jak

Rybikovi dne 26. ervence píše: »Hodlám se as na týden po-

dívati do Kostelce nad Orlicí a do Opona a za tou píinou.

V Kostelci dkanem jest P. Hlavatý, náš spolužák z filosofie a

rodem z Miletína a k tomu mj bratranec ; ale již od studií jsme

se nevidli. I vzpomnl si letos, abychom se všichni Miletínští u

nho sešli poprvé a bez pochyby naposled — z dvanácti jest

nás ješt pt koUeg ^^ a ustanovil k tomu den 23. spna, kte-

rého si pro nás do Hradce pijeti chce.« K té schzi skuten
jel, a o málo by se zmaila, an od ministra dostal pozvání, aby

dne 16. srpna do Vídn pijel siiastnit se pi kommisi, která

tam za píinou lepšího zízení archiv centrálních i zemských

svolána byla. Avšak omluvil se návalem prací neodkladných a

do Vídn nejel.

Jakmile ukonil popis msta Prahy, dal se ihned do vypi-

sování historických zpráv spisovatel zahraniních o Cechách

;

píše o tom Roštlapilovi dne 30. ledna 1870: »Píiny (že tak

dlouho nepsal) jsou »Fontes rerum bohemicarum extranei«, ježto

se mají nákladem nadání Palackého vydati a jichž shledávání mi

p. Palacký, a jsem se dost proti tomu zpouzel, jaksi kategoricky
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uložil ; nechtéje ho tedy rozhnvati, podrobil jsem se této ohromné

a duchamorné práci, a neád. Od podzimku tedy procházím

sbírku Pertzovu »Monumenta Germaniae historica«, jíž posud vyšlo

XXI díl in folio, potom sbírku podobnou BOhmerovu a k tomu

také letopisy ruské atd. vyhledávaje, co kde ve starých tchto

pramenech psáno o Cechách až do vymení Pemyslovc, neb

dále jsem se v tu práci neuvázal, a Palacký chce, aby to dílo

obsahovalo celou starou dobu djin eských t. do poátku XV.

století . . . Nejhorší pi tom jest to, že ješt ani nevím, kdy toho

shledávání materiálu bude konec; neb jsou tu ješt také jiné

sbírky kronik cizích, které také ješt procházeti musím.

«

K práci té tím písnji se pipoutal, an na podzim již

s tiskem se zaíti mlo. Proto píteli Roštlapilovi, jenž již v únoru

plány dlal, aby v lét Erben k nmu dojel na zotavenou, že se

z Opona podívají nkam dále, odpov dal, že se nebude moci

na delší as vypraviti z Prahy. Nicmén však navštívil pítele

dne 17. ervna, jel s ním 21. do Dobrušky, odtud dne 22. do

Solnice a navštívil pak dkana Viteka v Pepyších, odkud Erben

se pak 25. ervna do Prahy vrátil.

Když na zaátku srpna dcery na návštvy po Cechách se

rozjely, zacítil jakousi tesknotu, a vyjel opt k píteli Roštlapilovi

a vrátiv se do Prahy zasedl hned k zahraniným spisovatelským

zprávám o Cechách, o emž dne 19. záí dává Rybikovi zvst:

»Co se týe vydávání starých pramen historických nadacím Pa-

lackého, vložena byla na mne jen jedna ovšem nám nejbližší ást

Pašijí národu slovanského, totiž Fontes rerum bohemicarum ex-

tranei až do vymení Pemyslovc, kteráž nemilé svdectví vydává

o bezedné miserii tohoto našeho nejstaršího panovnického rodu.

Vyznávám upímn, že mne ta práce netší, a radji byl bych

na se vzal vydání druhého dílu Regest, které tou píinou opt
na dlouhý as odroeno jest a pokud se dotýe, snad již se nikdy

k tomu nedostanu, neb nemám žádné nadje dlouhého
vku; neb a jsem na oko zdráv, však znám dobe svj starý

neduh, jenž rok od roku vždy zetelnji se hlásí.

«

Tenkráte pedtucha smrti bohužel brzo se mla vyplniti a

a sklíenost mysli spsobená vzmáhající se chorobou nedala mu
také nadjnji pojímati pomry poHtické. Když mu Roštlapil dne

16. srpna psal: »Dne 15. tohoto msíce nastoupil jsem do 62.

roku vku svého; jest to íslo domu otcovského, v nmž jsem



— 91

se narodil ; dovrším-li tím život svj ? tak se sám sebe tážu už

po nkolikráte. Pál bych si aspo, bych na své oi ješt uzel,

že se našim budoucím lépe povede nežli nám se vedlo*, odpo-

vdl mu Erben dne i. íjna vyzývaje jej, aby ho v Praze na-

vštívil: »Vidím také sám na sob, že ím dále tím více teba mi

jest míti se na pozoru, abych v nem nepebral, sic hned z toho

následuje nkolikadenuí churavost. Zatím kdybychom jeH po že-

leznici až pod starý Bude a potom do Berouna, nebylo by tak

zle. Ke dvaašedesátému roku vku Vašeho, jejž jste nastoupil,

peji Vám z plné duše všeho dobrého a zvlášt dobrého zdraví;

však já také vstoupím dnem 7. listopadu v rok šedesátý a rok

od roku vždy mi ubývá nadje vykonati to, co jsem si za mla-

dých let vykonati umínil. Co se pak dotýe zlepšení obecného

stavu našeho, to již ani nieho nedoufám. Dejž Bh, abych se

v tom zmýlil !« Pítel jej tšil dne 7. íjna: »Tedy za msíc i Vám
se dosype šedesátka. Dejž Bh, abyste se doekal pi dobrém

zdraví i sedmdesátky a kdyžby Vás to tšilo i osmdesátky —
co potom jest, jest holé nezdraví. Pak se budeme dívat s hry
na to naše potomstvo, kterak se bude domáhati toho, co slouží

našim praddm ke cti a zásluze a co sloužiti bude jemu k po-

chvale a k užitku, když dosáhne v hojné míe, po em se marn
nyní namáháme.*

Žádný totiž ani netušil, že dní Erbenových jest již tak na

krátce, on sám ne; akoli již koncem záí se velmi churavým

cítil, nicmén však ješt vycházel. Píše dne 13. íjna 1870 Rostla-

pilovi: » Vybízel jsem Vás, abyste ten týden po sv. Václave pijel

do Prahy, ale dobe se stalo, že jste nepijel ; nebyl bych Vás

ani mohl užiti, ba ani s Vámi kam vyjeti ; dostal jsem nemilého

hosta — žloutenici, která mne již druhý týden nemilosrdn souží.

Již tehdáž, když jsem Vám psal, nebylo mi volno; ale myslil

jsem, až pijedete, že to našemi vycházkami a vyjíždkami zaženu.

Také jsem brzy to brzy ono užíval pro napravení žaludku, jenž

mne neustále bolel, a jsem sndl cokoli; ale nic naplat, nemoc

již ve mn vzela a nedala se zahnati, až propukla. Nyní vypa-

dám jako ten Váš park tam pod okny a nohy sotva vleku za

sebou, a jak jinak, když nesmím ani mohu co jíst leda polívky.?

Po všem ostatním bolí žaludek. Bodejž to jen píliš dlouho ne-

trvalo — ale žloutenka jest neodbytný host ! Každý praví, kdyby

bylo léto, nejlépe bylo by nkam z Prahy ; ale co te na podzim
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za krátkých dnii v prškách a neschudných cestách ?« Když jej

pak Roštlapil k sob na Opono zval, odvtil mu dne 22. íjna:

»Dkuji Vám srden za Vaše upímné pozvání a kdyby bylo

léto, s radostí bych je pijal, ale nyní na zimu, když lovk musí

sedti doma v pokoji, snad by mn nemnoho prosplo opoenské

isté horské povtí. Také mne od toho zrází léka, ka, abych

ani zde v Praze mnoho nevycházel, zvlášt za studeného povtí,

za deštivého pak a vlhkého poasí dokonce mám zstávati doma.

Mám totiž žaludení katarrh, který jsem sice již dlouho na sob
pozoroval, ale doufal jsem, že to samcf pejde, až se konen
z toho udlala žloutenka. A tak nyní všecka pée lékaova sm-
uje k tomu, abych katarrhu pozbyl, žloutenka pak že ustoupí

sama anebo láznmi snadno se vyžene. Neužívám žádných lék

z lékárny, nýbrž nejtužší dieta a Karlovarská voda, která tu na

skladech vždy erstvá se dostane, má mn navrátiti zdraví ....

Že pi takovém živobytí netloustnu, dá se snadno myshti a rád

to dlám, jen abych se nejspíše toho sprostil. Doktor mi slibuje,

že se to již za 3—4 dní obrátí ... a tak se tím tším jako Mojžíš

dívaje se z daleka na zaslíbenou zemi.«

Léil jej dr. Hanl, jenž s nejvtší a nejsvdomitjší bedli-

vostí nemoc pozoroval, ale hned od poátku jen málo nadje na

uzdravení ml vda, že játra jsou zkažená následkem kamínk
v nich a když pak žloutenice, nebezpený prý v takových nedu-

zích symptom, se dostavila, léka znaje slabé tlo Erbenovo

úpln nadje se vzdal. Nemocného i rodinu tšil ovšem pokud

jen možno bylo, že obrat k lepšímu nastati mže a nastane.

Erben njaký as sám doufal, že se opt uzdraví; nebo ml ješt

tolik svžesti ducha, že v nemoci podle ruské bajky »o štstí a

neštstí* skládal Hbretto, které však nedokonal; ale ani to, co

bylo hotovo, se nezachovalo ; nebo rukopis jsa psán tužkou ve

smutku po jeho smrti nkam založen byl a pozdji nebylo lze

jej naleznouti.

Nemoc pi nedostatku sil rychle pokraovala, a Erben ne-

ležel, nýbrž v pokoji pecházel. Patnáctého listopadu však stžo-

val si na velikou slabotu a k veeru si ulehl; 18. pak požádal

léka dra. Emlera, aby jako pítel Erbenv rodinu pipravil na

smutnou zprávu, kterou jí léka zvstuje, že všecka nadje zmi-

zela. Píše o tom dcera Erbenova, Blažena, dne 18. listopadu

Roštlapilovi : »Poád jsme se tšili; ale bude snad od Boha jinak
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usouzeno; otec dostal též do pravé ruky rheuma, to jej též velmi

seslabilo, nyní prý jest ale skutené v nebezpeí života ... a byl

by prý to zázrak, kdyby se otec uzdravil.* V sobotu 19. listo-

padu požádal Erben Emlera, když jej navštívil, aby pivedl za

svdky Ranka a Sámala, že by rád uinil poslední poízení, »a
nemoc prý se obrátí tak neb jinak* , a vyslovil pání, aby Emler

byl poruníkem nezletilé dcery Ladislavy. »Chtél jsem a ml
jsem jej tšiti, « píše Emler dne 30. listopadu Roštlapilovi, » zatím

musel jsem s pítomným lékaem hoce slzeti.« Odpoledne téhož

dne diktoval poslední vli svou a když úmysl svj zjevil, rozd-

liti neveliké ovšem jmní mezi paní a dítkami stejným dílem,

šlechetná paní, a nevlastní matka dcer Erbenových, prohlásila

se, že se všeho podílu vzdává, aby tedy jen dcery podleny byly.

Spoádav takto vci své žádal, aby v nedli ráno jej P. Královec,

katecheta na eské vyšší díví škole, zaopatil.

Ale v noci od soboty na nedli zhoršil se stav jeho tak, že

dr. Hanl, který poslední ti dni a noci nemocného neopouštl,

hned pro knze poslal, jenž mu svátostmi umírajících posloužil.

K ránu však nastala úleva, ale síly úžasn rychle klesaly. Byl

pi úplném vdomí, že poslední hodina se blíží; loue se s ro-

dinou napomínal, jak dcera Erbenova, Blažena, dne 8. prosince

1870 Roštlapilovi zprávu dala,') paní a dti, aby neplakaly, »až

to na pijde* — jak eufemisticky smrt naznail — by ho ne-

probudily. A tak mocná jest láska v srdci lidském, že nechtíc

milované osob pitížiti osudné okamžení, pekoná ten nejvtší,

nejukrutnjší bol, který mysl rozrýti mže : když smrt na pi-

cházela, udušovaly paní a dcery v sob plá a lkáni, aby jeho

usýnání nerušily 1

A tak usnul dne 21. listopadu o i hodin v noci tiše a

klidn Karel Jaromír Erben, jeden z nejzdárnjších syn, které

vlast eská v novjší dob zplodila, a obecný smutek, ve který

se Praha zahalila, dával svdectví, že hlava království a s ní celá

zem cítí velikou ztrátu, kterou úmrtím jeho utrply. Bol, který

se nejen tch, již jej osobn znali, nýbrž všech dobrých Cech
zmocnil, byl hluboký a upímný a snažil se každý soustrast svou

rodin jeho osvditi, pede všemi opt Praha, která chtíc zaslou-

') sNapomínal nás, abychom neplakaly, až to na pijde, bychom ho

neprobudily; a chovaly jsme se zcela liše, že to nyní ani pochopiti nemohu.

«
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žilcmu synovM vlasti poslední es prokázati jemu slavný poheb
na svj náklad ustrojila.

Pohební prvod dne 23. listopadu byl velkolepý ohromným
úastenstvím spolk i jednotlivc, tak že Praha od smrti Šafaí-

kovy tak veleslavného pohbu nevidla. »Národní Listy « ze dne

24. listopadu líily jej takto : »Karel Jaromír Erben pohrben vera
odpldne zpsobem veledstojným za úastenství velkolepého.

Ulice Michalská, odkudž z domu . 440 pohební prvod se hnul,

Uhelný trh i Vajený ped 2. hodinou již naplnny byly spolky,

deputacemi a peetnými páteli a ctiteli zvnlého. Když byla

tlesná schránka zesnulého v dom smutku vykropena, pi kte-

rémžto církevním obadu lenové eské opery smutení sbory

velmi dojemn zaply, vložena rakev na dvouspežní vz umrlí,

naež hnul se velkolepý prvod poadem následujícím. V ele

kráelo pl setniny sboru ostrosteleckého, jehož zesnulý estným
setníkem byl. Pak sledovaly Sokol pražský a Merkur, spolek aka-

demický s praporem svým smuten zasteným v poct zajisté

úplném. Literární a enický spolek ,Slavie' taktéž v úplném

potu kráel spolu se spolkem akademickým. Za studujícími

gymnasia staromstského a vyšších eských škol reálních šli

posluchai pán Skivanova ústavu obchodního, pkný triko-

lorou zdobený vnec ku hrobu zesnulého nesouce. Pak násle-

dovaly Jednota právnická, Beseda umlecká, pražský Hlahol

s praporem, zpváky spolek pražských typograf, malostran-

ský Lumír, Beseda a deputace jiných spolk pveckých. Za

hudbou ostrosteleckou šlo etné oddlení akademikv s roz-

žatými pochodnmi a pak duchovenstvo. Prvod vedl kanovník

P. Bradá provázen osmi knžími a osmi bohoslovci. Pohební

vz ozdoben byl více jak ticeti krásnými vnci, které vnovaly
spolek akademický. Beseda Umlecká, spolek historický, jednota

právnická, mšanské besedy pražská, smíchovská a karlínská,

spolek archaeologický. Museum království eského, hrabnka
Kounicová atd. Kolem pohi-ebního vozu kráelo po obou stranách

32 úadník magistrátních a 16 ostrostelc s rozžatými svícemi.

Kolem tch pak táhly se dlouhé ady akademik, nesoucích pla-

noucí pochodn. Za rakví ubírali se mimo nejbližší píbuzné

pražský purkmistr a jeho námstek, lenové obecního zastupitelstva,

mezi nimi Fr. Palacký, dr. Rieger, dr. Blský, dr. Sladkovský,

dr. Brauner, J. Wenzig atd. Dále zástupcové skorém všech kor-
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pora pražských a nepehledný dav jiných ctitelíi zesnulého.

Prvod zakonovaly deputace sboru granátnického a jízdných

ostrostelc, dále pak silné oddlení ostrostelc a nekonená

ada povoz. Prvod byl tak ohromný, že poátek jeho byl již

na most kamenném, kdežto další jeho ást v pravém slova

smyslu plnila nábeží až po Lažanského palác. Prvod totiž ubíral

se z Michalské ulice po Uhelném trhu, Perlovou ulicí, Ferdi-

nandskou tídou, po nábeží, kamenném most a ulicemi malo-

stranskými ku brán Oujezdské, kdež rakev poznovu vykropena.

Odtud vezena pak rakev v nepehledném prvodu po Smíchov
ku hbitovu košískému. Akademický spolek, Hlahol a etné de-

putace ostatních spolk doprovázely rakev až ku hrobu. Zde za.

pli opt lenové eské opery dojemný smutení sbor, rakev

ozdobena poznovu etnými vnci, jakož i kyticí, kterou smíchovské

dívky básníku »Kytice« do hrobu položily. Pi zái pochodní

spuštna rakev do hrobu."

Ale královská Praha také jiným zpsobem osvdila, že si

památky zesnulého a zásluh jeho nejen o hlavní msto nýbrž o

celý národ váží. Ustanovivši již dne i8. íjna 1869 k žádosti

Erbenov, aby jemu služba pi museum od r. 1843 až do r. 185

1

také od msta ítána byla, ukázala po smrti jeho šetrnost zvláštní

k rodin jeho, ana ustanovila vdov mnohem vtší pensi, než

statut mstský pedpisuje, a dv mladší dcery roním píspvkem
opatila. Odmnila tím obtivost nebožtíkovu, který po celý život

svj nezištn pracovav bezstarostnjší budoucnost rodin své za-

bezpeiti nemohl.

Lze-H pi muži, u nhož dobré stránky povahy lidské všecky

stejnou mrou vyvinuty byly, o jakési vynikající vlastnosti mlu-

viti, byla to zajisté obtivost, kterou se pedn vyznamenal. Ml
studiemi svými otevenu dráhu, na níž v stavu úednickém vyšších

stup a tím i pohodlnjšího života dosáhnouti mohl; ale vda,
že stav ten by mu pekážel ve služb národní a vlastenecké,

vzdal se všeho pohodlí a jistoty chleba vezdejšího a sloužil vla-

steneckým ústavm mnoho let za skrovnikou odmnu, s kterou

by leckterý písa sotva spokojen byl. A dchod stálých do

konce r. 185 1 velmi po skrovnu ml, pece se vzdal radji sebe

lepší hmotné odmny, když za ni na nm žádáno služeb, které

se svdomitým plnním povinností vlastence a poctivce se ne-

srovnávaly. Za tou píinou vzdal se redakce » Pražských Novin «,
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vláda žádala, aby ve smyslu této ústavy centralismus státní a

politický v novinách tcch se chválil a hájil. Vidl-li, že by honorár,

který se mu vyplatiti mel, pekážkou se státi mohl, aby spis n-
jaký nevyšel, vzdal se radji honoráru, jak to uinil vydávaje

spisy Husovy, jichžto tetí svazek, ponévadž první dva mely

málo odbytu, vydávati nakladatel váhal : »Tempskému radji celý

svj honorár odpustím,* psal Erben dne 3. listopadu 1866 Ry-

bikovi, skdyž mi jen hotové vydání nahradí, jen aby to dílo

pišlo ku konci.« Vlastenecké podnik)^ podporoval hmotnými

prostedky více, než by se kdo do jeho skromných dchodia do-

mýšlel; aby to však snáze initi mohl, uskrovoval se kde jen

možné bylo, zachovávaje však vždy a ve všem slušnost, nechtje,

aby ukazováním njakého nedostatku obti vlastenecké vci vzdá-

vané píliš zjevnými se staly. Píše o této sliné vlastnosti jeho

pítel K. Havlík : »Erben byl muž velmi poádný, žil se svou ro-

dinou prvnjší léta, než výhodnjší postavení mstského archiváe

obdržel, velmi skrovn, avšak dbal o zevnjší úpravu jak bytu

tak šatstva a své vzrstající bibliotéky, aby nedostatek jeho žád-

nému v oi nebil. « Avšak obtivost jeho nesloužila pouze vlasti,

nýbrž byl také obtivým k pátelm nejen službami pátelskými,

nýbrž také prostedky hmotnými
;

píše o nm v píin té

Roštlapil : »Uslužný byl ku každému, tím více k svým pátelm
až k obtivosti mnohé a mnohé, a se mu asto za to nevdkem
splácelo.* Byl povahy tiché a jako ve všem jednání a požívání

mírný a stídmý, tak také nemiloval obyejn mnoho ei a sám

také mnoho slov nenadlal. Ale tichá povaha jeho se pece rozohnila

a rozjaila, zvlášt když se jednalo o pravdu, právo a es národní

anebo es jeho ; kde o takovou vc bželo, zmocnil se ho opravdový

až vášnivý zápal, jímž hájil, co mu nejdražšího bylo. Jsa oby-

ejn vážný a skoupomluvný, byl pece pístupný upímnému
žertu a humoru, avšak jen v kruhu dvrných, vyzkoušených a

osvdených pátel, ') s nimiž rád se bavil. V obcování byl vždy

') Navštvoval jednou nebo dvalcráte tyhodn veer Mšanskou besedu nelio

hostinec »u dvou kos« v Panské ulici, kde se ve spolenosti vlastenc, jako byli

a jsou žurnalista Ruffer, MDr. Cejp z Peclinovce, školní rada Wenzig, Anlonín

Skivan, prof. MDr. Vilém Weisí a jiní, nenucené a upímn bavil. Když dr. Weiss

— píše mi p. ed. A. Skivan — r. 1870 se nebe/^pen rozstonal, usnesli se po

šastném jeho uzdravení druhnvé spolenosti té, že mu pi jirvníin jeho píchodu
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pívtivý, dvrný však jen k tm, které za dvry hodné byl

uznal. Pi tom mile dojímala každého jeho neobyejná skromnost,

vedle které nikdy osoby své nestavl v popedí, nikdy slávy ne-

vyhledával, nýbrž jsa si vdom zásluh svých na tom vdomí
dosti ml a hluné chvály neoekával. V úsudcích nebyl kvapný

a nemiloval svád jakýchkoli, ovšem také ne literárních, ve které

se tém jen z donucení pouštl. asu užíval svdomit; znaje

tlo Své slabé ml poád obavu, že dlouho živ nebude a proto

pracoval ustavin, aby pili neiímornou a pracemi dokonanými

život nadstavil a prodloužil. O nm platilo skuten snulla dies

sine linea« a »improbus labor omnia vincit«. Není tedy divu, že

tak pilný, svdomitý a neúnavný pracovník a pi tom skromný

a šlechetný muž ml mnoho pátel a nepítele tém žádného.

Smr jeho ukázala, že celá vlas eská jej milovala a ohlasy ze

zemí slovanských, které úmrtí jeho litovaly, dosvdily, že snahy

a služby jeho vd a vzájemnosti slovanské po celý život vno-
vané došly uznání nejvýtenjších muž svta slovanského. A
vypote-li kdysi šastnjší budoucnost jména tch muž, kteí

úinnjší vzájemnost kmen slovanských pipravovaH, zajisté jméno

Erbenovo státi nebude na míst posledním. Ale vlas e.ská má
plné právo hrdou býti nad tak zdárným synem, dmyslným
uencem, šlechetným lovkem, svdomitým badatelem, neúnavným

pracovníkem, horlivým buditelem a obtivým vlastencem, jakým

byl Karel Jaromír Erben

!

ílo kruhu pátelského podají album svých podobizen a jakousi ovaci pipraví ; a

k této píležitosti napsal Erben nedlouho ped smrtí svou tuto básniku :

Miste, jehožto ped mocí

Utíkají zlé nemoci,

Kdož by se byl mohl nadíti,

Že si i Tebe jedna chytí

K žalu našemu.

Co jsme se navzpomínali,
^ Co se po Tob naptali !

Žádné se vtipy nedaily,

Ani to pivo, co jsme pili,

Chutnat nechtlo.

Nyní když už se zdárn máš,

Vítej nám, bu zase náš.

By v upímném pátel kruhu,

Žert i plzeské šly Ti k duhu

Ljeta mnogaja !
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