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pŘÍspĚvrr < vrxÉvu rÉvnru ČeŠrÍ ruĚvctn ČEsre NÁnooNí Hruurí

Vác|av Petrbok

V roce l8 l3 vyšla v Praze nenápadná kníŽ.ka, místopisná pŤíručka Hand-
buch der Geographie von BÓhmen. Její autor, pražs(/ rodák Johann Joseph Polt
(|7,75 _ l86l), nakladatel, velmi plodn autor v chovné beletrie psané ve formě
povídek-exempel a pi|n;1i sběratel česklch pověstí', dedikoval tento titul Ferdi.
nandu Kinskému, pánu na Kostelci nad Cernyimi lesy, Chocni a Borovnici,
Zlonicích; svou nepŤíliš rozsáhlou knihu rozdělil do dvou částí. V první části
nazvané Das KÓnigreich BÓhmen pŤehledně načrtl geografické, politické, kultur.
ní a náboŽenské poměry v Českén království, s drirazenr na popis zpracováni
pĚírodních produktri, |íčení veŤejné správy a piehled dobročinnych ristavri. Druhá
část Eine kurze Beschreibung der vorziiglichsten Stcjdte, Stcjdtchen u. s' w. in
BÓhnten zahrnovala piehled v,-iznamn;!'ch lokalit, Ťazen5ich podle jednotliq/ch

krajú, se stručn}imi ridaji ekonomického a statistického charakteru a občasnlmi
kulrurněhistoricklmi zmínkami, zvláště o slavnlch rodácích pŤíslušného nísta.

Na první pohled standardní kniha' která bezpochyby měla zprostŤedkovat

rychlou informaci nejširšín-r vrstvánr obyvatel. Literárního historika nejspíše za-
ujmou její cenné kapitolky Sprache; Karakter, Sitten ttnd Feihigkeiten; Volks-
belustigungen; Geisteskulnr a Gelehrte und Kunstanstalten, které poskytují
k dějinám literámího a kulturního dění v Čechách značné mnoŽství materiálu.

I O Poltovi srov. Griiffer-Czikann (1836, s. 579), Rieger (1867, s. 640), Wurzbach (1872,
s' 90_92)' relativně nejriplnější bibliografick! piehled Goedeke (l898, s. 756-760)' ojeho
tvorbě s česklnri hístoricklmi náměty najdeme ÍozÍroušené mínky v pracích A. Krause
Kraus l902, s. 246-241'278),obe|etrii pro děti se minil Pleticha (l998, s. 3-4)' pŤelrled
jeho časopisecké produkce viz Laiske ( l959' s. l68).
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T jterární sociologie by totiŽ nemuse|a podceřovat infornrace, které jí poskytují
vlastivědné a topografické pŤíručky, na něžje české, českoněnrecké, piíp. česko-
latinské odborné písernnictví l8._l9. století zvláště bolraté'2 Fakt, Že autorem
sledované pŤíručky je česh.i Němec, navíc vzbuzuje Ťadu dotazťr. Zachycuje autor
uibec, a pokud ano, jak hodnotí počátky českého národního hnutí a novočeské
literární tvorby? Jak reflektuje tehdejší jazykovou siťuaci v Čechách? Jakymi
pos ehy pŤispívá do dějin ,,imagologie.. Čech a českjch Něnrcri? 3

Pokusme se nyní stručně zodpovědět pŤedchozí otázky' Jazykově českou
literární produkci sv'.ich česlo.,ich současníkťr Polt dobŤe zna|ave své pňíručce ji-
jakkoli stručně _ uvedl a zhodnotil. V osmnácté kapitolce s názvem Geistesktiltttr
se nejdŤíve zmínil o náklonnosti ,,der BÓhmen..ke spekulativní vědě, a vysoce
ocenil práce Bohuslava Balbína, M. A.Voigta' F. M. Pelcla a Stanislava Vydry
jako nauktt učenci.t, kteŤí se zasloužili o umění a vědy a vykazují jim čestné místo
v oboru učenosti (Polt l8l3, s.23_-24). I vídeřské Annalen der Literatur chválí
díla česlg;chučencti, podot..yká Polt' a dodává: Nástedující seznam žijících spiso-
vatel Čech obsah4je velmi mnoho jmen oslavovanyih v literárním světě a w-
jadžuje nejlépe stav, v němž se nyní nachází kultura Čech, (PoLt l813, s. 24)Pro
pŤehlednost PoIt uspoiádal seznam abecedně se stručnou slovní charakteristikou.
Autory' publikující pŤeváŽně v češtině, označil hvězdičkou. Piipojen1i seznam
literárně, ale i hudebně činnlch osobností skutečně nevynechává Žádného pod-
statnějšího ričastnil.ia kulturního Života. Najdeme zde nejen Josefa Jungmanna,
ale i J. G. Meinena, oba bratry Nejedlé i K. A. Schneidra (tehdy ťvoŤícího ještě
v'.ihradně v něnrčině), J. N. Štěpánka a Wolfganga Gerleho. Polt se pŤitom
zdaleka neomeziljen na autory publikující pouze krásnou literaturu, ale napŤíklad
uvedením J. G. Mikana, K. I. Tháma či F. F. Procházk7 prokázal i jistou znalost
odbomé literatury.

Jazyková situace v Čechách se stala námětem tŤináctého oddí|u Sprache.
Za h|avní jazyky Čech Polt označil die Slavische und Deutsche (Sprache).
Nezvykle otevŤeně se lyslovil o pozici češtiny _ Ten druhy (tj. německy jazyk,
pozn. VP) je ňední žečí a stále více zatlačuje ten první, (Polt l8l3, s. 12)
Zajíma|y ho také náňeční rozdíIy češtiny u ne-einy, uvedi dokonce několik

2 PŤehledn! soupis této produkce (včetně knihowích signatur) ajejiclr interpretaci - arcr
z pozice regionálniho historiografa - podává Frmtišek Roubík (Roubík l940' o Poltovr
tanltéŽ, s' 42). PÍíčiny dnešní popularity regionální historie, její rikoly a stav u.|'zkumu
malyzují někeré piíspěvky sb.orníku referátri z konference J. V' Šinák a posIání regiontilni
hisloriografievdne t/doád(Šin)ákl996),pŤíaačněvšakpostrádánre(svljimkoudí|čího
piíspěvku o rztaiu J' V. Simiika ke kásné |iteraluie) obecněji pojan! pŤíspěvek o vztahu
literiirní a regioná|ní historie. Fomotvomou rilohu regionálního aspektu v literatuie od
doby pobělohorské aŽ po polovinu |9. sto|etí rozebral Palas (Palas l964).

3 zdaÍi|y pok.us o rozbor piedstav o obyvatelích České|.lo kátovstvi z pozice němeclcj'ch
cestovatelú, zr{. lázeřslclch hostri' limitor'an1!' snad jen\{běrem praminŮ - r'esnrěs jiou
Ťíšskoněnrecké provenience _ provedl Hentschel (l997).
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V roce l 8 13 vyšla v Praze nenápadná kníŽka, místopisná pŤíručka Hand-
buch der Geographie von Bohmen. Její autor, pražsky rodák Johann Joseph Polt
(I77 5 _ l 86l ), nakladatel, velmi plodn1/ autor v chovné beletrie psané ve formě
povídek-exempel a piln sběratel česk;ich pověstí', dedikoval tento titul Ferdi.
nandu Kinskému, pánu na Kostelci nad CernyÍmi lesy, Chocni a Borovnici,
Zlonicích; svou nepŤíliš rozsáhlou knihu rozdělil do dvou částí. V první části
nazvané Das KÓnigreich BÓhmen pŤehledně načrtl geografické, politické, kultur-
ní a náboŽenské poměry v Ceskénr království, s d razenr na popis zpracováni
pŤírodních produktri, líčení veŤejné správy a pĚehled dobročinnlch ristavri. Druhá
část Eine kurze Beschreibung der vorziiglichsten Stcidte, Stcjdtchen u. s' w. in
BÓhmen zahrnovala pŤehled qíznamn;/ch lokalit, Ťazen ch podle jednotliq/ch

kraj , se stručn;imi daji ekonomického a statistického charakteru a občasnlmi
kulturněhistorickymi zmínkami' zvláště o slavn1ich rodácích pŤíslušného nrísta.

Na první pohled standardní kniha, která bezpochyby měla zprostÍedkovat
rychlou informaci nejširšínr vrstvánr obyvatel. Literárního historika nejspíše za-
ujmou její cenné kapitolky Sprache; Karakter, Sitten und Frihigkeiten; Volks-
belustigungen; Geisteskulhr a Gelehrte und Kunstanstalten, které poskytují
k dějinám literámího a kulturního dění v Čechách značné mnoŽství materiálu.

I O Poltovi srov. Griiffer{zikmn (1836, s. 579), Rieger (1867, s. 640), Wurzbach (1872,
s. 90-92), relatir"ně nejriplnější bibliografickf pŤehled Goedeke (l898, s. 756_760). ojeho
tvorbě s česklnri historicklnri náměty najdeme roároušené alínky v pracích A. Krause
(Kraus l902, s. 246_24.1,278), obe|etrii pro děti se zntínil Pleticha (l998, s' 3-{), pŤelrled
jeho časopisecké produkce viz Laiske (l959' s. l68).

T jterární sociologie by totiŽ nemuse|a podceĎovat infornrace, které jí poskytují
vlastivědné a topografické pŤíručky, na něžje české, českoněnrecké' pŤíp. česko-
latinské odborné písemnictví l8._l9. století zvláště bolraté.2 Fakt, že autorem
sledované pŤíručky je česk'-i Němec, navíc vzbuzuje Ťadu dotazri. Zachycuje autor
v bec, a pokud ano, jak hodnotí počátky českého národního hnutí a novočeské
literární tvorby? Jak reflekťuje tehdejší jazykovou situaci v Čechách? Jakymi
pos ehy pŤispívá do dějin ,,imagologie.. Čechri a českych Něnrcri? 3

Pokusme se nyní stručně zodpovědět pŤedchozí otázky. Jazykově českou
literární produkci sv'.ich česlo.,ich současníkú Polt dobŤe znal a ve své pŤíručce ji-
jakkoli stručně _ uvedl a zhodnotil. V osmnácté kapitolce s názvem Geistesktiltttr
se nejdŤíve zmínil o náklonnosti ,,der BÓlrmen.. ke spekulativní vědě, a \ysoce
ocenil práce Bohuslava Balbína, M. A.Voigta, F. M. Pelcla a Stanislava Vydry
jako nauktt učenci.t, kteŤí se zasloužili o umění a vědy a vykazují jim čestné místo
v oboru učenosti (Polt l8l3, s.23_-24). I vídeřské Annalen der Literatur chválí
díla česlg;chučencti, podot..yká Polt' a dodává: Následující seznam žijících spiso-
vatel Čech obsah4je velmi mnoho jmen oslavovanyih v literárním světě a w-
jadžuje nejlépe Stav, v němž se nyní nachází kultura Čech, (PoLt l813, s. 24)Pro
pŤehlednost Polt uspoiádal seznam abecedně se stručnou slovní charakteristikou.
Autory, publikující pŤeváŽně v češtině, označil hvězdičkou. Piipojen; seznam
literárně, ale i hudebně činnjch osobností skutečně nevynechává žádného pod-
statnějšího ričastnil.ia kulturního Života. Najdeme zde nejen Josefa Jungmanna,
ale i J. G. Meinena, oba bratry Nejedlé i K. A. Schneidra (tehdy ťvoŤícího ještě
vyhradně v něnrčině), J. N. Štěpánka a Wolfganga Gerleho. Polt se pŤitom
zdaleka neomeziljen na autory publikující pouze krásnou literaturu, ale napŤíklad
uvedením J. G. Mikana, K. I. Tháma či F. F. Procházkry prokáza| i jistou znalost
odbomé literatury.

Jazyková situace v Čechách se stala námětem tŤináctého oddí|u Sprache.
Za h|avní jazyky Čech Polt označil die Slavische und Deutsche (Sprache).
Nezvykle otevŤeně se vyslovil o pozici češtiny _ Ten druhy (d. německy jazyk,
pozn. VP) je žední žečí a stále více zatlačuje ten první, (Polt l8l3, s. 12)
Zajíma|y ho také náňeční rozdily češtiny u ne-einy, uvedi dokonce několik

2 PŤehledn! soupis této produkce (včetně knihowích signatur) ajejiclr interpretaci _ arcr
z pozice regionálního historiogrďa - podává František Roubík iRoubík l940. o Poltovr
tanltéŽ, s' 42). PÍíčiny dnešní popularity regionální historie, její rikoly a stav u.|'zkumu
malyzují někeré pŤíspěvky sb.orníku referátri z konference J. V. Širuáka poslání regiontíllti
historiografie v dnejrlldoád (Šinrák l996), piiaačně všakpostrádánre (s vljimkou dí|čího
pňíspěvku o rztalu J' V. Simiíka ke kásné |iteraluŤe) obecněji pojar! pŤíspěvek o vztahu
Iiteriirní a regioná|ní historie. Fomlotvomou rilohu regionálního aspektu v literatuŤe od
doby pobělohorské aŽ po polovinu |9. sto|etí rozebral Palas (Palas l964).

3 zdaÍi|Ý pok.us o rozbor pŤedstav o obyvatelích České|1o ká|ovství z pozice němeclcj'ch
cestovatelÍi' zr{. lázeĚsklch hostli' limitor'an]i snad jen\{běrem praminú _ r'esnrěs iiou
iíšskoněnrecké provenience - provedl Hentschel (l997).
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vyraznychukázek ze severních Čech, kde7e v elmi zolryzděná němčina. Vzdělanci
hovoŤí podle Polta francouzsky' italslq' a anglicky, zatímco latina se stále ještě

považuje za jazyk církve a učencú, tak jako ve většině civilizovanych zemí. (Po|t

1 8 1 3 ,  s .  l 3 )
Za ne1zajímavější část Poltovy knihy lze povaŽovat čtrnáctou kapitolu

Karakter, Sitten und Ftihigkeiten. Skutečnost, že Polt se chtěl vy'jadŤovat k vlast-
nostem a charakteru obyvatel, souvisí se zv'-išenfm zájmem zvláště německého
(a dodejme, že mutatis mutandis i českého) národa o postihování psychickych

specifik národú a jednotlivcri. Tento všeobecně prijaty posfulát se na rozdíl od
pĚedcházejícího zájmu o šlechtické či vzdělanecké kruhy programově měl podle
J. W. Goetha zaměŤit na sledování ,,manŽela v rodině, rolníka na svém dvoŤe,
matky mezi dětmi, Íemeslníka v dílně, počestného občana u číše vína a učence či
obchodníka pŤi besedě nebo v kavárně... (Goethe 1919, s.276) Ačkoliv se dá
téměr s jistotou tvrdit, že Polt pŤi psaní své práce nenavštěvoval vyše zmíněné
měšťany či pŤíslušníky selského a Ťemeslnického stavu, nelze jeho pozorování
odbft mávnutím ruky či považovat je zabizarni vyplody,

Celá charakteristika se opírá o vybrané historické události, které mají vést
k pochopení prŮběhu dějin a poskytují žádoucí argumentaci pro zdrivodněníjed-
notliu-/ch charakterov ch rysri. KupĚ. za tŤicetileté války prokázali ,,die BÓhmen..
i odvahu a statečnost; následující léta prověŤila jejich vytrvalost v těžkostech;
události posledního desetiletí pak potvrdily nejen jejich udatnost, /'../, ale také
jejich silívynaložené pro trzin avlast pÍi zakládání legie a zentské obrany (Po|t
l8l3, s. l3_l4). Polt lyzdvihuje vykony,,der BÓhmen..v matematice, právních
vědách, lékaĚství a hudbě, zajejich národní ctnost povaŽuje pohostinnosl; ohra-
zuje se proti naĚčení z lenosti, která je pÍedhazována nláště rolníkovi. Zce|a
z pozice soudobych merkantilistickych a populacionisticklch teorií vysvětluje,
Že spíše se mu nedostává pot ebné znalosti, jak vytěžit ze svych polností co
největŠí zisk. (Polt l8l3' s. l4)

Polt si byl dobŤe vědom i rozdílri mezi pŤíslušníky obou zemsklch jaryk .
o Češích (Czechen) wád| Že pÍedevším je postihuje vlltka, že rádi setrvavají pÍi
zvycích sllych otcit /.../ a takka omluvně se mriřuje i o jejich zarputilosti.
Čechoněmcrim (DeutschbÓhmen) sice náleží q1ihoda, že jsou patrně mnohem
vzdělanější /.../ než slovanštíCešl (die Slavischen BÓhmen), ale některé jejiclr

zlozvyky jsou často pŤedmětem stížností. (Polt l8l3' s. 1't_l5)

Co však je na Poltově charakteristice mimoŤádné, je zveŤejnění proslulé

Herderovy kapitoly o Slovanech." DrileŽitosti tohoto textu si byl Polt dobĚe

4 Jeji \^.'skyt ve sledovmém titulu neuvádí ani ryčerpávajicí bibliograÍie herderovsk.j'clr

piekladú, paraÍrází a znrínek ve slovarrsk;i'ch literaturách do poloviny l9. stoleti freibur-

ského docenta P. Drelvse (Drews 1990). PŤed rokenr l8l3 uveŤejnil tento y.izlamn:í text
pouze Dobrovsk1i' bez jakéhokoliv konrentáÍe jako uvod k Slavinu (Dobrovsk! l806'

vědorrl. Sám uvedl: Co zde Herder Ííká /.../ o Slovanech, nlělo bs, byt prně zde
zd razněno, protože sejinl velnli pravdivě a pŤesvědčivě piipisuje hodnota nlezi
evropslrymi ndrody a načrtává se o nich buclottcí obraz (zvyrazni|YP), ktery je
načrtnut filozoficlglm bystrozrakem. (Polt l8l3, s. l5) Porovnáním Herderova
pŮvodního textu (Herder 1964) s tÝmž textem otištěnynl Poltem zjistíme však
jisté změny, které snad měly usnadnit textu jeho cenzurní schválení, byť v clobě
napo|eonslgich válek se provádě|a vriči vlasteneckry zaměňené propagandě libe-
rálnější cenzurní praxe. oddělit zásahy autocenzurní a skutečně cenzurní se bez
ná|ezu Poltova autografu patrně nikdy zcelajednoznačně nepodaŤí.

Uveďme si pŤesto několik fypoq/ch změn. Herderovu neutrální informaci
o pŤináležitosti země (,,Allenthalben lieBen sie /die Slaven, pozn' VP/ sich nieder,
um das von andern VÓlkern verlassene Land zu besitzen.., tj. Usadi|i se /Slované,
pom. VP/ všude, aby si pŤivlastnili zemi opuštěnou cizími národy, Herder 1964,
s.392) změnou slovesa Polt (l8l3, s' l6) modifikoval na akt nepostrádající rysy
násl|í (Allenthalben lie/3en sie sich nieder, um das von andern VÓIkern verlassene
Land zu besetzen., tj. Usadili se všude, aby se zmocnili země opuŠtěné cizímí
národy).

Herderova rozhorlená věta o potlačování SlovanŮ po staletí a uvedení
analogie mezi j ihoamericklmi Indiány a Cechy (,,... ihr Vineta nahm durch die
Danen ein trauriges Ende, und ihre Reste in Deutschland sind denr áhnlich, was
die Spanier aus den Peruanern machten. Ist es ein Wunder, daB nach Jahr-
hunderten der Unterjochung und der tiefsten Erbitterung dieser Nation gegen ihre
christlichen Herren und Ráuber ihr weicher Charakter zur arglistigen' grausamen
Knechtstrágheit herabgesunken wáre? Und dennoch ist allenthalben, zumal in
Lándern, wo sie einiger Freiheit genieBen, ihr altes Gepráge noch kennbar..'
Herder l964, s' 393-394; tj. 'jejiclr Vineta na|ez|a smutn1i konec z rukou Dánri
a jejich zbytky v Německu se podobají tomu, co učini|i Španělé z obyvate| Peru.
Ne|ze se pak divit' že po staletích ujaŤmení a nejhlubšího roztrpčení klesla jejich
měkká povaha ve vzÍahu k jejich kŤesťansk'j'm pánrim a lupičrim až na stupeř
lstivé, kruté otrocké lhostejnosti? A pŤece všude, zejnréna v zenrích, kde nrají
určitou svobodu, je ještě patrn1y jeji chstary ráz,,) snad z obav pŤed cenzurou a dost
nroŽná veden i nesouhlasem vŮči Herderově nepŤíliš vlídné charakteristice /sllvri
krutá otrocké lhostejnost Polt zkrátil na v rok und ihre Vineta nahnle u.ch die
Dcinen ein trauriges Ende,tj. a jejich Vineta smutně skončila. (l8l3, s. l8)

s. 9.l4); cenzua nlu pĚitonr škrt|a pasáŽe ,,gegen ihre christliche Henen und Ráuber.. a

''von euren Sklar'enketten befreiet..' osobitÝ česlcÝ ,,pŤeklad.. poiídil Jungnrmn v témže
roce jako Polt (Jungmann l 8 l 3), k jeho pŤekladu srov. Macura ( l 994, s. 62, 67.68)' Další
ne pln! pietisk německélro originálu společně s pŤízniv'mi vlroky nrarržel woltÍnanno-
qi'clr o Češích ur'eiejnil autor skryt! pod šifrou W. (W. A' Gerle?) pod námem ttrtheile
iiber die,Slnyen v praŽském časopise Das wohlfeiste Panorana des lJniversunis zur
e rhe i t e rnden B e I e h mng fil r J e de rnann und a I I e Lcitde r v roce I 83 5.
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l"j'raznfch uk ázekze severních Čech, kdeje v elmi zohyzděná něnlčina' Vzdělanci

hovoŤí podle Polta francouzsky, italsky a anglicky, zatímco latina se stále ještě

považuje za jazyk církve a učenc , tak jako ve většině civilizovanych zemí. (Po|t

1 8 1 3 ,  s .  l 3 )
Za nejzajímavější část Poltovy knihy lze považovat čtrnáctou kapitolu

Karakter, Sitten und Fcjhigkeiten. Skutečnost, Že Polt se chtěl vy'jadŤovat k vlast-
nostem a charakteru obyvatel, souvisí se zvyšenym zájmem zvláště německého
(a dodejme, Že mutatis mutandis i českého) národa o postihování psychiclo-/ch

specifik národŮ a jednotlivcri. Tento všeobecně pŤtjaty postulát se na rozdíl od
pŤedcházejícího zájmu o šlechtické či vzdělanecké kruhy programově měl podle

J. W. Goetha zaměÍit na sledování ,'manŽela v rodině, rolníka na svém dvoŤe,
matky mezi dětmi, Ěemeslníka v dílně, počestného občana u číše vína a učence či
obchodníka pŤi besedě nebo v kavárně... (Goethe l9l9, s.276) Ačkoliv se dá
téměŤ s jistotou tvrdit, Že Polt pŤi psaní své práce nenavštěvoval rn./še zmíněné
měšťany či pŤíslušníky selského a Íemeslnického stavu, nelze jeho pozorování
odblt mávnutím ruky či povaŽovat je zablzarní vyplody.

Celá charakteristika se opírá o vybrané historické události, které mají vést
k pochopení prŮběhu dějin a poskytují žádoucí argumentaci pro zdťrvodněníjed-
notlirn./ch charakterov}ich rysri' Kupi. za tŤicetileté vállry prokázali ,,die BÓhmen..
i odvahu a statečnost; následující léta prověiila jejich vytrvalost v těžkostech;
události posledního desetiletí pak potvrdily nejen jejich udatnost, /.../, ale také
jejich tisilí vynaložené pro tr n a vlast pŤi zakládání legie a zemské obrany (Po|t

l8l3, s. 13-l4). Polt vyzdvihuje vykony,,der BÓhmen..v matematice, právních
vědách, lékaŤství a hudbě, zajejich národní ctnost považuje pohostinnosl; ohra-
zuje se proti naŤčení z lenosti, která je pžedhazována nláště rolníkovi' ZceÍa
zpozice soudobfch merkantilisticklch a populacionisticklch teorií vysvětluje,
Že spíše se mu nedostavá potŤebné znalosti, jak vytěžit ze svych polností co
největší zisk. (Polt l8l3' s. l4)

Polt si byl dobĚe vědom i rozdí|ri mezi pŤíslušníky obou zemskjch jazykťr.

o Češích (Czechen) wáďí, že pžedevším je postih4je vytka, že rádi setrv vají pŤi

mycích stlych otcti /.../ a takÍka omluvně se mriĎuje i o jejich zarputilosti.
Čechoněmcrim (DeutschbÓhmen) sice náleŽí qihoda, Že jsou patrně mnohem
vzdětanější /,../ než slovanšIí Ceši (die Slavischen BÓhmen), ale některé jejich

zlozvyky jsou často predmětem stíŽností. (Polt l8l3, s. l4-15)

Co však je na Poltově charakteristice mimoŤádné, je zveĚejnění proslulé

Herderovy kapitoly o Slovanech.4 DúleŽitosti tohoto textu si byl Polt dobŤe

4 Její vlskyt ve sledovmém titulu neuvádi ani vyčerpávající bibliografie herderovsk'./clr
pŤekladú, panÍrázi a mtínek ve slovarsklclt literaturách do poloviny 19' století freibur-
ského docenta P' Drewse (Drews 1990)' Pied rokenr 18t3 uveiejnil tento Úulamn:i text
pouze Dobrovsk}i bez jakéhokoliv konrentáŤe jako uvod k Slavinu (Dobrovsk l806,

I B
l ' /

vědont. Sám uvedl: Co zde Herder žíká /.../ o Slovanech, mělo by byt prně zde
zd razněno, protože sejim velnli pravdivě a pi,esvědčivě pžipisuje hodnota nlezi
evropskymi národy a načrtává se o nich budoucí obraz (zvyraznt|YP), ktery je
načrtnutfilozoficlEm bystrozrakem. (Polt l8l3, s. l5) Porovnáním Herderova
privodního textu (Herder 1964) s t..r'mž textem otištěn])in Poltem zjistíme však
jisté změny, které snad měly usnadnit textu jeho cenzurní schválení, byť v clobě
napoleonslg7ch válek se provádě|a vúči vlastenecky zaměŤené propagandě libe-
rálnější cenzurní praxe. oddělitzásahy autocenzurní a skutečně cenzurní se bez
ná|ezu Poltova autografu patrně nikdy zcelajednoznačně nepodaŤí.

Uveďme si pŤesto několik typoq/ch změn. Herderovu neutrální informaci
o pŤináleŽitosti země (,'Allenthalben lieBen sie /die Slaven, pozn. VP/ sich nieder,
um das von andern VÓlkem verlassene Land zu besitzen.., tj. Usadili se /Slované,
pozr. VP/ všude, aby si pŤivlastnili zemi opuštěnou cizími národy, Herder l964,
s. 392) změnou slovesa Polt ( l 8 l 3, s. l 6) modifikoval na akt nepostrádající rysy
nástlí (Allenthalben lie/3en sie sich nieder, um das von andern VÓlkernverlassene
Land zu besetzen', tj. Usadili se všude, aby se zmocnili země opuštěné cizími
národy).

Herderova rozhorlená věta o potlačování SlovanŮ po staletí a uvedení
analogie mezi j ihoamericklmi Indiány a Čechy (,,. '. ifu Virreta nahm durch die
Danen ein trauriges Ende, und ihre Reste in Deutschland sind denr áhnlich, was
die Spanier aus den Peruanern machten. Ist es ein Wunder, daB nach Jahr-
hunderten der Unterjochung und der tiefsten Erbitterung dieser Nation gegen ihre
christlichen Herren und Ráuber ihr weicher Charakter zur arglistigen' grausamen
Knechtstrágheit herabgesunken wáre? Und dennoch ist allenthalben, zumal in
Lándern, wo sie einiger Freiheit genieBen' ihr altes Gepráge noch kennbať.,
Herder 1964' s. 393_394;, tj. ,jejiclt Vineta na|ez|a smutn konec z rukou Dánri
a jejich zbytky v Německu se podobají tomu, co učinili Španělé z obyvatel Peru.
Nelze se pak divit, Že po staletích ujaimení a nejhlubšího roztrpčení klesla jejich
měkká povaha ve vztahu k jejich kŤesťansh.im pánrim a lupičrim aŽ na stupeř
lstivé, kruté otrocké lhostejnosti? A pŤece všude, zejnréna v zenrích, kde nrají
určitou svobodu,jeještě patrn!jejich stan./ ráz..) snad z obav pŤed cenzurou a dost
moŽná veden i nesouhlasem vťrči Herderově nepŤíliš v|ídné charakteristice /stivri
krutá otrocké lhostejnost Polt zkIátil na vyrok und ihre Vineta nahnte durch die
Dcinen ein trauriges Ende,tj. a jejich Vineta smtttně skončila. (18l3, s. l8)

s. 9-l4); cenzura mu piitont škrtla pasáŽe ,'gegen ihre christliche Henerr und Ráuber.. a

'lvon euren Sklar'enketten befreiet... osobit! česlc! ,'pŤeklad.. poiídil Jungmmu v ténrŽe
roce jako Polt (Jungmmn I 8 l 3)' k jeho pŤekladu srov. Macura ( l 994, s. 62, 67-68). Dalši
ne pln! pŤetisk německélro originálu společně s pŤíznivlmi vlroky nranžehi woltrnanno-
ql'clr o Češích ur'eŤejnil autor skrytj pod šifrou w. (w. A. Gerle?) pod námem [Irtheile
iiber die,Sl*'en v praŽském časopise 1)as wohlJ.eiste Panorama des llniversums zur
e rhe it e rnden B e I e h mng J r J e de rnrann und a I le Lcinde r v roce I 83 5.



Závěrečny odstavec' v němž Herder s odvoláním na Gelasia Dobrrera, K.
G' Antona, M. A. Voigta, Josefa Dobrovského, J. s. V. Popowitsche, F. M. Pelcla
aj. vyzyvá ke sběru mizejících zbytkri zvykri, písní a pověstí Slovan , aby se tím
mohla,,eine Geschichte dieses VÓlkerstammes im ganzen gegeben wi'irde, wie
sie das Gemálde der Menschheit fordert.., Herder |964, s.394, t]. podat historie
tohoto národního kmene, jak toho Žádá obraz dějin lidstva), Polt (1813, s. l9)
zce|a zÍete|ně Herderolu stať aktualizuje sq1im nadšenfm patrioticlgim dovět-
kem: Doba a její události znatelně pžibližuje uskutečnění těchto Herderovych
prorockj,ch s/ov (podtrhl VP). S/ovanské národy v rakouslqlch státech se těší
ušIechtilé kultuže a mottdrá vláda ji činí denně dokonalejší, rozunlnější a svo-
bodnější. Totéž se dá Ííci o ilyrslEch a polslEch Slovanech, ano i v nekonečné
nské žíši pos$ltuje hunlánní monarcha /,,./ vyšší kulturu a /..'/ zaváděním umění
a věd zjemítuje zvyky rlrsn clt kmen (podtrhl VP).

Poltovo otištění Slovanské kapitoly zapadá do vzrušené doby napoleon-
skych válek, kdy se zŤetelně začínají formulovat první projevy zemsky i jazrykově
českého romanticky motivovaného historismu a nacionalismus. on sám ještě
patŤil sv,lim dílem i zájmy spíše pŤedchozímu období, době osvícenské, avšak ani
to mu nezabráni|o vnímat, prožÍvat a hodnotit - jak jsme viděli, mnohdy snad
poněkud zkresle'ně' ale roáodně ne bez citové angaŽovanosti _ snahy a ideály
,,těch druh ch...6

Reakci,,těch druhych..na Poltovu knihu se nám dosud nepodaŤilo objevit.
Je pravděpodobné, že Žádnou zmínku ani nenalezneme. Máme však k dispozici
ohlas na pozdější Poltoly práce, zvláště pak najeho Sagen und Geschichten aus
der Vorzeit BÓhmens (2 dí|y, l839) a vydavatelskou činnost. V. B. Nebeslo.i,
vídeřslq.Í dopisovatel Květ , si v roce 1845 srr-íská na starou generaci česko-
německ.j'ch prozaikŮ, kteŤí,,velkolepou tkaninu naší historie v estetickou charpii,
v novelky a obrázky rozstŤepují. Pan Aneck ku pĚ. píše a dě|á zpurpuru hadry a
p' Polt je vydává. P. Polt sbíral ďíve anekdoty a nemťrŽe ještě pŤestat sbírat hadry.
Jestli takoví lidé nepŤestanou, bude z našich hrdin za čas pouhá holota... (Nebeslgi
l845, s. 95) Názor Nebeského na české dějiny a jejich literární ztvárnění se jiŽ
zásadně liší od pohledu Poltova. Dějiny už pro něj nejsou pouh;ym zdrojem
poučení, které je integrováno do současnosti, aby v budoucnosti dokonal.im

zprisobem dovršilo jejich ričel a smysl; dějiny jsou pro gerreraci Nebeského spíŠe
v]izvou k činu a oběti, kterou ospravedlřuje jejich smysl a zákon. Neslučite|nost
obou stanovisek znesváŤenych stran, procházejících napŤíč pčíslušníky obou
zemsk1ich národ , ukáza|y nevratně až události roku l848.

Poznámka: České pŤeklady němeclo./ch citát poŤídil autor piíspěvku.

PRAMENY

DOBROVSKÝ' Josef
1806 Slav,in, Botschaft aus BÓhmen, an alle Slavischen VÓlker, oder Beitrtige zttr
KenntniJJ der slawischen Literatur nach allen Mundarten (prag: In der Herlschen
Buchhandlung)

HERDER, Johann Gottfried
|964 Herders Werke in f nf BÓnden, Vierter Band' Ideen zur Geschichte der
Menschheit (Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag)

JUNGMANN, Josef
l8|3 ' ,oSlovanech. . ,  Prvot inypěknychumění l ,  l i s tXVII ,s .65(podšifrouJ.J .) ,
pŤetištěno in JoseťJungmann, PŤeklady II (Praha: SNKLHU l958), s. 43F,3|

NEBESKÝ, Václav
1845 ,'Z Vídně.., Květy |2,l845, č. 24,s.95 (pod šifrou V. N.)

POLT, Johann Joseph
|8|3 Handbuch der Geographie von BÓhruen (Prag: Im Verlage der Calveschen
Buchhandlung)

LITEI?ATURA

DREWS. Peter
1990 Herder und die slaven, Materialien zur wirkungsgeschichte bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts (Mtinchen: Otto Sagner )

GOEDEKE, Karl - GOETZE. Edmund
1897 Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den euellenvon Karl
Goedeke, Žrveite ganz neu bearbeitete Auflage..., fortgefiihrt von Édmund Goetze.
Sechster Band, Zeit des Weltkrieges, Siebentes Buch, erste Abteilung (Leipzíg_
Dresden - Berlin: L. Ehlermann)

K tonluto tématu vaikIo v pos|ední době několik pozorulrodnlch studií, kupi' Rak (2000),
Vlnas (2000), autor tohoto pŤispěvku pŤiprawje pojednání o Pruotittách pěknjch uměnÍ.a
soudobé vídeřské ronrantice.
Zajímav! doklad proslovmsklch sympatií r'době osvobozenecklch vá|ek podává i Polto.
va sbírka Krlegslls|en der Krieger aIler Zei|en' Eitl Spiegel:ur Nachahnung(Prag |8|5),
která obsahuje 8l vojenslcjch piiběhú.exempel relrabilitujících použti lstijako prostŤedku
k pokoŤení nepŤátel' Vedle tradičních anticklch postav (AlexandÍ Velilc!, Caésa) uvádí
i sou-boj germiánského Arminia s iímsklmi le-giemí v Teutoburském |ese, Žižky s kŤiŽ:iky,
boj Čemohorce Vukašoviée s Tuky a Rusrj Šerbator'a a Fedorova s Francouzi'
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I' Závěrečny odstavec, v němŽ Herder s odvoláním na Gelasia Dobnera, K.
G. Antona, M. A. Voigta, Josefa Dobrovského, J. s. V. Popowitsche, F. M. Pelcla
aj. vyzlvá ke sběru nrizejících zbytku zvykri' písní a pověstí SlovanŮ, aby se tím
mohla,,eine Geschichte dieses VÓlkerstammes im ganzen gegeben wiirde, wie
sie das Gemálde der Menschheit fordert.., Herder l964, s. 394, tj' podat historie
tohoto národního kmene, jak toho žádá obraz dějin lidswa), Polt (1813, s. l9)
zce|a zÍete|ně Herderovu stať aktualizuje sv.-im nadšenym patrioticfim dovět-
kem: Doba a její události znatelně pžibližuje uskutečnění těchto Herderovych
prorockj,ch s/ov (podtrhl VP). S/ovanské národy v rakouskych státech se těší
ušlechtilé kultuže a mottdrá vláda ji činí denně dokonalejší, rozunnější a svo-
bodnější. Totéž se dá žíci o ilyrskych a pols|Ech Slovanech, ano i v nekonečné
ntské žíši poslqltuje humánní monarcha /.,./ vyšší kulfuru a /'.'/ zaváděním umění
a věd zjemítuje zyyb tlrsnj,ch lrmen (podtrhl VP).

Poltovo otištění Slovanské kapitoly zapadá do vzrušené doby napoleon-
skych válek, kdy se ďetelně začínají formulovat první projevy zemsky i jazrykově
českého romanticky motivovaného historismu a nacionalismus. on sám ještě
patŤil svl.im dílem i zájmy spíše pĚedchozímu období, době osvícenské. avšak ani
to mu nezabráni|o vnímat, prožívat a hodnotit - jak jsme viděli, mnohdy snad
poněkud zkresle-ně, ale roáodně ne bez citové angaŽovanosti _ snahy a ideály
,,těch druhych...6

Reakci ',těch druhfch..na Poltovu knihu se nám dosud nepodďilo objevit.
Je pravděpodobné, Že Žádnou zmínku ani nenalezneme. Máme však k dispozici
ohlas na pozdější Poltovy práce, zvláště pak najeho Sagen und Geschichten aus
der Vorzeit BÓhmens (2 dí|y, 1839) a vydavatelskou činnost. V. B. Nebeslo.i,
vídeřslqÍ dopisovate| Květ , si v roce 1845 stl.iská na starou generaci česko-
němeclcj'ch prozaik , kteŤí,,velkolepou tkaninu naší historie v estetickou charpii,
v novelky a obrázky rozstŤepují. Pan Aneck ku pŤ. píše a dě|á z purpuru hadry a
p. Polt je vydává. P. Polt sbíral ďíve anekdoty a nemúŽe ještě pŤestat sbírat hadry.
Jestli takoví |idé nepŤestanou, bude z našich hrdin za čas pouhá holota... (Nebeslgi
l845, s. 95) NázorNebeského na české dějiny a jejich literární ztvárnění se jiŽ
zásadně liší od pohledu Poltova. Dějiny uŽ pro něj nejsou pouhym zdrojem
poučení, které je integrováno do současnosti, aby v budoucnosti dokonal.im

zptisobem dovršilo jejich ričel a smysl; dějiny jsou pro generaciNebeského spíše
v5izvou k činu a oběti, kterou ospravedlriuje jejich smysl a zákon. Neslučite|nost
obou stanovisek znesváŤenych stran, procházejících napŤíč pŤíslušníky obou
zemsk1ich národ , ukázaly nevratně až události roku l848.

Poznámka: České pŤeklady němecloj'ch citátri poiídil autor pŤíspěvku.

PRAMENY

DOBROVSKÝ' Josef
|806 Slav,in, Botschaft aus BÓhmen, an alle Slavischen VÓlker, oder Beitrtige ntr
Kenntnif der slawischen Literatur nach allen Mundarten (prag: In der Herlschen
Buchhandlung)

HERDER, Johann Gottfried
1964 Herders werke in f nf Bcinden, vierter Band, Ideen zur Geschichte der
Menschheit (Berlin und Weimar: AuÍbau.Verlag)

JTINGMANN, Josef
l8 l3 ',o Slovanech.., Prvotiny pěknych uměni l, list XVII, s. 65 (pod šifrou J. J.),
pretištěno in Josef Jungmann, Pieklady II (Praha: SNKLHU t958), s. 43F,3|

NEBESKÝ, Václav
1845 ,'Z Vídně.., Květy |2, l 845, č. 24, s' 95 (pod šifrou V. N.)

POLT, Johann Joseph
|8|3 Handbuch der GeographÍe von BÓhmen (Prag: Im Verlage der Calveschen
Buchhandlung)

LITERATURA

DREWS, Peter
|990 Herder und die Slaven, Materialien zur Wirkungsgeschichte bis zur Miťte
des 19. Jahrhunderts (Mtinchen: Otto Sagner )

GOEDEKE, Karl - GOETZE. Edmund
1897 Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den euellenvon Karl
Goedeke, Žrr'eite ganz neu bearbeitete Auflage..., fortgeÍiihrt von Édmund Goetze-
Sechster Band, Zeit des Weltkrieges, Siebentes Buch, erste Abteilung (Leipzíg_
Dresden - Berlin: L. Ehlermann)

i l

L]
l K tonluto tématu vaikIo v pos|ední době několik pozorulrodn;i'ch studií, kupĚ' Rak (2000),

Vlnas (2000)' autor tohoto piíspěvku pŤiprawje pojednání o Pruotitách pěknjch uněnÍ.a
soudobé víderiské romantice.
Zajímav! doklad proslovmsklch sympatií \,době osvobozeneck1ich válek podává i Polto.
va sbírka KriegsÍs|en der Krieger aIler Zeiten' Eitt Spiege! :ur Nachahnung (Prag |8|5),
která obsahuje 8l vojensklch pŤíběhri.exempel rehabilitujících pouŽití lstijako prostŤedku
k pokoŤení nepŤátel' Vedle tÍadičních anticklch postav (Alexaldr Velilcj, Caesa) uvádí
i sou-boj germifurského Aminia s Ťímslclmi le-giemi v Teutoburském lese, Žižky s kiiž:riky,
boj Čemohorce Vukašoviée s Turky a Rusri Šerbatora a Fedorova s Francouzi.
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